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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

n

n

n

n

BOA PROVA!

Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração de prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS

MÉDICO CLÍNICO

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

- Língua Portuguesa 10 2
- Sistema Único de Saúde - SUS 5 2
- Informática Básica 5 2
- Conhecimentos Específicos 20 3
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Leia o texto e responda às perguntas.

Infestação de escorpiões no Brasil pode ser
imparável

A infestação de escorpião no Brasil é o exemplo
perfeito de como a vida moderna se tornou
imprevisível. É uma característica do que, no
complexo campo de problemas, chamamos de um
mundo “VUCA” (Volatility, uncertainty, complexity and
ambiguity em inglês) – um mundo volátil, incerto,
complexo e ambíguo.
Escorpiões, como as baratas que eles comem, são
u m a e s p é c i e i n c r i v e l m e n t e a d a p t á v e l .
O número de pessoas picadas em todo o Brasil
aumentou de 12 mil em 2000 para 140 mil no ano
passado, de acordo com o Ministério da Saúde.
A espécie que aterroriza os brasileiros é o perigoso
escorpião amarelo, ou Tityus serrulatus. Ele se
reproduz por meio do milagre da partenogênese,
s igni f icando que um escorpião feminino
simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes
por ano – nenhuma participação masculina é
necessária.
A infestação do escorpião urbano no Brasil é um
clássico "problema perverso". Este termo, usado pela
primeira vez em 1973, refere-se a enormes
problemas sociais ou culturais como pobreza e
guerra – sem solução simples ou definitiva, e que
surgem na interseção de outros problemas.
Nesse caso, a infestação do escorpião urbano no
Brasil é o resultado de uma gestão inadequada do
lixo, saneamento inapropriado, urbanização rápida e
mudanças climáticas.
No VUCA, quanto mais recursos você der para os
problemas, melhor. Isso pode significar tudo, desde
campanhas de conscientização pública que educam
brasileiros sobre escorpiões até forças-tarefa
exterminadoras que trabalham para controlar sua
população em áreas urbanas. Os cientistas devem
estar envolvidos. O sistema nacional de saúde
pública do Brasil precisará se adaptar a essa nova
ameaça.
Apesar da obstinada cobertura da imprensa, as
autoridades federais de saúde mal falaram
publicamente sobre o problema do escorpião urbano
no Brasil. E, além de alguns esforços mornos em
nível nacional e estadual para treinar profissionais de
saúde sobre o risco de escorpião, as autoridades
parecem não ter nenhum plano para combater a
infestação no nível epidêmico para o qual ela está se
dirigindo.
Temo que os escorpiões amarelos venenosos
tenham reivindicado seu lugar ao lado de crimes
violentos, tráfico brutal e outros problemas crônicos
com os quais os urbanitas no Brasil precisam lidar
diariamente.

LÍNGUA PORTUGUESA * Hamilton Coimbra Carvalho é pesquisador em
Problemas Sociais Complexos, na Universidade de
São Paulo (USP).

T e x t o a d a p t a d o d e R e v i s t a G a l i l e u
( h t t p s : / / r e v i s t a g a l i l e u . g l o b o . c o m / C i e n c i a / M e i o -
Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil-
pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html)

A palavra “Volátil”, que representa a consoante inicial
da sigla VUCA, tem o significado de:

A) Anárquico.
B) Devoluto.
C) Instável.
D) Vulnerável.
E) Inconsútil.

Questão 01

Observe o que se afirma nos itens a seguir e
preencha os parênteses com (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para as afirmativas falsas.

I. A infestação de escorpiões no ambiente urbano
brasileiro decorre exclusivamente de uma
política sanitária ineficaz. ( )

II. O crescimento do número de escorpiões no
Brasil é um desafio para toda a sociedade. ( )

III. Há uma correlação direta entre recursos e
eficácia no combate a problemas considerados
“perversos”. ( )

IV. A obstinada participação da imprensa prejudica o
trabalho dos órgãos públicos sanitários. ( )

V. É insano aproximar a infestação de escorpiões
de temas como o tratamento do lixo urbano e as
variações climáticas. ( )

Asequência correta é:

A) V - V - V - V - F
B) F - F - F - V - V
C) V - V - F - F - V
D) F - V - V - F - F
E) F - V - V - V - F

Questão 02
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Observe :

“Escorpiões, como as baratas que eles comem, são
uma espécie incrivelmente adaptável.”

