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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20 E 40 HORAS
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 13 – A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) determina a destruição 

dos linfócitos CD4 circulantes no sangue periférico. O manejo clínico da infecção pelo HIV requer do 

médico a capacidade de estabelecer o diagnóstico precoce e a classificação do estágio da doença.     

É uma manifestação de imunodeficiência avançada (doença definidora de AIDS): 

 

A) Encefalopatia pelo HIV. 

B) Neurotoxoplasmose. 

C) Candidíase esofágica. 

D) Herpes Zoster. 

E) Sarcoma de Kaposi. 

 

 

QUESTÃO 14 – As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são responsáveis por uma 

epidemia de grande magnitude, sendo consideradas um dos problemas de saúde pública mais 

comuns em todo o mundo. Sobre a sífilis, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A sorologia treponêmica inclui os testes FTA-Abs (Fluorescent Treponema Antigen Absorvent) e 

MHATP (micro-hemaglutinação para T. pallidum). Ambos são qualitativos, positivando a partir 
do 15º dia de infecção. 

II. O diagnóstico diferencial da sífilis primária deve ser feito com cancro mole, herpes genital, 

donovanose e linfogranuloma venéreo, e o da sífilis secundária, com farmacodermias, doenças 

exantemáticas não vesiculosas, hanseníase virchowiana e colagenoses. 

III. Os parceiros expostos até 90 dias antes do diagnóstico/tratamento da sífilis (primária, 

secundária ou terciária) devem ser tratados como infectados, mesmo se a sorologia for 

negativa.  

 

Quase estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 15 – A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela obstrução 

crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. O processo inflamatório crônico pode 

produzir alterações em brônquios e no parênquima pulmonar. Em relação à DPOC, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença, além de infecções 

respiratórias graves na infância e poeira ocupacional.  

B) A suspeita ocorre nos casos de dispneia crônica e progressiva, associada à tosse, que pode ou 

não ser produtiva. 

C) A espirometria é exame obrigatório na suspeita clínica de DPOC, sendo considerada limitação do 

fluxo aéreo a relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital 

forçada após broncodilatador menor que 70%. 

D) Corticoide inalatório é o medicamento de primeira linha para o tratamento. 

E) A vacina contra Influenza é recomendada para todos os pacientes com diagnóstico de DPOC, já a 

pneumocócica é indicada apenas para os pacientes com mais de 65 anos ou se houver presença 

de outras comorbidades significativas, como doença cardíaca crônica. 
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QUESTÃO 16 – A colelitíase é uma doença de elevada prevalência, entretanto, a maioria dos 

portadores não tem sintomas. Em relação a essa comorbidade, assinale a alternativa correta. 

 

A) Ao ser identificado cálculo em vesícula biliar, deve-se proceder à avaliação cirúrgica com o 

objetivo de realização de colecistectomia para evitar complicações como colangite e pancreatite 

biliar. 

B) Achados ecográficos como vesícula biliar em porcelana e pólipos com diâmetro ≥ 1 cm sempre 

precisam de avaliação com cirurgião. 

C) A dor biliar é caracterizada como cólica, sendo intermitente, alternando momentos de dor intensa 

com momentos de ausência de dor. 

D) A coledocolitíase ocorre pela obstrução do ducto cístico por um cálculo, causando reação 

inflamatória local. 

E) Na pancreatite biliar há indicação de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, 

procedimento terapêutico da obstrução da via biliar, substituindo a colecistectomia.  

 

 

QUESTÃO 17 – A asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea que se caracteriza por 

limitação variável do fluxo aéreo. Entre as doenças identificadas como sensíveis à Atenção Primária, 

constitui a quarta causa de hospitalização pelo SUS. Considerando a classificação e o manejo 

terapêutico, assinale a alternativa correta. 

 

A) O aparecimento de sintomas e a necessidade do uso de broncodilatador mais de duas vezes por 

semana, mas não diariamente, é classificado como asma intermitente. 

B) O controle da asma é estabelecido quando houver controle dos sintomas e o paciente não 

apresentar despertares noturnos, independentemente da necessidade de medicação de resgate. 

C) No manejo da crise considerada leve-moderada, o tratamento baseia-se na utilização de 

broncodilatador agonista β2, suplementado com corticoide sistêmico. 

D) Para o tratamento da asma intermitente, deve ser usado tratamento de manutenção com 

broncodilatador de curta duração. 

