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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 
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Parte I – Língua Portuguesa 
 
 
 

TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
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Questão 4 
 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
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Questão 7 
A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
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Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 
Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
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Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 
III. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
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Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
 
(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(e) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 
Questão 21 
Uma paciente do sexo feminino, com 57 anos de idade, técnica de radiologia, procura o ambulatório com queixa de 
nódulo no lobo superior direito da tireóide. O diagnóstico mais provável para esse caso é de carcinoma 
 
(a) indiferenciado. 
(b) papilífero. 
(c) folicular. 
(d) medular. 
(e) de células de Hürthle. 
 
 
Questão 22 
O polipeptídio pancreático é quase inteiramente limitado ao pâncreas e sua liberação é estimulada por alimentos e 
hormônios, ocorrendo, concomitantemente, com a liberação da secreção de enzimas pancreáticas. Seus níveis 
encontram-se aumentados na presença de 
 
(a) pancreatite crônica. 
(b) adenocarcinoma de pâncreas. 
(c) tumores neuroendócrinos do pâncreas. 
(d) pancreatite aguda. 
(e) insuficiência exócrina do pâncreas. 
 
 
Questão 23 
Uma das melhores maneiras de avaliar a integridade do eixo hipófise-supra-renais é o teste da 
 
(a) supressibilidade dos mineralocorticóides. 
(b) metirapona. 
(c) supressibilidade da hipófise-supra-renais. 
(d) reserva de glicocorticóides. 
(e) reserva de mineralocorticóides e de estimulação do sistema renina-angiotensina. 
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Questão 24 
A ingestão alcoólica crônica e excessiva é uma das principais causas da doença hepática no mundo ocidental. A 
esteatose hepática está presente em mais de 90% dos usuários contumazes de álcool. Nos pacientes criticamente 
enfermos com hepatite alcoólica, as taxas de mortalidade em curto prazo aproximam-se dos 
 
(a) 50%. 
(b) 60%. 
(c) 65%. 
(d) 70%. 
(e) 75%. 
 
 
Questão 25 
A doença, que é uma causa de abdome agudo e está relacionada à anemia aplásica é 
 
(a) esferocitose hereditária. 
(b) hemoglobinúria paroxística noturna. 
(c) anemia perniciosa. 
(d) estomatocitose hereditária. 
(e) mielodisplasia. 
 
 
Questão 26 
Um trabalhador da indústria de fundição é admitido na emergência, com náuseas, vômitos, diarréia, dor abdominal 
e hálito com odor de alho. O metal pesado envolvido neste caso é 
 
(a) mercúrio. 
(b) chumbo. 
(c) cádmio. 
(d) arsênico. 
(e) ouro. 
 
 
Questão 27 
Considerando que o paciente citado acima encontra-se consciente, como parte do tratamento inicial deve-se utilizar 
 
(a) resinas de politiol. 
(b) ingestão de álcalis. 
(c) remoção endoscópica / cirúrgica. 
(d) penicilamina. 
(e) indução do vômito com ipeca. 
 
 
Questão 28 
A amiloidose resulta do depósito de proteínas insolúveis, fibrosas, amilóides, principalmente nos espaços 
extracelulares de órgão e tecidos. As amiloidoses são classificadas de acordo com a natureza bioquímica das 
proteínas formadoras de fibrila. A amiloidose primária (AL) é sugerida pela imunoglobulina monoclonal na urina ou 
soro associada a 
 
(a) opacidades vítreas. 
(b) infecção crônica. 
(c) dissociação sensitivomotora precoce. 
(d) doença de Whipple. 
(e) macroglossia. 
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Questão 29 
O tipo de HPV (Papilomavírus Humano) mais comumente relacionada às verrugas plantares é o 
 
(a) 26. 
(b) 27. 
(c) 1. 
(d) 44. 
(e) 76. 
 
 
 
Questão 30 
Em relação ao carcinoma de laringe, podemos dizer que, em essência todas as granulações de hiperplasia epitelial 
das cordas vocais verdadeiras e a possibilidade de desenvolvimento de carcinoma franco são diretamente 
proporcionais ao nível de atipia, quando a lesão é detectada pela primeira vez. Nesse caso, o exame capaz de 
estabelecer a gravidade das alterações é 
 
(a) ultrassonografia. 
(b) telerradiografia de tórax. 
(c) exame físico. 
(d) histopatológico. 
(e) ressonância magnética. 
 
