
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO(S): MÉDICO CLÍNICO GERAL – MÉDICO PLANTONISTA 
 
 
Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
Assinatura do Candidato: _____________________________________________________ 
 

� Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras, 
sem falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua 
substituição; 

    
� Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

alternativas cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma 
alternativa correta; 

   
� Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, 

questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis; 
 

� Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa 
correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os 
candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não 
os obtiveram, independente de recurso. 

� Cada questão vale 5,0 pontos; 
 

� O candidato dispõe de até 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas; 
 

� Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, com uma das 

seguintes formas:                  X  
 

� A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente; 
 

� Não é permitido nenhum tipo de comunicação com outro candidato e/ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens, em como qualquer espécie de consulta; 

 
� O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do 

início da prova; 
 

� Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala 
simultaneamente; 

 
� Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala todo o material recebido: caderno de provas 

e a folha de respostas, devidamente assinados. 
 

 
BOA PROVA. 

 



PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 
 
Bebê globalizado 
 
Camilla Costa 
 
Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num terceiro. 
Está pronto o seu filho – com muita economia. 
 
 Seu celular é made in China. A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho que você bebe veio 
da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho não pode ser? A nova moda entre os casais 
que precisam de ajuda para ter filhos é recorrer a países como Índia, Grécia e Panamá, onde é 
possível comprar óvulos ou esperma, fazer a inseminação, alugar uma barriga e até fazer o parto. A 
vantagem disso é que fica mais barato e permite realizar legalmente procedimentos que são proibidos 
em muitos países - como o comércio de óvulos e esperma e barriga de aluguel remunerada. 
 O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo site 
(www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o óvulo e/ou o esperma, onde 
nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de aluguel e até selecionar o sexo da criança. Dos clientes da 
Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos. Os outros são casais 
heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por 
alguns cientistas. “Por mais que seja aceitável do ponto de vista médico, isso é exploração da pobreza 
[da mãe de aluguel], diz o especialista em reprodução Carlos Petta, da Unicamp. 

(Revista Super Interessante, edição 296, outubro/2011, p. 28.) 
 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a prática de ter bebês por inseminação assistida é um negócio lucrativo que atinge casais somente 
da Índia, Grécia e Panamá. 
B) a inseminação de bebês é uma prática legalizada em todos os países, mas só realizada em alguns. 
C) a prática de ter bebês por inseminação é realizada em países pobres. 
D) a inseminação de bebês é um negócio assistido e lucrativo para os especialistas em reprodução, 
como os da Unicamp. 
E) a prática de inseminação de bebês requer que os óvulos e espermatozóides sejam de países 
diferentes dos clientes que a contratam. 
 
02. Para a autora do texto,  
 
A) a inseminação é aceitável do ponto de vista médico, legal e ético, por isso é empregada em países 
como o Brasil. 
B) a inseminação assistida é artificial, portanto, requer altos investimentos por casais que já são 
usuários de produtos importados. 
C) a inseminação é uma nova moda entre casais homossexuais, para auxiliar casais heterossexuais 
acima de 40 anos de idade. 
D) a inseminação é um negócio lucrativo e economicamente viável a casais que requerem auxílio 
nesse procedimento. 
E) a inseminação é uma prática recorrente em países como a China, o Vietnã e a Argentina, assim 
como na Índia, Grécia e Panamá. 
 
03. Assinale a alternativa correta sobre o emprego da colocação dos pronomes.  
 
A) Foi lhe preciso esclarecer os fatos sobre os negócios da Planet Hospital. 
B) Após a entrevista, o cientista, muito nervoso, chegou a agredi-lo. 
C) Respondeu direta e objetivamente o diretor da Planet Hospital: Eu dir-lhe-ria tudo o que sei. 
D) Ao ser entrevistado, um dos médicos da Planet Hospital comentou que aquilo aborrecia-o. 
E) Em escondendo-se os fatos, a Planet Hospital passa a ser manchete na mídia. 
 