E) Corticoide inalatório em baixa dose associado a broncodilatador de curta duração é usado para a 

asma persistente moderada. 

 

 

QUESTÃO 18 – A aterosclerose é o principal fator causal da doença arterial obstrutiva periférica. 

Em relação à oclusão arterial crônica, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Os segmentos arteriais mais acometidos são as ilíacas, as carótidas e a aorta abdominal. 

II. A presença de claudicação intermitente é um marcador sintomático, podendo ser considerado 

patognomônico da doença. 

III. A úlcera isquêmica tem início em torno do maléolo medial e pode comprometer toda a 

circunferência da perna, caracterizada como pouco dolorosa, rasa e apresentando fundo com 

tecido de granulação. 

IV. Recomenda-se caminhadas diárias e cessação do tabagismo como tratamento não 

farmacológico, além do uso de cilostazol para controle dos sintomas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 
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QUESTÃO 19 – O Brasil possui, há décadas, um forte Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), com notificação de quase 82.000 casos em 2010. Sobre a tuberculose (TB), 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. A identificação dos indivíduos bacilíferos é obtida mediante a pesquisa de bacilos álcool-ácido 

resistentes (BAAR) no escarro pelo exame microscópico de esfregaço corado pelo método de 

Ziehl-Neelsen, característica tintorial do M. tuberculosis. 

II. Aproximadamente 50% dos indivíduos infectados adoecem de TB, com diferentes formas 

clínicas.  

III. A prova tuberculínica destina-se ao diagnóstico da infecção tuberculosa e consiste na leitura da 

reação provocada pela injeção intradérmica de um filtrado de culturas de M. tuberculosis 

esterilizado e concentrado. 

IV. O esquema de tratamento durante a gestação é constituído de três fármacos: rifampicina, 

isoniazida e pirazinamida. Uma das justificativas para a não utilização do etambutol é o risco de 

comprometimento neurológico do recém-nascido.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 

 

 

QUESTÃO 20 – O câncer de cólon e reto afeta homens e mulheres, sendo o terceiro mais frequente 

no Brasil. O estabelecimento de políticas e rotinas para identificação precoce proporciona altas 

chances de cura. Em relação ao câncer colorretal, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) A maioria dos tumores colorretais origina-se de pólipos adenomatosos: neoplasias benignas que 

não sofrem malignização. 

B) É recomendado o início do rastreamento do câncer de cólon a partir dos 50 anos, sendo a 

colonoscopia o exame de escolha, com realização a cada 10 anos. 

C) Entre os sinais e sintomas que alertam para a suspeita de câncer, encontram-se: sangramento 

intestinal crônico, tumoração ao exame de toque retal e alteração de hábito intestinal. 

D) O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma, podendo ser categorizado como bem 

diferenciado, moderadamente diferenciado ou mal diferenciado. 

E) A ressecção cirúrgica deve visar margem distal livre de infiltração neoplásica, com retirada de no 

mínimo 15 linfonodos. 
 

 

QUESTÃO 21 – A tireoide é uma das maiores glândulas endócrinas, composta por folículos de 

tamanhos variados e formada de dois lobos unidos pelo istmo. Sobre ela, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

A) A produção dos hormônios tireoidianos é regulada pela hipófise por meio do hormônio 

estimulador da tireoide (TSH). A dosagem de tiroxina livre não está indicada no acompanhamento 

do tratamento de pacientes com hipotireoidismo primário. 

B) O anticorpo antiperoxidade (anti-TPO) é um anticorpo da classe IgG que se correlaciona com o 

grau de infiltração linfocitária e dano à glândula. Encontra-se presente em 95% dos casos de 

Tireoidite de Hashimoto e em 50 a 90% dos casos da Doença de Graves. 

C) O tratamento do hipotireoidismo é feito com a reposição de levotiroxina, na dose inicial de 1,6 

µg/kg/dia, e, em geral, sem necessidade de início gradual. 

D) Fenobarbital, fenitoína e carbamazepina são medicamentos que alteram o metabolismo dos 

hormônios tireoidianos. 

E) Bócio multinodular tóxico é a causa mais comum de hipertireoidismo em indivíduos jovens (20 a 

50 anos), sendo muito mais frequente em mulheres (8:1). Os achados laboratoriais são de TSH 

baixo e hormônios tireoidianos elevados.  
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QUESTÃO 22 – A ansiedade é uma emoção que representa um “sinal de alarme” a um estímulo 

percebido pelo indivíduo como perigoso. Trata-se de um mecanismo evolutivo que auxilia o indivíduo 

a adotar medidas necessárias para lidar com o perigo, de modo que certo grau de ansiedade é 

esperado e adaptativo. A ansiedade passa a ser caracterizada como um transtorno psiquiátrico 

quando se torna uma emoção desagradável e incômoda. Nesse sentido, sobre os transtornos de 

ansiedade, assinale a alternativa correta. 
 

