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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 16 (dezesseis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - 
Médico 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 2 (duas) questões 
Discursivas. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas no Caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
na Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de 
Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos). 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 6. 
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em 

tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos 
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. 
Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...] 

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu 
emprego único; Itaguaí é o meu universo. 

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de 
corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta 
anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, 
senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, 
e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições 
fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria 
com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe 
filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas 
prendas, — únicas dignas da preocupação de um 
sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe 
de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria 
o risco de preterir os interesses da ciência na 
contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. 

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não 
lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural 
da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou 
três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua 
resistência (de D. Evarista), — explicável, mas 
inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia 
dos Bacamartes.[...]  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalie

nistaacessoem02/12/2019(adaptado) 
 
1) Machado de Assis, escritor conceituado do 

século XIX, descreve a trajetória de Simão 
Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.  
a) O protagonista, com trinta e quatro anos, 

regressou ao Brasil para estudar as crônicas da 
vila de Itaguaí. 

b) O protagonista se casou com D. Evarista da 
Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia 
dos Bacamartes. 

c) O protagonista era considerado o maior dos 
médicos do Brasil porque para ele a ciência era 
sua única inação e queria dedicar-se 
profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.  

d) D. Evarista era mal composta de feições; não 
era bonita nem simpática, mas o protagonista 
era grato a Deus porque tinha uma esposa que 
o ajudava no trabalho e estudos. 

e) O protagonista vem de família aristocrata; 
estudou em Portugal e Itália e casa-se por 
interesses que o difere da maioria dos casais. 

 

2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos 
remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão 
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos 
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e 
Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos 
em destaque, assinale a alternativa correta.  
a) pretérito-mais-que-perfeito do indicativo. 
b) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
c) pretérito perfeito do indicativo. 
d) pretérito perfeito do subjuntivo. 
e) pretérito imperfeito do indicativo. 

3) Analise as afirmativas abaixo. 

I. Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na 

maior parte do texto, Machado faz uso da 
variedade técnica profissional visto que 
apresenta vocábulos que são específicos da 
área médica. 

 

II. Infere-se que a ideia principal do excerto 

discorre sobre o casamento de Simão 
Bacamarte com a jovem celibatária D. 
Evarista. 

 

III. [...] “é o meu emprego único”. O enunciado 

anterior é parte da fala do narrador com foco 
narrativo em primeira pessoa do singular. 

 

IV. [...] “e à sua resistência”. As palavras em 

destaque são respectivamente classificadas 
como conjunção, fusão de preposição com 
artigo definido e pronome possessivo. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa IV está correta. 

d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

e) Apenas as afirmativas I, II e III estão 

corretas. 
 
4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, 

é o meu emprego único; Itaguaí é o meu 
universo”. Sobre a estrutura e funções 
sintáticas dos elementos que compõem o 
período citado, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) O período é classificado sintaticamente como 

composto visto que é formado por mais de uma 
oração. 

 
b) A expressão “disse ele a Sua Majestade” tem 

a função sintática de agente da passiva do 
termo anterior. 

 
c) A expressão “o meu universo” possui dois 

adjuntos adnominais e tem a função sintática 
de predicativo do sujeito. 

 
d) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o 

verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto 
indireto. 

 
e) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o 

sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui 
predicado verbal. 

 

5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se 
de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto 
à classificação e emprego do vocábulo em 
destaque, assinale a alternativa correta.  
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Complemento verbal. 
d) Pronome reflexivo. 
e) Conjunção. 
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6) “D. Evarista era mal composta de feições, 
longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre 
a norma de colocação pronominal utilizada, em 
destaque, no enunciado anterior, assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 

 
 Obedeceu-se à norma da _____, no exemplo 
destacado, porque o verbo aparece _____, a oração 
está na _____ e não há vocábulos ou tempo verbal que 
justifiquem outro tipo de colocação. 
 

a) ênclise / depois da vírgula / afirmativa. 
b) mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito imperfeito. 
c) próclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito perfeito. 
d) ênclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito-mais-que-perfeito. 
e) próclise / depois da vírgula / afirmativa e 

pretérito imperfeito. 
 
7) Analise os enunciados e assinale a alternativa 

em que há uma palavra grafada incorretamente. 
a) A inclusão sociocultural é algo de grande 

relevância. 
b) Um material hiper-resistente foi utilizado para 

proteger o piso do corredor. 
c) Reflitam sobre os modelos socioeconômicos 

citados. 
d) A socio-linguística relaciona-se com outros 

ramos da linguagem. 
e) Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na 

próxima reunião. 
 

8) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O 

acento da palavra em destaque é obrigatório 
porque está sobre vogal tônica com terminação 
“oo (s)”. 

(  ) “O estranho é perceber que as novas 
comissárias têm medo de avião”. É obrigatório 
o uso de acento circunflexo sobre o verbo em 
destaque porque está na terceira pessoa do 
plural. 

(  ) “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de 
vista de cada um”. O vocábulo em destaque é 
acentuado por possuir vogal tônica “u” em 
hiato, após um ditongo.  