A oração subordinada tem função e valor semântico
iguais à do período em destaque em:

A) Os médicos, como os demais profissionais de
saúde, desempenham papel fundamental nas
políticas sanitaristas.

B) As intervenções, como haviam previsto, foram
executadas no início do expediente.

C) Como as pessoas não acreditam em solução,
desanimam facilmente.

D) Como combinado com eles, cuidaremos primeiro
do lixo.

E) O planejamento das ações preventivas, como era
complexo, precisou ser revisto.

Questão 03

Há dois momentos em que o autor inclui-se no texto.
Pode-se perceber isso pelo emprego de:

A) um verbo na primeira pessoa do plural e outro na
primeira pessoa do singular.

B) dois verbos na primeira pessoa do plural.
C) dois pronomes pessoais na primeira pessoa do

singular.
D) pronome pessoal na primeira pessoa do singular

e pronome possessivo na primeira pessoa do
plural.

E) dois pronomes demonstrativos.

Questão 04

O autor diz “... escorpião 'feminino' simplesmente
gera cópias de si mesma duas vezes por ano…”
porque:

A) escorpião é um substantivo comum de dois.
B) o feminino é escorpiã, mas ele parece

desconhecer.
C) escorpião é um substantivo epiceno, por isso

usou a palavra “feminina” para marcar o gênero.
D) escorpião é um substantivo sobrecomum.
E) o substantivo escorpião aceita o feminino

escorpioa ou a marca do gênero pelo adjetivo.

Questão 05

Observe o emprego de “mal” no trecho em destaque.

“... as autoridades federais de saúde mal falaram
publicamente sobre o problema do escorpião urbano
no Brasil.”

Agora preencha as lacunas com o adjetivo ou com o
advérbio.

Ele falava ______ do governo, mas sempre se
comportava ______ diante dos empregados, que o
tinham como um _____chefe, porque, além de os
pagar _____, desempenhava _____ seu papel de
líder.

Asequência está correta em:

A) mau - mal - mau - mal - mal.
B ) mau - mal - mau - mal - mau.
C) mau - mau - mal - mau - mau.
D) mal - mau - mal - mau - mau.
E) mal - mal - mau - mal - mal.

Questão 06

Observe o trecho a seguir:

“... outros problemas crônicos com os quais os
urbanitas no Brasil precisam lidar diariamente.”

Se reescrevermos o período, substituindo o verbo
“lidar” por “passar”, teremos:

A) “... outros problemas crônicos aos quais os
urbanistas no Brasil precisam passar
diariamente.”

B) “... outros problemas crônicos pelos quais os
urbanistas no Brasil precisam passar
diariamente.”

C) “... outros problemas crônicos os quais os
urbanistas no Brasil precisam passar
diariamente.”

D) “... outros problemas crônicos onde os urbanistas
no Brasil precisam passar diariamente.”

E) “... outros problemas crônicos cujos urbanistas
no Brasil precisam passar diariamente.”

Questão 07
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Questão 08

Observe a oração destacada:

“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um
clássico "problema perverso.”

Sobre seus termos, é correto afirmar que:

A) escorpião é núcleo do sujeito.
B) urbano é predicativo do objeto.
C) perverso é núcleo do sujeito.
D) clássico é núcleo do predicativo do objeto.
E) problema é núcleo do predicativo do sujeito.

De acordo com a Lei nº 8.080/90, sobre os serviços
privados de assistência à saúde é correto afirmar que:

A) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema
Ún ico de Saúde (SUS) em cará te r
complementar.

B) os proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados poderão
exercer cargo de chefia ou função de confiança
no SUS.

C) as entidades com fins lucrativos terão preferência
sobre as filantrópicas para participar do SUS.

D) a participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante licitação,
sendo vedado contratos ou convênios para
contratação.

E) os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Questão 11

Questão 09

Observe os itens abaixo:

I. A maioria das pessoas não se preocupa com o
lixo.

II. Pesquisa-se meios de combater a infestação.
III. O presidente, junto com alguns ministros,

compareceu à solenidade de posse do
governador.