A) O tratamento é realizado primeiramente com psicofármacos, sendo componente essencial do 

manejo dessa comorbidade. 

B) Os benzodiazepínicos são os psicofármacos mais utilizados em função do baixo perfil de efeitos 

adversos, da segurança em altas dosagens e da considerável eficácia. 

C) O tratamento medicamentoso combinado com terapia cognitivo-comportamental apresenta 

melhores resultados em comparação a quando são usados isoladamente. 

D) Os inibidores seletivos da receptação da serotonina podem estar relacionados à redução da libido, 

o que deve ser prontamente manejado para não prejudicar a adesão ao tratamento. 

E) O manejo emergencial dos transtornos de pânico baseia-se no tratamento medicamentoso com a 

sedação da crise o mais precocemente possível. 
 

 

QUESTÃO 23 – Os critérios de diagnóstico para o delirium, segundo o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-V), estão descritos abaixo, EXCETO:  
 

A) Perturbação da consciência. 

B) Alteração cognitiva. 

C) Déficit motor. 

D) Tempo de evolução curto, com flutuações. 

E) Consequências fisiológicas de condição clínica. 
 

 

QUESTÃO 24 – Qual dos seguintes tratamentos para cessação do tabagismo deve ser iniciado 

antes de parar de fumar, de forma a dobrar as taxas de abandono verificadas no tratamento com 

placebo, conforme Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde? 
 

A) Reposição de nicotina. 

B) Bupropiona. 

C) Amitriptilina. 

D) Vareniclina. 

E) Fluoxetina. 
 

 

QUESTÃO 25 – A aterosclerose é uma doença arterial complexa, com deposição de colesterol, 

inflamação e formação de trombo no interior das artérias. Considerando as fases da lesão, associe a 

Coluna 1 à Coluna 2.  
 

Coluna 1 

1. Fase 1.   

2. Fase 2. 

3. Fase 3.   

4. Fase 4.  

5. Fase 5.  

6. Fase 6.  
 

Coluna 2 

(  ) Placas vulneráveis ou de alto risco, com alto conteúdo lipídico. 

(  ) Trombo organizado com matriz extracelular. 

(  ) Trombose mural não obstrutiva. 

(  ) Trombo oclusivo complicado com erosão superficial. 

(  ) Placas com macrófagos, células musculares lisas e depósitos lipídicos. 

(  ) Trombose mural obstrutiva. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 3 – 4 – 5 – 1 – 6. 

B) 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6.  

C) 3 – 6 – 1 – 5 – 2 – 4. 

D) 1 – 4 – 3 – 6 – 2 – 5. 

E) 2 – 5 – 3 – 6 – 1 – 4. 
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QUESTÃO 26 – Em relação aos tipos hemodinâmicos de doença miocárdica, assinale a alternativa 

correta. 
 

A) A espessura da parede ventricular esquerda está aumentada na miocardiopatia dilatada. 

B) A fração de ejeção está acima de 60% no tipo restritiva. 

C) A intolerância ao esforço não está presente na miocardiopatia hipertrófica. 

D) O risco de taquiarritmias ventriculares está presente em todos os tipos de doença miocárdica. 

E) A dimensão diastólica do ventrículo esquerdo é menor do que 60 mm na hipertrofia dilatada. 
 

 

QUESTÃO 27 – A Síndrome da Apneia-hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é uma doença 

crônica de obstrução cíclica das vias aéreas. Em relação à SAHOS, assinale a alternativa correta. 
 

A) A prevalência é maior em mulheres do que em homens, principalmente se obesas ou após a 

menopausa. 

B) O critério mínimo para diagnóstico é a frequência de pelo menos 10 eventos obstrutivos por hora 

de sono. 

C) A apneia obstrutiva é definida pela ausência de fluxo aéreo de pelo menos 10 segundos associada 

a esforço ventilatório contínuo. 

D) A uvulopalatofaringoplastia é o tratamento definitivo para pacientes que não respondem a 

métodos não invasivos. 

E) A posição de dormir não está relacionada à gravidade dos episódios de obstrução. 
 