 
 
 
 



04. Observe as expressões do texto:  
 
I - “Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos.” 
II – “Os outros são casais heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos.” 
 
Assinale o que for correto sobre o emprego dos numerais nessas expressões. 
 
A) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como ordinais. 
B) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como ordinais.  
C) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como fracionários. 
D) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como multiplicativos. 
E) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como cardinais. 
 
05. Sobre o uso da crase, assinale a alternativa que não está correta gramaticalmente.  
 
A) Toda discussão sobre inseminação assistida leva à lembrança o papel da mãe de aluguel. 
B) À medida que os números de inseminações assistidas aumentam, crescem os números de mães 
de aluguel. 
C) Há casais que vão à Índia para realizarem inseminação assistida. 
D) Não ir às reuniões que demonstrem o que é o desenvolvimento da inseminação assistida é um 
equívoco a qualquer cientista genético. 
E) Os médicos brasileiros observam o desenvolvimento crescente das inseminações assistidas à 
distância. 
 
06. Assinale a alternativa em que não há o emprego gramaticalmente correto do artigo. 
 
A) Naquele dia, em que a entrevista foi marcada, chegou o diretor, o assistente-geral e a porta-voz da 
Planet Hospital. 
B) Apresentaram-se uns cientistas inexpressivos para emitir parecer sobre os procedimentos da 
inseminação assistida. 
C) No total das inseminações, o Planet Hospital já realizou uns trezentos procedimentos. 
D) Ao ser questionado, o diretor da Planet Hospital ficou vermelho como um pimentão. 
E) Todos os quatro médicos acompanharam o diretor na entrevista com a imprensa. 
 
07. Assinale o que for gramaticalmente correto sobre a expressão do texto: “A prática é legal, 
mas é vista com maus olhos por alguns cientistas.”. 
 
A) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética adversativa. 
B) Há duas orações, sendo a primeira uma oração adjetiva e a segunda, uma oração subordinada 
predicativa. 
C) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética explicativa. 
D) Há duas orações, sendo a primeira uma oração coordenada assindética e a segunda, uma oração 
coordenada apositiva. 
E) Há duas orações, sendo a segunda uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 
08. Marque a alternativa verdadeira sobre o Windows. 
 
A) O Desktop gerencia a interface gráfica do Windows  
B) O Windows não é um Sistema Operacional e sim um gerenciador de arquivos 
C) O Windows não permite a comunicação com o hardware 
D) O Windows é um ótimo navegador web 
E) O Windows é um Sistema Operacional 
 
 
 
 
 
 



09. Para se alterar o nome de uma planilha no MS EXCEL, o usuário pode: 
 
A) Utilizar a opção “Salvar Como” 
B) Utilizar a opção “Inserir Nome” 
C) Dar dois cliques com o mouse na aba da planilha 
D) Utilizar CTRL + N e digitar o novo nome 
E) Utilizar SHIFT + N e digitar o novo nome 
 
10. Um software que acessa páginas da internet também é denominado de: 
 
A) Home Page 
B) Navegador ou Browser 
C) Site 
D) SlideShare 
E) Gerenciador de Arquivos 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. São Sinais de Choque 
 
A) hipotensão, pele fria e pegajosa, taquicardia e taquipneia. 
B) bradicardia, hipotensão, sudorese, frio e taquipneia. 
C) bradipneia, taquicardia, sudorese fria e hipotensão. 
D) hipertensão, sudorese, hipotermia, taquipneia, bradicardia. 
E) hipotensão, sudorese e taquicardia. 
 
12. A Hepatite Crônica é uma complicação que pode instalar-se após as Hepatites Agudas. Qual 
dos tipos de Hepatite conhecidos, jamais evolui para cronicidade? 
 
A) Hepatite A.  
B) Hepatite B. 
C) Hepatite C. 
D) Hepatite D. 
E) Hepatite E. 
 