IV. Houveram motivos para o crescimento do
número de escorpiões.

Pode-se afirmar que a concordância verbal está
correta em:

A) I e II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

Questão 10

Observe o emprego do acento grave indicador de
crase nas seguintes frases:

I. A Secretaria de Saúde ofereceu um curso
gratuito ______ que moram nas áreas mais
afetadas pelo aumento do número de escorpiões.

II. A infestação chegou ____ cidade onde nasci.
III. No documento também se fazia referência ____

crianças picadas por cobras.

Aopção que completa corretamente as lacunas é:

A) aqueles - a - à.
B) àqueles - à - à.
C) aqueles - à - a.
D) àqueles - à - a.
E) aqueles - a - à.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Com base na referida lei, está certo
dizer que:

A) a representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será minoritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.

B) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes.

C) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

D) o Conselho de Saúde, em caráter provisório
deliberativo, é o órgão colegiado composto por
representantes do governo e prestadores de
serviço atuando no controle da execução da
política de saúde.

E) as Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas pela União e aprovadas
pelo Secretário de Saúde.

Questão 12
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De acordo com a Lei complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012, julgue as afirmativas a seguir:

I. Para fins de apuração da aplicação dos recursos
mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar,
considerar-se-ão como despesas com ações e
serviços públicos de saúde aquelas voltadas
para a promoção, proteção e recuperação da
saúde.

II. Os recursos da União serão repassados ao
Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades
orçamentárias que compõem o órgão Ministério
da Saúde, para serem aplicados em ações e
serviços públicos de saúde.

III. O Poder Legislativo diretamente, ou com o auxílio
dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria
do SUS, do órgão de controle interno e do
Conselho de Saúde de cada ente da Federação,
fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei
Complementar.

IV. Os recursos da União serão repassados
diretamente aos Estados e Municípios para
serem aplicados em ações e serviços públicos de
saúde de suas respectivas regiões.

Estão corretas, apenas:

A) II, III e IV.
B) I, II e III.
C) III e IV.
D) IV.
E) II e III.

Questão 13

De acordo com a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro
de 2006, do Ministério da Saúde, uma das suas
prioridades para o ano de 2006 foi elaborar e
implantar uma Política Nacional sobre diversos
pontos da área da Saúde, com ênfase na adoção de
hábitos saudáveis por parte da população brasileira,
de forma a internalizar a responsabilidade individual
da prática de atividade física, regular a alimentação
saudável e combater o tabagismo. As ações citadas
se referem à:

A) repressão da saúde
B) defesa da saúde.
C) reabilitação de saúde.
D) interrupção do ciclo
E) promoção de saúde.

Questão 14

Com base na Norma Operacional Básica (NOB)
nº 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção
à Saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a
efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para
o atendimento das demandas pessoais e das
exigências ambientais, compreendendo três grandes
campos, a saber: o da assistência, o das intervenções
ambientais e o das políticas externas ao setor saúde.
Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo
o espectro de ações compreendidas nos chamados
níveis de Atenção à Saúde, que são representados
por:

A) recuperação, promoção e reinserção.
B) reabilitação, prevenção e colaboração.
C) prevenção, reinserção e adaptação.
D) promoção, proteção e recuperação.
E) proteção, interrupção e reabilitação.

Questão 15

INFORMÁTICA BÁSICA

O Word permite a criação de tabelas compostas por
linhas e colunas que formam as células. A criação de
uma tabela é possível através da seguinte opção
Barra de Ferramentas:

A) Exibição.
B) Referências.
C) Lay-out da página.
D) Inserir.
E) Correspondências.

Questão 16

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores
nas células:
B1=10, C1=8 e D1=2
O valor deA1 na formulaA1 =(B1+C1*12)/D1-7 será:

A) 46
B) 28
C) 26
D) 52
E) 38

Questão 17
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O Power Point permite exibir filmes em suas
apresentações. O item da barra de ferramentas
utilizado é:

A) Design.
B) Animações.
C) Inserir.
D) Exibição.
E) Apresentação de Slides.

Questão 18

O software que NÃO é um sistema operacional:

A) Windows Server.
B) Solaris.
C) Linux.
D) Microsoft Office.
E) Android.

