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CADERNO DE PROVAS 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 04(quatro) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas. 

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.5 e no subitem 9.7 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 14 horas 

do dia 16/09/2019, no site www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 17/09/2019 e 

18/09/2019. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido 

e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. 

(item 9.12 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Honestidade existe 
Walcyr Carrasco 

Um amigo carioca fez compras no Shopping Rio Sul e pegou um táxi para voltar. Quando desceu e entrou em 

seu prédio, descobriu que esquecera todas as sacolas no táxi. Deu um tapa na cabeça, de raiva. 

– Como fiz uma besteira dessas? 

Nesse instante, o taxista fez um sinal da porta. 

– Ei, amigo. Acho que você esqueceu essas sacolas aqui. 

Simples assim. Quando ele desceu, o taxista percebeu o lapso. Fez a volta na quadra, voltou. 

Quando se conta uma história dessas, as pessoas ficam surpresas. Mas como? O taxista não ficou com as 

compras? Estamos tão acostumados com a falta de escrúpulos que um gesto de honestidade surpreende. Se 

alguém encontra dinheiro perdido e devolve, vira notícia de jornal. Como o casal de moradores de rua que 

espantou o país em 2012, ao devolver cerca de R$ 20 mil encontrados num saco plástico, abandonado por 

assaltantes de um restaurante japonês. Ou outras pequenas, mas simbólicas situações, em que pessoas comuns 

encontraram dinheiro perdido e devolveram. 

O espantoso é que a gente se espante com isso, que se torne notícia. A honestidade não deveria ser notícia, 

mas hábito. Crimes contra o patrimônio, corrupção, mortes violentas como a da mulher linchada em Guarujá, 

São Paulo, se tornaram tão habituais no noticiário que nos espantamos com a decência. E, no entanto, duas ou 

três gerações atrás, o homem preferia morrer a perder a honra. A palavra dada valia mais que a assinatura de 

um documento. Conheci gente, na minha infância, que perdeu tudo o que tinha para pagar dívidas contraídas no 

fio do bigode. Ter o nome sujo era uma vergonha. Para ter nome sujo, bastava não pagar uma dívida, atrasar 

um crediário, levar uma denúncia ou processo por inadimplência. 

Sei que, hoje, ainda há muitos que se importam com isso. Cada vez mais, porém, tanto faz. O importante é se 

dar bem, mesmo que isso signifique dar um golpe no vizinho. Não sou especialista, mas há quem diga que a 

quebra de valores cresceu violentamente quando certo presidente declarou em rede pública que enormes 

quantias encontradas no caixa dois eram só “dinheiro não contabilizado”. Bem, meu objetivo aqui não é falar 

sobre o mau exemplo daqueles que elegemos e deveriam ser os guardiões da moralidade pública. Mas dizer 

que, sim, há esperança. 

Na semana passada, estive em São José dos Ausentes, uma pequena cidade encravada no alto da serra gaúcha. 

É um dos poucos lugares no país onde neva. Tem pouco mais de 3 mil habitantes e uma paisagem indescritível, 

onde foi gravada A Casa das Sete Mulheres e os capítulos iniciais da novela O Profeta, ambos da TV Globo. 

Vive do gado, da plantação de batatas, da pesca de trutas e, em breve, da energia eólica – as primeiras torres 

já estão em instalação. Mais que com a paisagem, me espantei com o clima de honestidade, que relembra os 

valores antigos. Numa compra, a soma deu R$ 13. Entreguei R$ 14, já dizendo: 

– Não precisa me dar o troco. 

– Faço questão – respondeu a vendedora e sacou uma moeda de R$1. 

Imaginava que, como sempre aqui no eixo Rio-São Paulo, não haveria troco! Lá, em São José, eles têm sim. 

Durante dias, a cada compra, por menor que fosse, eu recebia religiosamente as moedinhas de volta. Mais: ao 

chegar, percebi que nenhuma casa tinha grades, cerca eletrônica ou qualquer dispositivo de segurança. Muros 

baixos e jardins, uma prova de que os moradores não têm medo. A simpatia e a educação dos habitantes eram 

impressionantes. A dona do pequeno hotel em que fiquei, Mana, nos esperou com uma sopa quente às 2 da 

manhã, quando chegamos. 