(  ) “Semana passada, João não pôde sair de 
casa, mas agora pode”. A forma verbal 
destacada está incorretamente acentuada, 
visto que não há mais acento diferencial. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V. 
b) F, F, V, F. 
c) F, V, F, V. 
d) F, V, F, F. 
e) V, F, V, V. 

9) As figuras de linguagem são recursos 

estilísticos utilizados para dar maior ênfase à 

comunicação. Analise os enunciados abaixo e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta, de cima para baixo, das figuras 

empregadas. 

I. Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco 

por cerveja. 
 
II. Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes 

da eclosão.  
III. O país do futebol sofreu a derrota de ter 

perdido em casa.  
IV. Aos noventa anos, dona Eulália descansou 

da longa vida. 
 

a) I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, 

IV. Eufemismo. 
 
b) I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, 

IV. Silepse. 
 
c) I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, 

IV. Hipérbole. 
 
d) I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, 

IV. Perífrase. 
 
e) I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, 

IV. Anáfora. 
 

10) Quanto às normas para o uso do acento grave 

na indicação de crase, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas 
as regiões. 

 
b) Encontrei com meus amigos à tardinha. 
 
c) Após muitos dias sem comer, caminhava às 

tontas pelo deserto. 
 
d) À proporção que o tempo passa, aprendemos 

a viver. 
 
e) Precisou deixar o estabelecimento às pressas. 

 

Leia o texto para responder às questões de 11 a 14. 

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar 

todas as mágoas; o nosso médico mergulhou 

inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi 

então que um dos recantos desta lhe chamou 

especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o 

exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e 

ainda no reino, uma só autoridade em semelhante 

matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...] 

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação 

mais digna do médico. 

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim 

Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e 

comensais. 



 

 IBFC_03 3 

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de 

que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso 

dos dementes. Assim é que cada louco furioso era 

trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os 

mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte 

entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu 

licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que 

ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de 

meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, 

pareceu em si mesma sintoma de demência e não 

faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.  

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, 

vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao 

Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é 

bom, vira o juízo. 

 [...] Uma vez empossado da licença começou 

logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela 

rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas 

por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos 

para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado 

ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira 

vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com 

imensa pompa; de todas as vilas e povoações 

próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de 

Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que 

duraram sete dias. Muitos dementes já estavam 

recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o 

carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam 

ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de 

orates. 
Fonte:http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.p

dfoalienistaacessoem02/12/2019 

 
11) De acordo com o texto, assinale a alternativa 

correta. 
a) Quando pronta, muitos dementes já estavam 

recolhidos nas alcovas da Casa Verde. 
b) Uma vez empossado da licença, Crispim 

Soares começou a construir a Casa Verde. 
c) D. Evarista dizia que isso de estudar sempre 

não era bom, que viraria o juízo. 
d) A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que 

possuía cinquenta janelas. 
e) Na colônia e reino, não havia autoridade em 

psiquiatria; uma área quase inexplorada. 
 
12) Simão Bacamarte construiu um espaço para 

abrigar e cuidar de pacientes da cidade. 
Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo 
autor no texto, assinale a alternativa incorreta.  
a) asilo. 
b) alcova. 
c) casa de orates. 
d) casa verde. 
e) edifício. 
 

13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) “Foi então que um dos recantos desta lhe 

chamou especialmente a atenção”. O vocábulo 
em destaque é um pronome de referência 
coesiva que retoma o termo “medicina”. 

(  ) As palavras em destaque: “inefável dom”/ “arguida 
pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de 
“indescritível” e “argiva”, respectivamente. 

(  ) “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo 
em destaque tem sua formação com o sufixo 
“em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo 
nominal “ado”. 

(  ) – “Do verdadeiro médico, emendou Crispim 
Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e 
comensais”. A expressão em destaque é 
classificada sintaticamente como aposto. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V. 
b) V, F, F, V. 
c) V, F, F, F. 
d) F, V, F, V. 
e) V, V, V, F. 

 

14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o 
Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu 
marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso 
de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o 
juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi 
empregada diversas vezes. Sobre as regras 
utilizadas, assinale a alternativa correta. 
a) A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está 

entre vírgulas porque é obrigatório este uso 
para separar vocativos. 

b) A expressão “vigário do lugar” está entre 
vírgulas porque é obrigatório este uso para 
separar vocativos. 

c) A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
vocativos. 

d) A expressão “não é bom” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
orações subordinadas adjetivas negativas. 

e) O vocábulo “sempre” está entre vírgulas 
porque é obrigatório este uso para separar 
complementos nominais. 