Questão 19

Um IP é um(uma):

A) Modelo da CPU.
B) Roteador.
C) Inteface.
D) linguagem de programação.
E) endereço de rede.

Questão 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Os antibióticos classificados como , são
representados por:

A) eritromicina e azitromicina.
B) ceftazidima e azitromicina.
C) amoxicilina e ciprofloxacina.
D) eritromicina e amoxicilina.
E) eritromicina e ciprofloxacina.

macrolídeos

Questão 21

Doença autoimune caracterizada pela miopatia e
fraqueza de músculos proximais, como escapulares e
quadril:

A) Miastenia Gravis.
B) Síndrome de Guillain-Barré.
C) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
D) Doença de Paget.
E) Síndrome de Eaton-Lambert.

Questão 22

Aopção que indica a doença glomerular primária, que
esteja entre causas de insuficiência renal crônica é:

A) Nefropatia por IgA.
B) Nefroesclerose diabética.
C) PielonefriteAguda.
D) Doença obstrutiva.
E) Nefropatia por HIV.

Questão 23

A opção que representa a afecção pulmonar
caracterizada pelo acúmulo de eosinófilos no
parênquima pulmonar é:

A) Doença de Berger.
B) Sindrome de Löeffler.
C) Tireoidite de Hashimoto.
D) Síndrome pulmonar por Hantavírus.
E) Tumor de pancoast.

Questão 24

De acordo com as interpretações laboratoriais para
doenças hepáticas, a relação é mais
favorável à(ao):

A) Hepatite viral.
B) Hepatite autoimune.
C) Abscesso piogênico hepático.
D) HepatiteAlcoólica.
E) Abscesso fúngico hepático.

TGO/TGP = 3

Questão 25

São possíveis causas de Eritema Nodoso, EXCETO:

A) Melanoma.
B) Farmocadermia.
C) Estreptococcias.
D) Sarcoidose.
E) Tuberculose.

Questão 26
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O item que melhor representa a metaplasia intestinal
colunar:

A) Doença de Crohn.
B) Esôfago de Barret.
C) Síndrome do Cólon Irritável.
D) Câncer Retal.
E) Retocolite ulcerativa.

Questão 27

A alternativa que demonstra a melhor conduta diante
do Infarto Agudo do Miocárdio sem Supra-ST é a
seguinte:

A) terapia fibrinolítica é essencial.
B) terapia fibrinolítica pode ser prejudicial.
C) distinção entre ter e não ter Supra-ST, não se faz

importante.
D) as alternativasAe C estão corretas.
E) apenas a alternativaAestá incorreta.

Questão 28

A alternativa de representa a maior causa de
em atletas é:

A) bloqueio Átrio-Ventricular Mobitz 1.
B) bloqueio Átrio-Ventricular Mobitz 2.
C) síndrome de Wolff-Parkinson-White.
D) bloqueio Átrio-Ventricular Total.
E) as alternativasAe B estão corretas.

taquiarritmias

Questão 29

Dentre os fármacos utilizados em emergência,
marque a opção que representa o agente de reversão
para intoxicação por opioides:

A) sugammadex.
B) naloxona.
C) flumazenil.
D) etomidato.
E) midazolan.

Questão 30

Paciente, 50 anos, sexo feminino, com melanose
lab ia l , rea l izou exame de colonoscop ia
demonstrando pólipos intestinais hamartomatosos
em cólon transverso. Dentre as Polipóses Intestinais
Familiares Hereditárias e origem genética, a
alternativa para este caso é:

A) Peutz-Jeghers –Autossômico Dominante.
B) Cowden –Autossômico Recessivo.
C) Peutz-Jeghers –Autossômico Recessivo.
D) Gardner –Autossômico Dominante.
E) Gardner –Autossômico Recessivo.

Questão 31

Paciente, masculino, 30 anos, deu entrada no serviço
de emergência, com palidez cutaneomucosa e fortes
dores lombares a direita. Realizado Tomografia
Computadorizada de Vias Urinárias, demonstrando
ureterolitíase intramural direito.Aprovável substância
que forma este cálculo ureteral é:

A) Oxalato de Sódio.
B) Oxalato de Cálcio.
C) Ácido úrico.
D) Estruvita.
E) Colesterol.