– Devem estar com frio, eu mesma fiz este capelete com galinha caipira. 

Quando fui pagar a conta, a sopa estava lá. Sem nenhum custo extra por ser servida de madrugada, pela própria 

dona – que, soube depois, levantava às 5 horas para preparar o café da manhã dos hóspedes. E, bem... custou 

pouco mais de R$10 porque, de acordo com Mana, era o preço justo. A violência é raríssima. É possível sair à 

noite, andar a cidade toda, em paz. O que mais me surpreendeu foi descobrir que há moradores que deixam o 

https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/05/bhonestidadeb-existe.html
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/walcyr-carrasco/noticia/2014/05/bhonestidadeb-existe.html
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carro com a chave no contato. O Secretário de Turismo, Alziro, certa vez perguntou a um senhor por que fazia 

isso. Não seria arriscado? 

– É melhor, porque não esqueço onde está a chave – respondeu o proprietário. 

 

Simples assim. Como São José dos Ausentes, em muitas cidades a honestidade ainda é a regra, não a exceção. 

Ainda bem. 

01. Pelas características do texto, assinale a alternativa que indica o seu gênero. 

(A) Crônica. (B) Conto. (C) Artigo. (D) Resenha. 

02. Classifica-se o texto como predominantemente: 

(A) Dissertativo-argumentativo, pois o autor apresenta fatos e argumentos em defesa de sua tese sobre o tema. 

(B) Descritivo, pois apresenta uma caracterização de elementos sobre uma realidade com uso de adjetivos. 

(C) Injuntivo, pois indica como realizar uma ação numa linguagem simples e objetiva. 

(D) Narrativo, pois apresenta situações do cotidiano com marcas de temporalidade e espaço. 

03.  Marque a palavra que apresenta o mesmo sentido do termo destacado na frase a abaixo:

“(...), se tornaram tão habituais no noticiário que nos espantamos com a decência.”. 

(A) Vileza. (B) Decoro. (C) Discência. (D) Sórdida. 

04. “Se alguém encontra dinheiro perdido e devolve, vira notícia de jornal.”. A oração destacada está 

construída a partir de uma estrutura de:

(A) Comparação. (B) Condição. (C) Explicação. (D) Conclusão. 

05. As expressões sublinhadas nas frases abaixo, são características da linguagem:

“– Ei, amigo. Acho que você esqueceu essas sacolas aqui.” 

“O espantoso é que a gente se espante com isso (...).” 

“E, bem... custou pouco mais de R$10 porque, de acordo com Mana, era o preço justo.”

(A) Acadêmica. (B) Prolixa. (C) Coloquial. (D) Formal.

06. Analise as proposições a seguir: 

⃣ As orações coordenadas apresentam relacionamento com o verbo e com o nome, pois são 

dependentes sintaticamente; 

⃣ Num período composto, as orações coordenadas aparecem uma ao lado da outra, com ou sem 

conjunção coordenativa; 

⃣ As orações coordenadas não estabelecem relações como as subordinadas, que são condicionadas 

ao sujeito, objeto ou adjunto; 

⃣ As orações coordenadas assindéticas apresentam conjunção, ou seja, uma aparece justaposta à 

outra. 

Assinale a alternativa com a ordem correta: 

(A) V – F – F – V. 

(B) F – F – F – V. 

(C) F – V – V – F. 

(D) V – V – F – V. 
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07. Levando-se em consideração os conceitos de frase, oração e período, analise o trecho a seguir:

“O meu André não lhe disse que temos aí um holandês que trouxe material novo?” (V. Nemésio, MTC, 363.) 

O trecho acima é considerado um (a): 

(A) Período, pois é composto por três orações. 

(B) Frase, pois possui sentido incompleto. 

(C) Oração, pois possui sentido completo. 

(D) Período, pois é composto por frases e orações. 

08. O trecho a seguir é parte do poema Raquel de Luís Vaz de Camões.  

“Começa de servir outros sete anos, 

Dizendo: – Mais servira, se não fora 

Para tão longo amor tão curta a vida!” 

No trecho acima há um verbo conjugado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, o que é empregado 

para: 

(A) Indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado. 