 

QUESTÃO 28 – Em relação à pneumonia adquirida na comunidade, associe a condição subjacente 

do paciente, na Coluna 1, aos microrganismos associados, na Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Doença pulmonar obstrutiva crônica.   

2. Uso de drogas intravenosas.  

3. Exposição a morcegos.     

4. Exposição a coelhos.    
 

Coluna 2 

(  ) Streptococcus pneumoniae. 

(  ) Staphylococcus aureus. 

(  ) Francisella tularensis. 

(  ) Histoplasma capsulatum. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 1 – 4 – 3. 

B) 1 – 2 – 4 – 3. 

C) 2 – 1 – 3 – 4. 

D) 1 – 3 – 4 – 2. 

E) 1 – 2 – 3 – 4. 
 

 

QUESTÃO 29 – A doença ácido-péptica pode apresentar-se como apenas um desconforto até dor 

abdominal difusa. Em relação a essa comorbidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A dor pode melhorar com a ingestão de alimento, retornando apenas no período pró-prandial. 

B) Queimação retroesternal, regurgitação ácida, náusea, vômitos e diarreia podem estar presentes. 

C) O principal fator de risco para úlcera péptica é o uso de anti-inflamatórios não esteroides. 

D) As localizações mais comuns de úlcera péptica são o estômago e o bulbo duodenal. 

E) O tratamento de úlceras associadas ao Helicobacter pylori é realizado com antimicrobianos e 

inibidor da bomba de prótons por 4 a 8 semanas. 
 

 

QUESTÃO 30 – A cirrose pode ser o estágio final de qualquer doença hepática crônica. É um 

processo difuso, caracterizado por fibrose e conversão do parênquima normal em nódulos 

estruturalmente anormais. Em relação ao diagnóstico e suas complicações, assinale a alternativa 

correta. 
 

A) O início das manifestações ocorre com o aumento da pressão portal e consequente 

desenvolvimento de ascite, encefalopatia e icterícia. 

B) A presença de varizes esofágicas é o primeiro sinal de descompensação da cirrose. 

C) A icterícia é o fator de descompensação da cirrose mais frequentemente identificado. 

D) A biópsia hepática é fundamental para o diagnóstico de cirrose. 

E) A peritonite bacteriana espontânea deve ser investigada apenas quando necessária a realização 

de paracentese de alívio. 
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QUESTÃO 31 – É um distúrbio autossômico recessivo do metabolismo do cobre e suas 

características clínicas incluem doença hepática inespecífica, anormalidades neurológicas, 

enfermidade psiquiátrica, anemia hemolítica e várias anormalidades esqueléticas. Trata-se da:  
 

A) Síndrome de Fanconi. 

B) Doença de Wilson. 

C) Doença de Niemann-Pick. 

D) Porfiria. 

E) Doença de Gaucher. 
 

 

QUESTÃO 32 – A glândula pituitária divide-se em lobos anterior e posterior. Dos hormônios abaixo, 

qual NÃO é produzido no lobo anterior (adeno-hipófise)? 
 

A) Hormônio antidiurético. 

B) Hormônio do crescimento. 

C) Hormônio adrenocorticotrófico. 

D) Hormônio luteinizante. 

E) Hormônio folículo estimulante. 
 

 

QUESTÃO 33 – As vasculites são um grupo heterogêneo de transtornos ligados pelo achado comum 

de inflamação destrutiva nas paredes dos vasos sanguíneos. Pelas características, é correto afirmar 

que: 
 

A) Poliarterite nodosa é uma vasculite necrosante com infiltrado celular misto.  

B) Granulomatose de Wegener acomete pele, articulações e trato gastrintestinal. 

C) Púrpura de Henoch-Schönlein é uma vasculite granulomatosa, com algumas células gigantes. 

D) Arterite de Takayasu acomete coração, pulmões e pequenos vasos. 

E) Síndrome de Churg-Strauss acomete capilares, vênulas e arteríolas. 
 

 

QUESTÃO 34 – A raiva é uma infecção viral com distribuição quase que mundial, afetando animais 

selvagens e domésticos, podendo causar quadros de encefalite, invariavelmente fatais em humanos. 

Em relação à raiva, está INCORRETO o que se afirma em: 
 

A) A transmissão caracteristicamente ocorre pela mordida de um animal com a doença. 

B) Os corpúsculos de Negri são patognomônicos de infecção pelo vírus da raiva. 