 
 
Questão 31 
Para o combate do crescente número de doenças sexualmente transmissíveis (DST), o Ministério da Saúde criou o 
Programa Nacional de DST e AIDS. Uma das estratégias preconizadas nesse programa é a abordagem sindrômica 
das DST. O seu principal objetivo é facilitar a identificação de uma ou mais síndromes para, então, manejá-las de 
forma adequada. Baseado neste princípio, um paciente atendido com quadro de corrimento uretral, em unidade de 
saúde sem bacterioscopia disponível, o diagnóstico e o tratamento mais adequado são, respectivamente, 
 
(a) clamídia e gonorréia; tetraciclina e azitromicina. 
(b) tricomonas e cândida; metronidazol e fluconazol. 
(c) tricomonas e cândida; metronidazol e nistatina. 
(d) clamídia e gonorréia; azitromicina e ceftriaxona. 
(e) sífilis e cancro mole; penicilina G benzatina e azitromicina. 
 
 
 
Questão 32 
Uma mulher jovem não grávida com quadro de polaciúria, disúria, desconforto suprapúbico e febre baixa nega 
sintomas semelhantes prévios. O diagnóstico e a conduta mais adequada são, respectivamente, 
 
(a) cistite não complicada; EAS, urinocultura e quinolona por 3 dias. 
(b) cistite complicada; EAS, urografia excretora e quinolona por 3 dias. 
(c) pielonefrite aguda; EAS, TC e quinolona 7 a 10 dias. 
(d) pielonefrite aguda; EAS, USG de vias urinárias e quinolona de 7 a 10 dias . 
(e) cistite não complicada; EAS e quinolona por 3 dias. 
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Questão 33 
Um paciente é atendido com quadro de cefaléia, dor retroorbitária, artralgia e prostração. Ao exame físico, 
apresenta-se lúcido e orientado, corado, hipo-hidratado, 2+/4+, acianótico, anictérico, FC 102 bpm, PA 110 x 70 
mmHg, AR: MVUA sem RA, ACV: RCR 2T sem sopros, restante do exame sem alterações. Levando-se em 
consideração o provável diagnóstico de dengue, é considerado como sinal de alarme 
 
(a) cefaléia.  
(b) dor retroorbitária. 
(c) artralgia. 
(d) prostração. 
(e) freqüência cardíaca de 102. 
 
 
 
Questão 34 
No Brasil, a vigilância epidemiológica da AIDS / SIDA vem sendo realizada, tornando-se como referência a 
notificação universal dos casos de AIDS incluída na relação de doenças e agravos de notificação compulsória, em 
22/12/1986, por meio da portaria 542 do Ministério da Saúde, juntamente com a sífilis congênita. Será considerado 
como caso de AIDS todo indivíduo com 13 anos de idade ou mais, com evidência laboratorial da infecção pelo HIV 
e imunodeficiência. Como evidência de imunodeficiência, faz-se necessária a contagem de linfócitos T CD4+ 
menor que 350 células por mm³ e / ou diagnóstico de  
 
(a) dermatite persistente.  
(b) linfadenopatia. 
(c) reativação de doença de Chagas (meningoencefalite e / ou miocardite). 
(d) leucoplasia pilosa.  
(e) herpes zoster em indivíduo com até 60 anos de idade. 
 
 
 
Questão 35 
Um paciente de 50 anos é atendido com o quadro de tosse, febre alta, expectoração e mal-estar. Ao exame físico, 
apresenta-se lúcido e orientado, corado, hipo-hidratado, 1+/4+, acianótico, anictérico, FC 80 bpm, FR 26 irpm, PA 
100 x 70 mmHg, AR: MVUA com estertores inspiratórios em base direita, ACV: RCR 2T sem sopros e o restante do 
exame sem alterações, negando comorbidades. O(s) exame(s) adicional(is) solicitado(s) é(são) 
 
A) telerradiografia de tórax. 
B) telerradiografia de tórax, gasometria arterial e hemocultura. 
C) telerradiografia de tórax e hemocultura. 
D) telerradiografia de tórax e exame de escarro . 
E) telerradiografia de tórax e gasometria arterial. 
 