(B) Se referir a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada.  

(C) Se referir a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. 

(D) Indicar que a ação verbal aconteceu num determinado momento do passado. 

09.  “Como saberemos o poder do amor se não somos capazes de amar?”, analisando sintaticamente 

o trecho acima, pode-se afirmar que o sujeito do verbo existente é: 

(A) Composto. (B) Inexistente. (C) Oracional. (D) Elíptico. 

10. Acerca de seus conhecimentos sobre pronomes demonstrativos, analise os itens a seguir:

I. O pronome demonstrativo “este” é utilizado para se referir a uma situação próxima no tempo 

presente; 

II. O pronome demonstrativo “esse” é utilizado para se referir a uma situação intermediária ou distante 

no tempo passado ou num futuro pouco distante; 

III. “Este homem foi aquele que me dizia “que não me afligisse que eu ainda estava muito novo para 

curar-me”, os dois pronomes existentes na frase são exemplos de pronomes invariáveis”. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

11. Na frase: “O júri considerará péssimo o excelente candidato.”, o termo destacado classifica-se 

como:

(A) Predicativo do objeto. 

(B) Predicativo do sujeito. 

(C) Adjuntos adnominais. 

(D) Núcleo do objeto. 
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12. Em qual das frases abaixo, concordância do verbo “ser” está empregada de forma INCORRETA. 

(A) São uma hora e trinta minutos. 

(B) É um quilômetro. 

(C) Duzentos cruzeiros é pouco. 

(D) Isto são sintomas menos graves. 

13. Assinale a frase corretamente pontuada. 

(A) Sei que, no mundo empresarial, o preconceito existe, e os números revelam que isso vem sendo reduzido. 

Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e, consequentemente, em competitividade. 

(B) Sei que, no mundo empresarial, o preconceito existe e os números revelam que isso vem sendo reduzido. 

Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e consequentemente, em competitividade. 

(C) Sei que no mundo empresarial, o preconceito existe e os números revelam que isso vem sendo reduzido. 

Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e, consequentemente, em competitividade. 

(D) Sei que no mundo empresarial, o preconceito existe e os números, revelam que isso vem sendo reduzido. 

Neste século, quem não tem diversidade perde em inovação e consequentemente em competitividade. 

14. Marque a alternativa em que a concordância verbal não está de acordo com a gramática normativa. 

(A) Cerca de mil profissionais participaram do evento. 

(B) Fui eu quem sugeri o programa de qualidade de vida no trabalho. 

(C) Mais de dois diretores entraram no auditório. 

(D) 10% não tem cultura voltada à igualdade. 

15. “Os mais jovens e os mais velhos convivem harmoniosamente no mesmo ambiente organizacional. 

Nessa frase está presente a seguinte figura de linguagem:

(A) Eufemismo. (B) Antítese. (C) Metáfora. (D) Hipérbole. 

NOÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PÚBLICA 

16. Com relação aos princípios do SUS, qual das alternativas a seguir está correta? 

(A) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes 

de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 

ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 

profissional. 

(B) Proporcionar o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

(C) Controlar bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo. 

(D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

17. As notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde são 

denominadas de: 

(A) Vigilância ativa. 

(B) Vigilância passiva. 

(C) Vigilância sindrômica. 

(D) Vigilância sentinela. 
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18. A organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de 

violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e 

cirurgias plásticas reparadoras, é um texto acrescentado à Lei no 8.080/90 pela Lei no 12.845/13 como: 

(A) Diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS. 

(B) Princípio do Sistema Único de Saúde – SUS. 

(C) Objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS. 

(D) Campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

19. A regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde são norteadoras de qual dos 

princípios do SUS? 

(A) Universalidade de acesso. 

(B) Descentralização político-administrativa. 

(C) Igualdade da assistência à saúde. 

(D) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

20. De acordo com a Lei no 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, 

em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, EXCETO: 

(A) Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 

relevância pública. 

(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 

(C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

(D) Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. 

21. Dos critérios para seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica, a 

vulnerabilidade pode ser descrita como: 

(A) Vinculada a instrumentos específicos de prevenção e controle, que permitem a atuação concreta e efetiva 

dos serviços de saúde sobre indivíduos ou coletividades. 