 

15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes 
regem outros vocábulos que os complementam. 
Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. 
A este respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Os jornalistas preteriram ao caso porque não o 

julgaram de relevância midiática. 
b) A torcida favoreceu ao time da casa porque 

80% dos ingressos vendidos foram locais. 
c) O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato 

Grosso do Sul. 
d) A falta de chuvas acarretou em perdas para os 

agricultores do serrado. 
e) Os livros que a jovem mais gosta não são 

publicados em editoras nacionais. 
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LEGISLAÇÃO 
 
16) Com relação ao disposto no Estatuto dos 

Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) a hierarquia policial militar é a organização em 

carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro 
da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no 
espírito de acatamento à sequência de autoridade 

b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser 
observados e mantidos em todas as 
circunstâncias da vida, entre os policiais militares 

c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da 
Bahia constituem a categoria especial de 
empregados públicos denominados policiais 
militares, cuja carreira é integrada por cargos 
técnicos estruturados hierarquicamente 

d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, 
as situações institucionais, as obrigações, os 
deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos 
integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia 

e) disciplina é a rigorosa observância e o 
acatamento integral das leis, regulamentos, 
normas e disposições que fundamentam o 
organismo policial militar 

 
17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se 

como requisito ou condição para o ingresso na 
Polícia Militar da Bahia: 
a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos 

políticos 
b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, 

categoria C 
c) possuir estatura mínima de 1,55 m para 

candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as 
candidatas do sexo feminino  

d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta 
anos de idade  

e) possuir a escolaridade ou formação profissional 
exigida ao acompanhamento do curso de formação 
a que se candidata, na data de inscrição do certame  

 
18) No que se refere ao “compromisso policial 

militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado da Bahia: 
a) o compromisso possui caráter formal e deve ser 

prestado pelo civil aprovado em certame público 
na presença da tropa, no ato de sua investidura  

b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, 
deve prestar compromisso de honra, no qual deve 
afirmar a sua aceitação consciente das obrigações 
e dos deveres policiais militares e manifestar a sua 
firme disposição de bem cumprí-los 

c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato 
deve prestar compromisso, em solenidade 
especial, nos seguintes termos: "perante os 
símbolos nacionais, e pela honra do Estado da 
Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante 
da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao 
serviço público e à coletividade" 

d) a hierarquia e a disciplina são a base 
institucional da Polícia Militar 

e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos 
aprovados em processo seletivo público, 
mediante matrícula em curso específico, 
observadas as condições prescritas no 
respectivo edital 

19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” 
e “graduação” próprios da hierarquia policial 
militar: 
a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM  
b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM 
c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM 
d) Coronel PM e Capitão PM 
e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM  

 
20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial 

militar”, assinale a alternativa incorreta.  
a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada 

a partir da data da assinatura do ato da respectiva 
promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra 
data  

b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de 
Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar   

c) a precedência entre policiais militares da ativa, do 
mesmo grau hierárquico, é assegurada pela 
antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, 
como regra    

d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno 
Oficial  

e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de 
Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem 
precedência sobre os Oficiais do Quadro 
Complementar de Oficiais Policiais Militares 

 
21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo 

de policial militar expressamente previstas no 
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia: 
a) aproveitamento, nomeação e redistribuição  
b) ascensão, investidura e substituição  
c) readaptação, transferência e promoção 
d) posse, nomeação e movimentação  
e) nomeação, reversão e reintegração  

 
22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre 

outros: 
a) os da reserva remunerada  
b) os exonerados  
c) os agregados 
d) os reformados 
e) os da reserva não remunerada 

 
23) No que diz respeito ao ato administrativo de 

“reversão”, assinale a alternativa correta. 
a) a reversão é realizada em caráter permanente, 

quando se tratar de provimento de cargos de livre 
nomeação e exoneração 

b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao 
cargo resultante de sua transformação, quando 
invalidado o ato de afastamento pela via judicial 

c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao 
serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período 
de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao 
mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar 
que lhe competir na escala numérica no momento de 
sua transferência para a reserva remunerada 

d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao 
cargo anteriormente ocupado quando invalidado o 
ato de afastamento pela via administrativa 

e) a reversão é realizada em caráter temporário, 
quando se tratar de provimento em cargo da carreira 
ou em caráter provisório 
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24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio 
probatório compreende um período de trinta e seis 
meses, durante o qual serão observados, entre 
outros, os seguintes fatores: 
a) assiduidade no serviço; pontualidade; 

responsabilidade e eficiência 
b) liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; 

capacidade de iniciativa e produtividade 
c) chefia; relacionamento interpessoal; observância 

das regras militares; inteligência emocional e 
eficácia 

d) assiduidade; disciplina; observância das normas 
hierárquicas e ética militar; responsabilidade; 
capacidade de adequação para cumprimento dos 
deveres militares e eficiência 

e) desempenho; capacidade; aptidão para a vida em 
caserna e efetividade 

 
25) Em conformidade com a deontologia policial 

militar, apresentam-se, dentre outros, como 
valores institucionais do profissional: 
a) a ética, a efetividade e a capacitação profissional 
b) a disciplina, a doutrina e a solidariedade 
c) a dignidade humana, a efetividade e a abnegação 
d) a hierarquia, a credibilidade e a tradição 
e) o espírito profissional, a bravura e a dedicação 

 
IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

 
26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do 

Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do 
Negro: 

 
 “Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade 
estadual com mais de _____ pessoas, será assegurada 
a inclusão de uma da raça negra.” 
 Assinale a alternativa que preencha corretamente a 

lacuna. 
a) Duas 
b) Três 
c) Quatro 
d) Cinco 
e) Seis 

 
27) Acerca das disposições legais da Lei n° 

11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da 
Penha”), leia o artigo 2° abaixo: 