 
Questão 36 
Um paciente procura atendimento médico, pois sua pressão estava alta, em exame na farmácia. Após o correto 
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, a avaliação inicial de rotina do hipertenso deve incluir 
 
(a) análise de urina, potássio, creatinina, glicose, colesterol total, HDL, triglicerídeos, ácido úrico e ECG. 
(b) análise de urina, potássio, creatinina, glicose, colesterol total, HDL, triglicerídeos, ácido úrico, ECG e 

ecocardiograma. 
(c) análise de urina, potássio, creatinina, glicose, colesterol total, HDL, triglicerídeos, ácido úrico, ECG e teste 

ergométrico. 
(d) análise de urina, potássio, creatinina, glicose, colesterol total, HDL, triglicerídeos, ácido úrico, ECG e Holter. 
(e) análise de urina, potássio, creatinina, glicose, colesterol total, HDL, triglicerídeos, ácido úrico, ECG, 

ecocardiograma e teste ergométrico. 
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Questão 37 
Até recentemente o infarto agudo do miocárdio era diagnosticado com base na recomendação da OMS, segundo a 
qual a presença de 2 dos 3 critérios seguintes estabelecia o diagnóstico: 1 – sintomas isquêmicos; 2 – alteração 
em traçados seriados de ECG e 3 – aumento e diminuição de enzimas cardíacas. Com o desenvolvimento de 
marcadores mais específicos, atualmente o diagnóstico é estabelecido se houver aumento característico e 
diminuição gradual da troponina ou aumento e diminuição mais rápidos para CK fração MB com, pelo menos, o 
critério 
 
(a) inversão simétrica de onda T. 
(b) depressão do segmento ST. 
(c) inversão assimétrica de onda T. 
(d) aumento de LDH. 
(e) aumento de mioglobina. 
 
 
Questão 38 
Os estudos disponíveis sobre tratamento do infarto agudo do miocárdio sugerem que os betabloqueadores devem 
ser empregados em todos os pacientes com IAM, independentemente da administração concomitante de 
fibrinolíticos ou da realização de angioplastia primária, excetuando-se as suas contra-indicações. É uma contra-
indicação absoluta ao uso de betabloqueadores 
 
(a) freqüência cardíaca de 64. 
(b) pressão sistólica de 110. 
(c) intervalo PR de 0,20. 
(d) BAV de 2º grau. 
(e) asma moderada. 
 
 
Questão 39 
Um paciente de 20 anos de idade dá entrada na emergência, com febre alta há 6 dias, cefaléia, mialgia, artralgia e 
exantema. Informou ainda que, na vizinhança, várias pessoas apresentam o mesmo quadro. O diagnóstico mais 
provável é 
 
(a) pneumonia. 
(b) febre reumática. 
(c) dengue. 
(d) rubéola. 
(e) artrite séptica. 
 
 
Questão 40 
Um paciente, após ser atacado por abelhas, chega ao hospital apresentando reação urticariforme, edema e 
eritema no tronco e membros superiores. Além das medidas terapêuticas de suporte, a anafilaxia deve ser tratada 
com 
 
(a) 0,3 a 0,5 mL de cloridrato de epinefrina, diluição 1:1000, SC. 
(b) 0,3 a 0,5 mL de cloridrato de epinefrina, diluição 1:10000, SC. 
(c) 0,3 a 0,5 mL de cloridrato de epinefrina, diluição 1:100, SC. 
(d) 0,3 a 0,5 mL de cloridrato de epinefrina, diluição 1:10, SC. 
(e) 0,3 a 0,5 mL de cloridrato de epinefrina, diluição 1:1, SC. 
 
 
 



Concurso Público para Cargos Técnico-administrativos  

 

Prova para o cargo de Médico Clínico Geral 

12

 
Questão 41 
A principal característica da imunidade adaptativa consiste em respostas específicas de anticorpos contra antígeno 
estranho ou patógeno. O que a diferencia da imunidade inata é a resposta ao patógeno 
 
(a) imediata. 
(b) mediata. 
(c) demorada. 
(d) muito demorada. 
(e) concomitante. 
 