(B) Expressa-se pela transmissibilidade da doença, possibilidade da sua disseminação por vetores e demais 

fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades. 

(C) Traduz-se pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos. 

(D) Significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento, por estigmatização dos doentes, medo e 

indignação. 

22. Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito de 

saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde, 

medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de 

vida e fatores ambientais, entre outros. 

Em relação ao indicador “Proporção de menores de 5 anos de idade na população”, não se pode afirmar 
que: 

(A) Analisa variações geográficas e temporais na distribuição de crianças menores de cinco anos de idade. 

(B) Contribui para o planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas relacionadas à saúde, educação e 

assistência social de crianças em idade pré-escolar. 

(C) Esse indicador está associado aos níveis de fecundidade e natalidade, que repercutem na estrutura etária 

da população. 

(D) Regiões com reduzidas taxas de fecundidade apresentam maior proporção de crianças abaixo de cinco 

anos de idade. 
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23. A tecnovigilância visa à segurança sanitária de produtos para saúde pós-comercialização 

(equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso in-

vitro). São exemplos de tecnovigilância: 

____________

I. Avaliação das queixas sobre a segurança de produtos médicos; 

II. Fomento a estudos epidemiológicos que envolvam equipamentos e artigos médicos; 

III. Acompanhamento do registro de produtos médicos em aspectos de segurança. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

24. Segundo o Ministério da Saúde, aprendizagem significativa: 

(A) Propiciar a construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados aos problemas 

vivenciados no trabalho. 

(B) Aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na 

aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde. 

(C) São ações de educação a serem executadas de forma regionalizada/territorializada, com o intuito de ampliar 

o acesso às ações de desenvolvimento e otimizar a utilização dos recursos. 

(D) É a reflexão e aprendizagem no/para o trabalho, no âmbito das equipes multiprofissionais, cursos presenciais 

e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou estágios. 

25. Conforme as disposições estabelecidas no Decreto nº 7.508/2011, em relação a organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, é correto afirmar que: 

(A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados 

pelo Ministério da Saúde, cabendo à Conferência Estadual de Saúde coordenar a sua implementação. 

(B) O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 

especializado. 

(C) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e 

densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada. 

(D) Serão de competência exclusiva dos Municípios a pactuação dos critérios para o planejamento integrado 

das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão. 

QUESTÕES DE CLÍNICA MÉDICA 

26. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

O termo Síndrome de Reiter, proposto em 1942 por Bauer e Engleman, atualmente se restringe aos casos 

caracterizados pela tríade _, que ocorre após infecção geniturinária ou gastrointestinal 

estando incluído no grupo das artrites reativas. 

(A) Colite, cistite e nefrite. 

(B) Cardite, pneumonite e neurite. 

(C) Otite, sinusite e hepatite. 

(D) Uretrite, artrite e conjuntivite. 
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27. Das doenças pulmonares intersticiais, considere a alternativa correta: 

(A) A granulomatose linfomatoide é uma pneumonia intersticial idiopática. 

(B) A fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar intersticial granulomatosa. 

(C) A sarcoidose é uma doença pulmonar intersticial granulomatosa. 

(D) A pneumonite de hipersensibilidade é uma pneumonia intersticial linfoide. 

28. A síndrome de Hamman-Rich, caracterizada por achados anatomopatológicos de dano alveolar 

difuso na biópsia pulmonar, pode ser descrita como uma:  

(A) Pneumonia intersticial aguda. 

(B) Fibrose pulmonar idiopática. 

(C) Pneumonia intersticial não específica. 

(D) Pneumonia em organização. 

29. Dos critérios classificatórios de espondiloartropatias, de acordo com o ESSG (1991), qual dos 

sinais/sintomas a seguir não faz parte desses critérios?

(A) Dor em nádegas alternante. 

(B) Doença inflamatória neuromuscular. 

(C) Entesopatia (inserção do tendão de Aquiles ou fáscia plantar). 

(D) História familiar positiva (espondilite anquilosante, psoríase, uveíte anterior, doença inflamatória intestinal). 