  
“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de 

classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
_____, _____ e _____, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social”. 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços 

públicos 
b) Sabedoria / benefício previdenciário / experiência 
c) Vida / educação / saúde mental 
d) Saúde; herança / felicidade 
e) Nível educacional / idade / religião 

28) No que diz respeito às disposições legais do 
Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 
12.288/2010), assinale a alternativa correta. 
 
a) O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito 

à educação, mas não do direito ao esporte e 

lazer 
 
b) O direito à saúde da população negra será 

garantido pelo poder público mediante políticas 

universais, sociais e econômicas destinadas à 

redução do risco de doenças e de outros 

agravos 

 

c) O Estatuto da Igualdade Racial pretende 

defender os direitos étnicos coletivos e difusos, 

sendo que os direitos étnicos individuais não 

são protegidos pelo Estatuto 
 
d) É dever apenas da sociedade garantir a 

igualdade de oportunidades, sendo que o 

Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em 

uma situação de desigualdade 
 
e) As pesquisas e programas de estudo voltados 

para temas referentes às relações étnicas, aos 

quilombos e às questões pertinentes à população 

negra somente poderão ser fomentadas por 

entidades privadas com fins lucrativos 

 
29) O Decreto n° 4.377/2002 promulga a Convenção 

sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher. Sobre as 
disposições da Convenção, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas para garantir, à mulher, em 
igualdade de condições com o homem e sem 
discriminação alguma, a oportunidade de 
representar seu governo no plano internacional 
e de participar no trabalho das organizações 
internacionais. 

 
(  ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas 

apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
para suprimir todas as formas de tráfico de 
mulheres e exploração da prostituição da 
mulher. 

 
(  ) Será considerada discriminatória a adoção 

pelos Estados-Partes de medidas especiais, 
inclusive as contidas na presente Convenção, 
destinadas a proteger a maternidade. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V 
e) F, V, F 
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30) A Lei n° 11.340/2006, conhecida como “Lei 
Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a 
mulher. No que se refere às disposições da Lei 
Maria da Penha, assinale a alternativa correta. 
a) A violência doméstica e familiar contra a mulher 

só será configurada em relações que a mulher 
seja heterossexual 

b) Apenas a violência física é considerada uma 
forma de violência contra a mulher 

c) Na hipótese da iminência ou da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, 
a autoridade policial que tomar conhecimento 
da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis 

d) Em nenhuma hipótese será concedida a 
proteção policial, visto que a Lei Maria da 
Penha já prevê outros mecanismos de proteção 
da mulher 

e) A mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será obrigatoriamente atendida por 
servidoras do sexo feminino, mas não terá 
direito ao atendimento pericial especializado 

 
31) A ‘Lei Maria da Penha” (Lei n° 11.340/2006) 

estabelece que a política pública que visa coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher far-
se-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e de ações não-governamentais. Sobre 
as diretrizes de medida integrada de proteção, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Integração operacional do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública com 
as áreas de segurança pública, assistência 
social, saúde, educação, trabalho e habitação 

 
(  ) O respeito, nos meios de comunicação social, 

dos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, de forma a coibir os papéis 
estereotipados que legitimem ou exacerbem a 
violência doméstica e familiar 

 
(  ) A promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito 
à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia 

 
(  ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, 

termos ou outros instrumentos de promoção de 
parceria que apenas poderá ocorrer entre 
órgãos governamentais 

 
(  ) O destaque, nos currículos escolares de todos 

os níveis de ensino, para os conteúdos 
relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F, F, V 
b) V, V, F, F, V 
c) F, F, F, F, F 
d) V, V, V, F, V 
e) V, V, V, V, V 

32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra a 
mulher, promulgada pelo Decreto n° 4.377/2002, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação 
contra a mulher na esfera dos cuidados 
médicos a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, o acesso 
a serviços médicos, inclusive os referentes ao 
planejamento familiar. 

 
II. Os Estados Partes concederão ao homem e à 

mulher os mesmos direitos no que respeita à 
legislação relativa ao direito das pessoas à 
liberdade de movimento e à liberdade de 
escolha de residência e domicílio. 

 
III. Os Estados Partes admitem que todo contrato 

ou outro instrumento privado de efeito jurídico 
que tenda a restringir a capacidade jurídica da 
mulher será passível de validação. 

  
Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 

e) Apenas a afirmativa II está correta 

 

33) No que se refere ao direito à liberdade de 
consciência e de crença e ao livre exercício dos 
cultos religiosos previsto no Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010), analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
 
(  ) É inviolável a liberdade de consciência e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

 
(  ) A produção e a divulgação de publicações 

relacionadas ao exercício e à difusão das 
religiões de matriz africana será proibida nos 
municípios que tenham em sua população a 
predominância da religião católica. 

 
(  ) É assegurada a assistência religiosa aos 

praticantes de religiões de matrizes africanas 
internados em hospitais ou em outras 
instituições de internação coletiva, inclusive 
àqueles submetidos à pena privativa de 
liberdade. 