13. Considere as seguintes situações: 
 

I. Meninas com idade superior a 15 anos. 
II. Meninos em qualquer faixa etária. 
III. Infecção urinária com sinais clínicos de Pielonefrite. 
IV. Infecção urinária acompanhada de Hipertensão Arterial. 
 

Constituem situações em que se recomenda a exploração radiológica do trato urinário, após a 
primeira infecção urinária diagnosticada, apenas 

 
A)  I e II. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) II, III e IV. 
 
14. A perda da sensibilidade tátil nos braços e pernas, com sensação de formigamento e 
incapacidade de movimentar-se, são sinais de fratura de 
 
A) crânio. 
B) coluna. 
C) fêmur. 
D) clavícula. 
E) Nenhuma alternativa está correta. 



15. O tratamento de escolha de crise de Artrite Gotosa Aguda é 
 
A) repouso e naproceno.   
B) exercícios e sais de ouro. 
C) exercícios e aspirina. 
D) repouso e sais de ouro. 
E) repouso e colchicena. 
 
16. Associe as doenças relativas à Hipertensão Arterial relacionada com seus respectivos 
sinais abaixo. 
 
1. Coarctação da aorta. 
2. Tireotoxicose. 
3. Hipertensão arterial renovascular. 
4. Hipertensão arterial maligna. 
5. Poliarterite nodosa. 
 
(  )  Sopro abdominal. 
(  )  Edema de papila. 
(  )  Hipertensão arterial sistólica. 
(  )  Diferença de amplitude de pulsos em membros superiores e inferiores. 
(  )  Positividade para HbsAg. 
 
A sequência correta é 

 
A) 5, 1, 2, 3, 4. 
B) 4, 3, 1, 2, 5. 
C) 3, 4, 2, 1, 5. 
D) 3, 2, 4, 5, 1. 
E) 1, 3, 2, 4, 5. 
 
17. Considere as afirmativas abaixo, relativas ao hiperparatireoidismo. 
 
I. O hiperparatireoidismo primário e um distúrbio generalizado dos metabolismos do cálcio, fosfato e 
osso devido à secreção aumentada do paratormônio. 
II. A causa mais frequente do hiperparatireoidismo primário é o carcinoma de paratireoide. 
III. O tratamento de escolha para o hiperparatireoidismo  é corticoidoterapia. 
 
Com base nas afirmativas, constata-se que 

 
A) somente I é correta. 
B) somente l e II são corretas. 
C) I, II e III são corretas. 
D) somente I e III são corretas. 
E) somente II e III são corretas. 
 
18. São considerados fatores de risco para infecção hospitalar no RN 
 
A) prematuridade, bolsa rota, baixo peso. 
B) aspiração de líquido. 
C) flora genital materna. 
D) terapia respiratória, meio ambiente. 
E) todas estão corretas 
 
 
 
 
 
 



 
19.  Considere as afirmações sobre os tipos de cirurgias descritas abaixo: 
 
I.  Emergência: é aquela que deve ser realizada dentro de 24 horas. 
II.  Urgência: é realizada imediatamente para salvar uma vida, um órgão ou um membro. 
III.  Eletiva: é realizada de acordo com a conveniência do paciente ou do cirurgião. 
 
Das afirmações descritas acima, pode-se considerar que: 

 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Apenas III está correta. 
 

20. Associe as palavras das colunas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Postectomia  
II. Colecistectomia  
III. Histerectomia  
IV. Gastrectomia  

 
(      ) retirada cirúrgica do útero 
(      ) remoção do estreitamento do prepúcio 
(      ) retirada cirúrgica do estomago 
(      ) retirada cirúrgica da vesícula 
 
A) II, III, I e IV. 
B) I, II, IV e III. 
C) III, I, IV e II. 
D) IV, I, III e II. 
E) I, III, II e IV. 
 
 