30. Considere os itens a seguir sobre as causas de sangramento digestivo baixo:  

I. Doença hemorroidária. 

II. Pólipos. 

III. Angiodisplasia. 

IV. Isquemia. 

São causas vasculares de hemorragia digestiva baixa as apresentadas em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

31. São causas frequentes de hemorragia digestiva em adultos, EXCETO:

(A) Divertículo de Meckel. 

(B) Intussuscepção intestinal. 

(C) Doença inflamatória intestinal. 

(D) Pólipos juvenis. 

32.  A síndrome de Cushing traduz-se por uma variedade de sinais e sintomas resultantes de 

exposição prolongada a:

(A) Betabloqueadores. 

(B) Corticosteroides. 

(C) Anti-inflamatórios não esteroidais. 

(D) Antipsicóticos. 
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33. São sinais neurológicos de hipercalcemia como síndrome paraneoplásica:  

(A) Letargia, confusão, fadiga. 

(B) Dor óssea, fraqueza muscular, osteopenia. 

(C) Anorexia, náuseas, vômitos. 

(D) Poliúria, polidipsia, acidose tubular. 

34. Durante a palpação abdominal, baço, rim esquerdo, ângulo esplênico do cólon e pâncreas são 

avaliados em qual das regiões a seguir?

(A) Flanco esquerdo. 

(B) Fossa ilíaca esquerda. 

(C) Hipocôndrio esquerdo. 

(D) Mesogástrio. 

35. Os sinais semiológicos são de grande valia para o clínico na confirmação diagnóstica. Qual das 

alternativas a seguir descreve corretamente o sinal de Blumberg?

(A) Descompressão dolorosa em Fossa Ilíaca Direita. 

(B) Dor em Fossa Ilíaca Direita com a rotação interna da coxa. 

(C) Mudança de macicez à percussão do abdome com o paciente em decúbito lateral. 

(D) Interrupção da respiração por hipersensibilidade à palpação de Hipocôndrio Direito. 

36. A cefaleia é um dos sintomas mais frequentes atendidos pelas equipes da atenção básica. 

Analisando suas características, é INCORRETO afirmar que: 

(A) A cefaleia tipo tensional é caracterizada como uma dor de qualidade não pulsátil, em aperto ou pressão, 

geralmente bilateral, de intensidade leve a moderada e que não piora com atividade física rotineira. 

(B) A crise migranosa divide-se em: fase premonitória, aura, cefaleia e fase de resolução. Essas fases estão, 

necessariamente, presentes em todos os casos. 

(C) A migrânea sem aura é conhecida como a enxaqueca comum, em que a dor costuma apresentar duração, 

características e fenômenos associados típicos, porém não é acompanhada de sintomas ou sinais 

neurológicos focais transitórios. 

(D) Os sintomas mais comuns na migrânea com aura são os fenômenos visuais positivos (cintilações, linhas em 

zigue-zague) e/ou negativos (estocomas), seguidos por hemiparestesias e por disfasia. 

37. Analise as seguintes afirmativas relacionadas à doença de Crohn: 

(A) É uma doença inflamatória intestinal de origem desconhecida, caracterizada pelo acometimento segmentar, 

assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus.  

(B) Pode ter manifestações extraintestinais, sendo as mais frequentes as oftalmológicas, dermatológicas e 

reumatológicas. 

(C) Exames laboratoriais como elevação de proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação não são 

indicados para definição diagnóstica. 

(D) A endoscopia digestiva baixa (colonoscopia) com duas biópsias de cinco sítios distintos, incluindo o íleo, é 

o método preferencial para o diagnóstico e revela tipicamente lesões ulceradas, entremeadas de áreas com 

mucosa normal, acometimento focal, assimétrico e descontínuo. 

É CORRETO o que se afirma em:  

(A) I e IV. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, III e IV.
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38. Nas doenças diarreicas agudas a avaliação do estado de hidratação do paciente deve orientar a 

escolha entre os planos de tratamento. O tratamento da desidratação por via oral, na unidade de saúde, 

está indicado quando estão presentes dois ou mais dos seguintes sinais, EXCETO:

(A) Olhos fundos. 

(B) Pulso rápido, fraco. 