  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V 
e) F, V, F 
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34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n° 
12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à 
terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Os agentes financeiros privados promoverão 

ações para viabilizar o acesso da população 
negra aos financiamentos habitacionais, sendo 
tal ação vedada aos agentes financeiros 
públicos 

 
b) Os remanescentes das comunidades dos 

quilombos se beneficiarão de todas as 
iniciativas previstas nesta e em outras leis para 
a promoção da igualdade étnica 

 
c) O poder público elaborará e implementará 

políticas públicas capazes de promover o 
acesso da população negra à terra e às 
atividades produtivas no campo 

 
d) O poder público garantirá a implementação de 

políticas públicas para assegurar o direito à 
moradia adequada da população negra que 
vive em favelas, cortiços, áreas urbanas 
subutilizadas, degradadas ou em processo de 
degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica 
urbana e promover melhorias no ambiente e na 
qualidade de vida 

 
e) O poder público promoverá a educação e a 

orientação profissional agrícola para os 
trabalhadores negros e as comunidades negras 
rurais 

 

35) O Decreto Federal n° 65.810/ 1969 promulgou a 
Convenção internacional sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação racial. 
Sobre as disposições desta Convenção, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Os Estados Partes que ratificaram a 

Convenção condenam a segregação racial 
e o apartheid e comprometem-se a proibir e 
a eliminar nos territórios sob sua jurisdição 
todas as práticas dessa natureza. 

 
II. Os mandamentos da Convenção deverão ser 

interpretadas de modo a contrariar as 
disposições legais dos Estados Partes, 
relativas à nacionalidade, cidadania e 
naturalização, mesmo que tais disposições não 
discriminem contra qualquer nacionalidade 
particular. 

 
III. Deverá ser aplicada a Convenção para as 

distinções, exclusões, restrições e preferências 
entre cidadãos e não cidadãos feitas por um 
Estado Parte. 

  
Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

d) Apenas a afirmativa I está correta 

e) Apenas a afirmativa II está correta 

 

MÉDICO 
 

36) Um paciente masculino de 29 anos, com 
desconforto abdominal há um dia, sem febre e 
com parada de eliminação de gases, apresenta 
dor à compressão da fossa ilíaca direita 
enquanto se eleva o membro inferior direito 
esticado. Assinale a alternativa correta, quanto 
ao nome dado a esse achado clínico e a patologia 
cirúrgica em que ele em geral está associado. 
a) Sinal de Aaron, apendicite aguda 
b) Sinal de Lapinsky, apendicite retrocecal 
c) Sinal do Iliopsoas, apendicite retrocecal 
d) Sinal de Dunphy, apendicite aguda 
e) Sinal do Obturador, apendicite pélvica  
 

37) A melatonina um hormônio indolaminérgico 
sintetizado a partir do triptofano e derivada da 
serotonina. Sobre esse hormônio, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A melatonina é produzida pela neuro-hipófise 

na vigência de estimulação noradrenérgica 
simpática, através de inervação pós-ganglionar 
originada no gânglio cervical superior 

b) A produção de melatonina não está sujeita a 
mecanismos de retroalimentação sendo que, 
portanto, a sua concentração plasmática não 
regula sua própria produção 

c) A produção diária de melatonina obedece a 
uma produção rítmica circadiana sincronizada 
ao ciclo de iluminação ambiental característico 
do dia e da noite 

d) Redução da produção de melatonina, pode-se 
associar à resistência insulínica e intolerância à glicose 

e) Característica importante do sistema funcional 
neural que regula a síntese de melatonina é 
que luz presente no meio ambiente, à noite, 
pode bloquear a síntese de melatonina  

38) A determinação da filtração glomerular pode ser feita 
através de diferentes métodos, que fazem parte da 
rotina da Patologia em Clínica Médica. 
Considerando as recomendações internacionais, 
para acompanhamento de rotina de um paciente 
adulto com doença renal crônica, assinale a 
alternativa correta, quanto ao método mais adequado. 
a) Creatinina sérica 
b) Equação de Cockcroft-Gault 
c) Fórmula de Schwartz 
d) Equação CKD-EPI 
e) Depuração (clearance) da creatinina, com 

amostra de urina de 24 horas 
 

39) Sobre vacinação na infância, considerando o 
calendário do Ministério da Saúde, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A primeira dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 

(inativada) deve ser administrada aos 2 meses 
de idade 

b) A segunda da dose da vacina Pentavalente  
deve ser administrada aos 4 meses de idade 

c) A segunda dose da vacina Meningocócica C 
(conjugada) deve ser administrada aos 5 
meses de idade 

d) A primeira dose da vacina contra o Rotavírus humano 
deve ser administrada aos 2 meses de idade 

e) A primeira dose da vacina BCG deve ser 
administrada com 1 mês de idade 
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40) A notificação de doenças e agravos é uma 
importante estratégia em Saúde Pública, no campo 
da Vigilância Epidemiológica. Considerando a lista 
nacional de notificação compulsória, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta 
que contém somente doenças ou agravos, cuja 
notificação deve ser imediata (dentro de 24 horas). 

I. Hanseníase. 

II. Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana. 

III. Leptospirose. 

IV. Eventos adversos graves pós-vacinação. 
 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmaivas III e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
 
41) Sobre o uso terapêutico e profilático dos 

antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O meropenem é um pouco mais ativo contra 

bactérias gram-negativas, ao passo que o 
imipenem apresenta atividade um pouco 
superior contra gram-positivos. O ertapenem 
não tem atividade contra Pseudomonas 
aeruginosa e Acinetobacter baumannii. 