Questão 32

Paciente, 65 anos, hipertenso, tabagista, deu entrada
no serviço de emergência devido a quadro súbito de
perda da consciência, se apresentando afásico,
desvio da comissura labial, sinais de hemi-hipertonia
a direita e Babinski positivo. Foi realizado
u r g e n t e m e n t e e x a m e d e To m o g r a f i a
Computadorizada de Crânio sem contraste. A
principal indicação para o exame radiológico citado
para este caso é:

A) avaliar extensão deAVC isquêmico.
B) visualizar o local de oclusão arterial para

isquemia cerebral.
C) suspeita primária de tumor cerebral.
D) exclusão diagnóstica entre AVC isquêmico de

hemorrágico.
E) avaliar grau de atrofia cortical.

Questão 33
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Dentre os critérios de pontuação para a classificação
de Child-Pugh de gravidade de doenças hepáticas, a
opção NÃO correspondente é:

A) hematócrito.
B) bilirrubina.
C) TAP.
D) encefalopatia hepática.
E) albumina.

Questão 34

A patologia em que o mneumônico ABCDE
(Assimetria, Bordas, Coloração, Diâmetro e
Evolução) é usado como método diagnóstico é:

A) tumor de Clark.
B) melanoma.
C) sarcoma.
D) laiomioma.
E) schwanoma.

Questão 35

Paciente, 28 anos, masculino, deu entrada na
emergência com dor em bolsa escrotal e sinais de
flogose local. Acerca do assunto é possível fazer as
seguintes afirmações, EXCETO:

A) O Raio X da pelve se torna a melhor conduta
diagnóstica neste momento.

B) A ultrassonografia testicular com Doppler é o
exame de escolha em casos infecção.

C) Aorquiepididimite é um diagnóstico diferencial.
D) A hérnia inguinal encarcerada e a torsão

testicular são diagnósticos diferenciais.
E) A ultrassonografia inguinal pode demonstrar

herniações inguinais.

Questão 36

Paciente, 70 anos, deu entrada na emergência clínica
com quadro de dor abdominal e fezes líquidas,
fétidas, de coloração escura, tipo “borra de café”. A
melhor conduta diagnóstica é:

A) UltrassomAbdominal.
B) Tomografia de abdome com contraste oral.
C) Colonoscopia.
D) Anuscopia.
E) Endoscopia DigestivaAlta.

Questão 37

A Acantose Nigricans é um sinal cutâneo
c a r a c t e r i z a d o p e l a h i p e r q u e r a t o s e d e
hiperpigmentação cinzenta e espessa da pele. É
(são) doença(s) associada(s) a esse sinal clínico:

A) Obesidade.
B) Hepatite Viral.
C) Diabetes Mellitus.
D) ApenasAe C estão corretas
E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 38

Acerca das características da asma brônquica pode-
se dizer que:

A) não se trata de uma doença obstrutiva.
B) é uma doença geralmente refratária a bronco-

dilatadores inalatórios.
C) os sintomas são geralmente melhores à noite e

pela manhã cedo.
D) o uso de Beta-Agonistas Inalatórios pode causar

tremores.
E) o uso de Beta-Agonistas Inalatórios pode causar

hipercalemia.

Questão 39

Paciente internado na Sala Vermelha há 30 dias por
falta de vagas em CTI no SUS, entubado sob
ventilação mecânica assistido-controlado. Foi
submetido à punção venosa profunda em veia
subclávia esquerda, sem ter realizado Raio X de tórax
de controle após o procedimento. Decorrentes 2
horas, paciente se encontra com baixo volume
corrente, queda da saturação de oxigênio e mal
adaptado a ventilação. Ao examinar o paciente, o
mesmo apresenta desvio da traqueia a direita. O
diagnóstico mais provável e primeira conduta mais
indicada para este caso são, respectivamente:

A) Pneumotórax hipertensivo – drenagem de tórax
em selo d'água à direita.

B) Pneumotórax hipertensivo – punção torácica em
2º espaço intercostal esquerdo.

C) Pneumotórax hipertensivo – Raio X de tórax em
PA.

D) Atelectasia Pulmonar à direita – fisioterapia
respiratória para recrutamento alveolar.

E) Pneumonia à direita sem derrame pleural –
antibioticoterapia.

Questão 40