C) Pode apresentar-se clinicamente como raiva encefalítica (furiosa) ou paralítica (muda). 

D) A profilaxia está indicada após mordida do animal suspeito, iniciando pela higienização do local e 

por vacinas e/ou imunoglobulinas para casos selecionados. 

E) A imunoglobulina não pode ser injetada na lesão pelo risco de aumentar a possibilidade de 

infecção. 
 

 

QUESTÃO 35 – A pancreatite crônica é caracterizada pela inflamação do pâncreas com destruição 

do parênquima exócrino, fibrose e, nas fases avançadas, destruição do parênquima endócrino. A 

principal distinção entre a aguda e a crônica é o comprometimento irreversível da função 

pancreática. Em relação à pancreatite, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas. 
 

(  ) O consumo de álcool é a principal causa de pancreatite crônica.  

(  ) Cálculos biliares podem causar pancreatite crônica. 

(  ) As manifestações clínicas mais significativas envolvem a carência das vitaminas B e C. 

(  ) Exames de imagem como ecografia e tomografia fornecem informações diagnósticas. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) V – F – F – V. 

D) F – V – V – V. 

E) F – F – F – V. 
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QUESTÃO 36 – “A _______________ é uma doença comum que se apresenta como máculas 

eritematosas com descamação fina, de aparência engordurada”. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) disidrose 

B) dermatite atópica 

C) psoríase 

D) vitiligo 

E) dermatite seborreica 

 

 

QUESTÃO 37 – As doenças com manifestações cutâneas são muito comuns na prática clínica. Por 

isso, é muito importante a descrição correta das lesões para o adequado diagnóstico. Relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2, associando os termos macroscópicos às suas respectivas descrições. 

 

Coluna 1 

1. Mácula. 

2. Pápula. 

3. Placa. 

4. Vesícula. 

5. Petéquias. 

 

Coluna 2 

(  ) Lesão elevada, de até 5 mm de diâmetro. 
(  ) Lesão plana, circunscrita, de até 5 mm. 

(  ) Pequena mancha vermelha que não some quando pressionada. 
(  ) Lesão pouco elevada, achatada, maior que 5 mm. 
(  ) Lesão elevada, preenchida por fluido, de até 5 mm. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.  

B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5. 

D) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.  

E) 3 – 2 – 5 – 4 – 1.  

 

 

QUESTÃO 38 – Relacione o tipo de cefaleia, na Coluna 1, à sua respectiva descrição, na Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Enxaqueca. 

2. Em salvas.  

3. Tensional. 

4. Hemicrania. 

 

Coluna 2 

(  ) Latejante, unilateral, com intensidade moderada à grave. 

(  ) Episódica, constritiva, bilateral. 

(  ) Orbitária ou temporal com duração de 5 a 20 minutos. 

(  ) Unilateral, mais comum em homens, com duração de 15 min a 3h. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 4 – 3 – 2. 

B) 2 – 3 – 1 – 4. 

C) 1 – 3 – 2 – 4. 

D) 4 – 1 – 3 – 2. 

E) 1 – 3 – 4 – 2. 
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QUESTÃO 39 – Os transtornos alimentares são síndromes psiquiátricas caracterizadas por 

comportamento alimentar anormal e atitudes ou crenças distorcidas sobre alimentação, forma ou 

peso corporal. Em relação a esses transtornos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A anorexia é a incapacidade ou falta de desejo de manter um peso corporal minimamente 

adequado, podendo ser associado à compulsão alimentar. 

B) A bulimia é caracterizada por períodos persistentes e recorrentes de compulsão alimentar, 

seguidos de comportamentos compensatórios. 

C) Tanto na anorexia como na bulimia os agentes antidepressivos apresentam resultados 

satisfatórios quando usados isoladamente. 

D) A obesidade é causa importante de morbimortalidade e apresenta sua base terapêutica na 

mudança do estilo de vida e na prática de atividade física. 

E) A cirurgia bariátrica é indicada apenas quando o IMC for maior que 40 ou maior que 35 se 

associado a complicações desencadeadas ou agravadas pela obesidade. 

 

 

QUESTÃO 40 – Em relação à malária, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A malária é causada por parasitas intraleucocitários do gênero Plasmodium. 

II. A febre intermitente e calafrios ocorrem em intervalos de 48 horas na infecção pelo P. vivax e 

ovale. 

III. O tratamento deve ser guiado pelo agente infectante, sendo a cloroquina um medicamento 

seguro e eficaz. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 