(  ) A ampicilina não é considerada atualmente 
como opção  para o tratamento das infecções 
enterocócicas. 

(  ) A daptomicina é uma opção contra bactérias 
resistentes à vancomicina, em particular as 
infecções pulmonares. 

(  ) Profilaxia antimicrobiana iniciada três ou mais 
horas após o início da intervenção cirúrgica é 
ineficaz, independente da duração do uso. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, V 
b) V, V, V, V 
c) V, F, V, F 
d) F, V, F, F 
e) F, V, V, V 

 
42) A hemorragia pós-parto é causa importante de 

mortalidade materna em todo o mundo. Sobre 
esse tema, analise as afirmativas abaixo. 

I. A atonia uterina é a causa mais comum de 

hemorragia pós-parto. 

II. A ocitocina não é recomendada como 

uterotônico na prevenção da hemorragia 
pós-parto na cesárea. 

III. Coagulopatias são responsáveis por cerca 

de 5% dos casos de hemorragia pós-parto.  

IV. A palpação do útero após o parto para 

identificar a atonia uterina é recomendada 
para todas as mulheres. 

 Assinale a alternativa correta. 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

e) Apenas a afirmativa III está correta  

43) Considerando as recomendações atuais para 
tratamento da sepse e do choque séptico, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) A administração de antimicrobianos 

intravenosos seja iniciada o mais rápido 
possível, dentro de uma hora após o 
diagnóstico para sepse e choque séptico. 

(  ) A dopamina é o agente vasopressor de 
primeira escolha. 

(  ) Transfusão de concentrado de hemácias está 
indicada sempre que a concentração de 
hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl 

(  ) Não há qualquer indicação para uso de 
corticosteroides sistêmicos. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, F 
d) F, V, F, V 
e) V, F, F, F 

 
44) O hipotireoidismo pode ser o resultado de 

disfunções hipotalâmicas (terciário), hipofisárias 
(secundário) ou tireóideas (primário). Sobre o 
hipotireoidismo na gestação, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) O diagnóstico clínico pode ser difícil de ser 

estabelecido, já que 20 a 30% das mulheres 
são assintomáticas 

b) O diagnóstico é confirmado pelas dosagens 
hormonais. A medida do TSH é o melhor teste 
diagnóstico para o hipotireoidismo primário 

c) A carência de iodo é a etiologia mais frequente 
no Brasil e na população mundial 

d) O hipotireoidismo materno está relacionado com 
risco aumentado de hipertensão gestacional, 
abortos e partos prematuros 

e) O tratamento do hipotireoidismo na gestação, 
assim como nas não gestantes, deve ser feito 
com o uso de l-T4 (levotiroxina) oral 

 
45) A crise hipertensiva responde por 0,45-0,59% de 

todos os atendimentos de emergência hospitalar. 
Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta. 
a) Lesão renal aguda rapidamente progressiva não 

é considerada uma emergência hipertensiva 
b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica 

atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e 
síndrome de pânico associados à pressão 
arterial elevada caracterizam crise hipertensiva 

c) As urgências hipertensivas são situações 
clínicas sintomáticas em que há elevação 
acentuada da PA (definida arbitrariamente 
como PAD ≥ 120 mmHg) sem lesão de órgão-
alvo aguda e progressiva 

d) O uso de gotas 
e) de cápsulas de nifedipino de liberação rápida 

na urgência hipertensiva pode ser prescrito, por 
ser seguro e eficaz, além de provocar poucas 
vezes reduções rápidas e acentuadas da PA 
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46) As síndromes coronarianas podem estar 
acompanhadas de elevação da PA, devido a um 
reflexo do miocárdio isquêmico. Assinale a 
alternativa que contém a opção terapêutica 
mais indicada nesses casos. 
a) Nitroprussiato de sódio 
b) Captopril 
c) Nitroglicerina por via venosa 
d) Nifedipino por via sublingual 
e) Clonidina por via venosa 

 
47) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis 

que cursam com úlcera genital, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A presença de úlcera genital está associada 

a um elevado risco de transmissão e 
aquisição do HIV; portanto, o diagnóstico e 
tratamento imediato dessas lesões constitui 
uma medida de prevenção e controle da 
epidemia de HIV. 

II. No cancroide, a primeira manifestação é 

caracterizada por úlcera, geralmente única, 
que ocorre no local de entrada da bactéria 
(pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, 
boca ou outros locais do tegumento), 
indolor, com base endurecida e fundo limpo. 

III. No herpes genital, em pacientes com 

imunodepressão, podem ocorrer manifestações 
atípicas, com lesões ulceradas ou hipertróficas de 
grandes dimensões, que persistem na ausência 
de tratamento local ou até mesmo sistêmico. 