 
Questão 42 
Um paciente procura o ambulatório apresentando lesões eritematosas, escamosas e exsudativas em terço inferior 
da perna direita. O diagnóstico mais provável é de 
 
(a) dermatite atópica. 
(b) dermatite seborréica. 
(c) dermatite de contato. 
(d) dermatite de estase. 
(e) eczema desidrótico. 
 
 
Questão 43 
Um paciente apresenta lesão na face com as seguintes características: coloração variada (negra, azul, castanho, 
rósea e branca) e bordas irregulares. O diagnóstico a ser pensado é de 
 
(a) lentigo maligno – melanoma. 
(b) acromelanoma lentiginoso. 
(c) melanoma nodular. 
(d) carcinoma basocelular. 
(e) melanoma extensivo superficial. 
 
Questão 44 
Um paciente jovem procura o ambulatório apresentando manchas, placas e tumores de cor escura. Relata que, há 
mais ou menos 1 ano, sofreu grave acidente automobilístico, tendo recebido várias bolsas de sangue. Devemos 
pensar em 
 
(a) sarcoma de Kaposi. 
(b) linfoma não Hodgkin. 
(c) linfoma de Hodgkin. 
(d) lentigo maligno – melanoma. 
(e) melanoma nodular. 
 
 
Questão 45 
A Doença de Wilson é um distúrbio hereditário do metabolismo do: 
 
(a) mercúrio. 
(b) zinco. 
(c) chumbo. 
(d) cobre. 
(e) manganês. 
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Questão 46 
Para a maioria dos pacientes, o melhor exame para avaliar a função tiroidiana é 
 
(a) dosagem de resina T3. 
(b) captação de iodo radioativo. 
(c) dosagem de cálcio ionizado. 
(d) nível de TSH do soro. 
(e) dosagem de tiroxina livre (T4l). 
 
 
 
Questão 47 
Paciente do sexo feminino, com 40 anos, de cor branca, com sobrepeso, dá entrada na emergência, com dor 
abdominal grave, contínua e escleras ictéricas (2+/4+). A hipótese diagnóstica é de obstrução biliar aguda (cálculo 
ductal). Para a confirmação diagnóstica, os exames mais importantes são as 
 
(a) provas de função hepática, enzimas pancreáticas e endoscopia. 
(b) provas de função hepática, radiografia simples de abdome e colangiografia endoscópica retrógrada. 
(c) provas de função hepática, glicemia e colangiografia endoscópica retrógrada. 
(d) provas de função hepática, enzimas pancreáticas e colangiografia endoscópica retrógrada. 
(e) provas de função hepática, enzimas pancreáticas e endoscopia. 
 
 
Questão 48 
Um jovem de 18 anos dá entrada no hospital com sinais de estado hiperadrenérgico: taquicardia, hipertensão 
arterial, arritmias ventriculares e dispnéia e midríase. Já na emergência, inicia quadro de convulsões tônico-
clônicas generalizadas. O diagnóstico mais provável é intoxicação exógena por 
 
(a) maconha. 
(b) crack. 
(c) chá de cogumelo. 
(d) opióide. 
(e) cocaína. 
 
 
Questão 49 
Em pacientes portadores de osteoatrite por depósito do diidrato de pirofosfato de cálcio, a articulação acometida 
com mais freqüência é: 
 
(a) quadril. 
(b) metacarpofalangeana – punho. 
(c) tíbio-társica. 
(d) joelho. 
(e) cotovelo. 
 
 
Questão 50 
Poucos temas em medicina são tão controversos ou influenciados pela tradição quanto o tratamento das 
mordeduras e ferroadas de animais venenosos. Nos acidentes por serpentes venenosas, devemos adotar como 
uma das medidas iniciais pré-hospitalares 
 
(a) incisões no local da picada. 
(b) imobilização da extremidade picada mantendo-a no mesmo nível do coração. 
(c) resfriamento do local da picada. 
(d) administração de bebidas alcoólicas às vítimas. 
(e) aplicação de choques elétricos. 
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Questão 51 
Raquel dá entrada no Posto de Saúde, com os seguintes exames laboratoriais: HBsAg negativo, antiHBs negativo, 
antiHBc positivo. O diagnóstico provável é 
 
(a) hepatite aguda por HBV. 
(b) período de janela imunológica. 
(c) erro laboratorial, pois esta combinação de resultados não é possível. 
(d) hepatite crônica por HBV. 
(e) imunização após vacinação. 
 