(C) Sedento, bebe rápido e avidamente. 

(D) Sinal de prega desaparece lentamente (> 2 segundos).

39. Marque a alternativa que NÃO apresenta indicação específica para monitorização ambulatorial da 

pressão arterial (MAPA):

(A) Discordância importante entre a pressão arterial no consultório e em casa. 

(B) Hipotensão postural, pós-prandial, na sesta ou induzida por fármacos. 

(C) Suspeita de hipertensão arterial ou falta de queda da pressão arterial durante o sono habitual em pessoas 

com apneia de sono, doença renal crônica ou diabetes. 

(D) Avaliação da variabilidade da pressão arterial.

40. O transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas comportamentais e 

físicos, os quais podem incluir abstinência, tolerância e fissura. Sobre a abstinência é INCORRETO 

afirmar que: 

(A) É indicada por um desejo intenso de beber, o qual torna difícil pensar em outras coisas e frequentemente 

resulta no início do consumo. 

(B) Sua característica essencial é a presença de uma síndrome de abstinência que se desenvolve no período 

de várias horas a alguns dias após a cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado de álcool. 

(C) Os sintomas podem ser aliviados por meio da administração de álcool ou benzodiazepínicos. 

(D) Refletindo o metabolismo relativamente rápido do álcool, a intensidade dos sintomas costuma atingir o auge 

durante o segundo dia de abstinência, e os sintomas tendem a melhorar acentuadamente no quarto ou 

quinto dia.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Considere a imagem a seguir, representando o calcâneo esquerdo, para responder as questões 41, 42 e 
43. 
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41. É correto afirmar que 1 e 2 representam, respectivamente: 

(A) Sustentáculo do Tálus e Sulco do Calcâneo. 

(B) Sulco do Calcâneo e Sustentáculo do Tálus. 

(C) Superfície articular anterior e a Superfície articular média. 

(D) Superfície articular média e a Superfície articular anterior. 

42. O processo troclear do calcâneo é apresentado em: 

(A) 6. (B) 7. (C) 8. (D) 9.

43. A estrutura apontada pelo número 5 é denominada: 

(A) Processo lateral. 

(B) Processo medial. 

(C) Superfície articular posterior. 

(D) Tuberosidade. 

44. Qual dos acidentes anatômicos a seguir está associado ao fêmur? 

(A) Crista obturatória. 

(B) Tubérculo púbico. 

(C) Lábio externo. 

(D) Tubérculo quadrado. 

45. Com relação à fíbula, qual das estruturas apresentadas a seguir é a mais inferior? 

(A) Crista medial. 

(B) Sulco maleolar. 

(C) Colo da fíbula. 

(D) Ápice da cabeça da fíbula. 

46. Quando há aumento da pressão pulmonar, as margens dos vasos passam a ter limites mal 

definidos devido ao extravasamento de líquido para o interstício, os vasos dos ápices ficam mais 

alargados e a circulação é visível até a periferia. Nos casos de congestão pulmonar as “linhas de Kerley” 

indicam: 

(A) Enfisema subcutâneo. 

(B) Radioluscências subcutâneas. 

(C) Estrias fibróticas. 

(D) Edema intersticial. 

47. Na radiografia em PA o diâmetro cardíaco é normalmente menor que a metade do diâmetro 

transverso do tórax, determinando o: 

(A) Rol cardiotorácico. 

(B) Índice cardiotorácico. 

(C) Padrão cardiotorácico. 

(D) Traço cardiotorácico. 
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48. A Ultrassonografia é, no nosso meio, o método inicial de eleição na investigação da dor na fossa 

ilíaca direita, utilizando-se sobretudo a técnica de: 

(A) Phased. (B) Puylaert. (C) Cunningham. (D) Krav. 

49. Com relação aos tomógrafos helicoidais, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I. São conhecidos por espirais ou helicoidais, a ampola apresenta giro contínuo sincronizado dos 

detectores. 

II. Os Multislice possuem duas ou mais fileiras de detectores e fazem de 2 a 40 imagens por segundo. 

III. Os Multislice são compostos por mais de 1000 detectores, com tempos de cortes baixíssimos, e 

resoluções de imagem aumentadas, reduzindo os artefatos causados pelos movimentos 

respiratórios, peristaltismo e até batimentos cardíacos. 