IV. Na donovanose, o quadro clínico inicia-se com 

ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem 
delimitada, com fundo granuloso, de aspecto 
vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração 
evolui lenta e progressivamente, podendo tornar-
se vegetante ou úlcero-vegetante. 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 

e) Apenas a afirmativa II está correta  

 
48) No tratamento da insuficiência cardíaca 

crônica (IC) há evidências consistentes de 
condutas que favorecem a evolução clínica e o 
prognóstico desses pacientes. A esse respeito 
analise as condutas abaixo e assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e 

succinato de metoprolol) na disfunção de 
ventrículo esquerdo sintomática (fração de 
ejeção < 40%) de qualquer etiologia 

b) Vacina contra pneumococos, para prevenção 
de fatores agravantes na IC 

c) IECA na disfunção de VE sintomática (fração 
de ejeção < 40%) de qualquer etiologia 

d) Início de diuréticos na IC assintomática 
e) Hidralazina e nitrato para autodeclarados 

afrodescendentes na disfunção de ventrículo 
esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) 
em classes funcionais avançadas (III-IV da 
New York Heart Association) 

 

49) Considerando as recomendações mais 
recentes da American Diabetes Association, no 
que diz respeito ao diagnóstico e controle do 
diabetes mellitus, analise as analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser 

estabelecido pelo achado de duas glicemias de 
jejum com valores ≥ 126 mg/dl, determinados 
na mesma amostra de sangue. 

(  ) O alvo de controle glicêmico em todos os casos 
deve corresponder a uma determinação de 
hemoglobina glicada (HbA1C) ≤ 7%. 

(  ) Paciente apresentando duas glicemias de 
jejum, determinadas em amostras separadas 
com valores, respectivamente, de 110 e 108 
mg/dl, pode ser considerado pré-diabético. 

(  ) Para a maior parte dos pacientes adultos (não 
gestantes) valores da glicose plasmática 
capilar pré-prandial entre 80 e 130 mg/dl 
podem ser considerados adequados, quanto 
aos alvos de controle glicêmico.  
 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, F 
d) F, V, F, V 
e) V, V, V, V 

 
50) JHS, 71 anos, professor aposentado, apresenta 

quadro clínico e radiológico compatível com 
pneumonia no lobo inferior esquerdo. O paciente 
apresenta pressão arterial de 110 x 70 mmHg, 
frequência respiratória = 24 rpm, frequência cardíaca 
de 104 bpm, temperatura axilar de 37,9º C, consciente 
e com comprometimento discreto do estado geral. 
Seus exames de laboratório (ureia sérica, creatinina 
sérica, glicemia, urina tipo I) são compatíveis com 
normalidade e hemograma apresenta importante 
leucocitose com desvio à esquerda. Fez uso de 
sulfametoxazol-trimetropim, há cerca de 3 meses, 
para tratamento de uma infecção de garganta (sic). 
Assinale a alternativa que contém a conduta 
terapêutica mais adequada para o caso. 
a) amoxicilina + ácido clavulânico via oral, em 

regime ambulatorial, por 7 dias 
 
b) azitromicina, inicialmente por via venosa, em 

regime de internação, com mudança para a via 
oral após a alta, em tratamento por 5 dias 

 
c) ceftriaxona por via intramuscular em regime 

ambulatorial, por 7 dias 
 
d) amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico) 

associada à azitromicina, ambos por via oral, 
em regime ambulatorial, sendo o tempo de 
tratamento de 5 dias para a azitromicina  e de 
7 dias para a amoxacilina (ou amoxicilina + 
ácido clavulânico) 

 
e) levofloxacina, inicialmente por via venosa, em 

regime de internação, com mudança para a via 
oral após a alta, em tratamento por 7 dias 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
51) Os conceitos básicos da marcha normal devem 

fazer parte da formação do ortopedista geral, 
pois uma parcela bastante significativa das 
afecções do sistema musculoesquelético pode 
causar disfunção para o andar. Baseado na 
marcha normal, analise as afirmativas abaixo. 

 

I. Ao final da fase de balanço da marcha é 

necessário que o joelho esteja em flexão 
completa e que o músculo tibial anterior 
esteja relaxado no membro que está no 
ciclo. 

 

II. O ciclo de marcha é dividido em fases de 

apoio e balanço. A fase de apoio é 
caracterizada pelo contato do membro 
inferior ao solo e corresponde a cerca de 
60% do ciclo. A fase de balanço 
corresponde a cerca de 40% do ciclo. 

 

III. Quanto mais instável e lenta for a 

deambulação, menor será a fase de apoio e 
maior a fase de balanço. 

 

IV. Dentro da fase de apoio existem períodos 

de apoio simples (contato de apenas um 
membro ao solo) e duplo apoio (contato de 
ambos os membros ao solo). O período de 
apoio simples corresponde a cerca de 40% 
da fase de apoio. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 

c) Apenas a afirmativa II está correta 

d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

 
52) Na fratura da extremidade distal do fêmur tipo 

33C2 da classificação AO Trauma, os 
princípios a serem obedecidos na escolha do 
tratamento são de estabilidade: 
a) Relativa na fratura articular e absoluta na 

fratura metafisária 
b) Relativa na fratura articular e relativa na fratura 

metafisária 
c) Absoluta na fratura articular e absoluta na 

fratura metafisária 
d) Absoluta na fratura articular e relativa na fratura 

metafisária 
e) O tipo de estabilidade é indiferente para os 

tipos de fraturas 

53) O fixador externo é utilizado no controle de 
danos e no tratamento definitivo de fraturas. 
Ele deve fornecer suficiente estabilidade para 
manter a redução. Com base nos princípios 
biomecânicos para aplicar corretamente o 
dispositivo e alcançar adequada estabilidade, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A fixação externa instável retardará a 

consolidação da fratura. Entretanto, a rigidez 
excessiva na montagem do fixador externo 
também pode retardar a consolidação da 
fratura. 