 
Questão 52 
Rafael, de 45 anos de idade, é admitido na emergência, com quadro de vômitos, dor em barra em quadrante 
superior do abdome e história de alcoolismo. Os exames iniciais indispensáveis para avaliação da gravidade são: 
 
(a) Hemograma, glicose, TGO e LDH. 
(b) Hemograma, glicose, TGP e LDH. 
(c) Hemograma, uréia, creatinina e amilase. 
(d) Hemograma, uréia, creatinina e lípase. 
(e) Hemograma, uréia, TGO e TGP. 
 
 
Questão 53 
A causa mais comum de trombocitose em nosso meio é 
 
(a) Trombocitose Essencial. 
(b) Policetemia Vera. 
(c) Hemólise. 
(d) Leucemia Mielóide Crônica. 
(e) Anemia Ferropriva. 
 
 
Questão 54 
Jorge, de 70 anos de idade, procura ambulatório, com queixa de fraqueza, cansaço e palidez. Como exames 
iniciais, são solicitados hemograma completo e contagem de reticulócitos. Na consulta seguinte, o paciente traz os 
exames e encontra-se com Hb: 10 mg/dL, Ht:32% e índice de reticulócitos de 3. Devem ser considerados no 
diagnóstico: 
 
(a) deficiência de ferro, aplasia medular e câncer de colo. 
(b) hemoglobinopatias, doença renal e deficiência de ferro. 
(c) anemia sideroblástica, deficiência de folato e deficiência de vitamina B12. 
(d) deficiência de ferro, lesão medular e doença renal. 
(e) câncer de colo, hemoglobinopatias e hemólise por fragmentação. 
 
 
 
Questão 55 
O Diabetes mellitus (DM) abrange um grupo de distúrbios metabólicos comuns que compartilham o fenótipo da 
hiperglicemia. Existem diversos tipos distintos de DM que são causados por uma complexa interação de fatores 
genéticos, ambientais e do estilo de vida. Os fatores de risco para o DM tipo 2 são 
 
(a) história familiar, extremos de idade e raça / etnia. 
(b) obesidade, idade maior ou igual a 45 anos e porfiria. 
(c) síndrome dos ovários policísticos, PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg e HDL menor ou igual a 40 mg/dL. 
(d) história familiar, porfiria e síndrome dos ovários policísticos. 
(e) DM gestacional, síndrome de Down e raça / etnia. 
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Questão 56 
A doença ligada à clínica de hipomagnesemia, comum em alcoólatras é 
 
(a) Doença de Crohn. 
(b) Úlcera péptica. 
(c) Síndrome de Kawasaki. 
(d) Doença de Déjerine-Sottas. 
(e) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 
 
 
Questão 57 
Lesões em placas bem demarcadas com eritema, edema e calor, na derme superficial sugerem 
 
(a) Acne rosácea. 
(b) Erisipela. 
(c) Acne vulgar. 
(d) Celulite. 
(e) Eritema infeccioso. 
 
 
Questão 58 
A difteria é uma infecção localizada das mucosas ou da pele. Algumas cepas da Corynebacterium diphteriae  
produzem uma toxina que pode causar 
 
(a) Miocardite. 
(b) Rinite. 
(c) Otite. 
(d) Uretrite. 
(e) Ulcera péptica. 
 
 
Questão 59 
Um paciente de 45 anos, com queixa de rouquidão há mais ou menos 1 ano, com períodos intercalados de 
normalidade, fala a favor de 
 
(a) neoplasia da língua. 
(b) neoplasia gengival. 
(c) neoplasia das cordas vocais. 
(d) neoplasia da faringe. 
(e) neoplasia de esôfago. 
 
 
Questão 60 
A tuberculose ganglionar tem predileção pelas cadeias 
 
(a) cervical e axilar. 
(b) cervical e inguinal. 
(c) cervical e mesentérica. 
(d) cervical e retroauricular. 
(e) cervical e mediastínica. 
 

 
 

************* 