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

50. O catodo é o pólo negativo do tubo de raios-X. Divide-se em duas partes: filamento e focalizador. 

O Filamento possui a forma de espiral, feito de tungstênio, medindo cerca de 2 mm de diâmetro e 1 ou 2 

cm de comprimento. É dele que são emitidos os elétrons. Isto ocorre quando uma corrente de 

aproximadamente: 

(A) 2A atravessa o filamento. 

(B) 4A atravessa o filamento. 

(C) 6A atravessa o filamento. 

(D) 8A atravessa o filamento. 

51. O raio-X é radiação eletromagnética (frequência de 1017 a 1021 Hz) composta por fótons de alta 

energia. Nos tubos de raios-X dedicados à radiografia de diagnóstico, esta radiação é produzida quando 

um feixe de elétrons de alta energia cinética, acelerados por uma grande diferença de potencial entre: 

(A) 15 e 100 kV. 

(B) 25 e 150 kV. 

(C) 35 e 180 kV. 

(D) 45 e 200 kV. 

52. Também chamada de articulação em cavilha, é uma articulação fibrosa especializada à fixação 

dos dentes nas cavidades alveolares na mandíbula e maxilas: 

(A) Sindesmoses. 

(B) Gonfoses. 

(C) Sincondroses. 

(D) Sínfises. 

53. Os músculos que compõem a parede anterolateral do abdome são cinco. Três desses músculos 

são considerados planos por possuírem a maioria das fibras no sentido paralelo, formando um leque, 

sendo eles: 

(A) Os músculos oblíquo externo e oblíquo interno e o músculo transverso. 

(B) Os músculos oblíquo externo e oblíquo interno e o músculo piramidal. 

(C) Os músculos oblíquo externo e oblíquo interno e o músculo reto. 

(D) Os músculos oblíquo externo e oblíquo interno e o músculo psoas maior. 
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Considere a imagem a seguir para responder as questões 54, 55, 56 e 57:

54. São estruturas do sistema cardíaco as seguintes, EXCETO: 

(A) 6. (B) 7. (C) 8. (D) 9.

55. São estruturas do sistema esquelético as seguintes, EXCETO: 

(A) 2. (B) 7. (C) 12. (D) 13.

56. A estrutura anatômica demonstrada pelo número 10 é nomeada de: 

(A) Arco aórtico. (B) Aurícula esquerda. (C) Ventrículo esquerdo. (D) Artéria pulmonar. 

57. A estrutura demonstrada pelo número 5 denomina-se: 

(A) Veia cava superior. 

(B) Veia cava inferior. 

(C) Átrio direito. 

(D) Traqueia. 

EM BRANCO 



Concurso Público 001/2019    Pág. 17 de 17

58. O músculo que origina-se na linha oblíqua da mandíbula abaixo dos caninos é denominado: 

(A) Prócero. 

(B) Risório. 

____________ 

(C) Abaixador do Ângulo da Boca. 

(D) Orbicular da Boca. 

59. É correto afirmar que o Músculo Reto Anterior da Cabeça: 

(A) Insere-se na face inferior da parte basilar do osso occipital. 

(B) Insere-se na face anterior da parte lateral da vértebra atlas e seu processo transverso. 

(C) Insere-se na face superior do processo transverso da vértebra atlas. 

(D) Insere-se na face inferior do processo jugular do osso occipital. 

60. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

Dentre as causas de abdome agudo não traumático, as perfurações gastroduodenais estão entre as mais 

frequentes, seguindo-se as apendicites e as obstruções intestinais. A perfuração é a complicação mais 

grave da úlcera péptica, sendo caracterizada pela rotura da lesão com saída do conteúdo digestivo. Em 

nosso meio, é responsável por 5 a 10% das cirurgias abdominais de urgência. O diagnóstico sugerido 

pela história clínica é confirmado na rotina de abdome agudo pela presença de em até 90% 

dos casos. 

(A) Pneumoperitônio. 

(B) Apendagite epiploica. 

(C) Torção de massa pélvica. 

(D) Cálculo ureteral. 

EM BRANCO 