(  ) A rigidez da armação depende da distância dos 
pinos de Schanz introduzidos em cada 
fragmento principal: Quanto mais separado, 
mais rígido.  

(  ) A distância do tubo / barra longitudinal de 
conexão ao osso não interfere na rigidez da 
armação. 

(  ) A rigidez da armação depende da distância dos 
pinos de Schanz do foco da fratura: Quanto 
mais perto, mais rígido. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) F, V, F, V 
c) F, F, F, V 
d) V, V, F, F 
e) F, F, V, F 

 
54) Lesões ósseas são comuns em indivíduos que 

apresentam ferimentos por arma de fogo nos 
seus membros. Sobre os ferimentos 
musculoesqueléticos por arma de fogo, 
assinale a alternativa correta.  
a) Em sua maioria, os projéteis intra-articulares 

não devem ser retirados cirurgicamente 
b) Lesões do plexo braquial e lesões nervosas 

podem ocorrer em vítimas de ferimento por 
arma de fogo na região do ombro 

c) As fraturas da diáfise do úmero são as fraturas 
de ossos longos mais associadas a ferimentos 
por arma de fogo 

d) Ferimentos perfurantes cutâneos sempre 
devem ser desbridados cirurgicamente, até 
mesmo os não articulares, sem fratura e sem 
lesão vascular 

e) A infecção foi documentada em 30% das 
pessoas que sofreram lesão por arma de fogo 

 
55) O exame padrão-ouro para o diagnóstico de 

osteoporose é a _____. 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) Ultrassonografia quantitativa 
b) Tomografia computadorizada 
c) Densitometria óssea 
d) Ressonância Nuclear Magnética 
e) Tomografia computadorizada por emissão de 

pósitrons 
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56) Na classificação de Wagner para pé diabético, 
Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente qual estágio já existe abscesso 
ou osteomielite.  
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
57) A técnica de amputação de Pirogoff consiste 

em: 
a) Remover toda estrutura óssea do pé e utilizar o 

coxim do calcâneo para cobrir a tíbia 
b) Promover a continuidade óssea entre a tíbia e 

o calcâneo rotacionado 
c) Remover o antepé e mediopé, cobrindo o 

calcâneo e o tálus com pele plantar 
d) Preservar tálus e calcâneo associado a 

artrodese tibiotársica e subtalar 
e) Remover o antepé realizando osteotomia distal 

dos metatarsianos 
 
58) Sobre o acesso anterior ao quadril de Smith-

Petersen, assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna abaixo. 

 
 Com o paciente em posição supina, a incisão 
inicia-se no terço ventral da crista ilíaca, cruza a 
espinha ilíaca anterossuperior e dobra para distal, 
acompanhando o eixo da coxa entre o _____. 
 

a) Reto femoral e tensor da fáscia lata 
b) Reto femoral e sartório 
c) Reto femoral e glúteo médio 
d) Tensor da fáscia lata e sartório 
e) Tensor da fáscia lata e glúteo médio 

 
59) Síndrome de Grisel é caracterizada pela 

luxação não traumática do atlas que surge 
como um torcicolo adquirido. Sobre esta 
patologia, assinale a alternativa incorreta. 
a) Está relacionada a infecções das vias aéreas 

superiores, traumatismos e procedimentos 
cirúrgicos na cabeça e no pescoço 

b) Ao exame físico, ocorre o chamado torcicolo 
paradoxal, determinado pela rotação entre as 
vértebras C1 e C2, não pelo espasmo do 
músculo esternocleidomastóideo 

c) As subluxações rotatórias fixas encontradas na 
Síndrome de Grisel foram classificadas por 
Fielding e Hawkins. O tipo I é a deformidade 
rotatória fixa, sem desvio anterior do atlas, 
sendo a forma mais comum 

d) Na maior parte dos casos agudos, com 
subluxação rotatória e sem desvio anterior do 
atlas, a deformidade não pode ser reduzida de 
forma espontânea, necessitando de halo 
craniano 

e) Na radiografia incidência transoral pode-se 
observar a posição excêntrica da apófise do 
odontoide em relação às massas laterais do 
atlas 

60) A braquialgia costuma ser causada pela 
compressão de uma raiz cervical por uma 
hérnia de disco pósterolateral. Assinale a 
alternativa correta em relação as alterações da 
raiz acometida. 
a) C5 – Sensibilidade: Face lateral do braço; 

Motricidade: Deltoide e flexores do cotovelo; 
Reflexo: Bicipital 

b) C6 - Sensibilidade: Primeiro e segundo dedos; 
Motricidade: Extensor do cotovelo; Reflexo: 
Tricipital 

c) C7 - Sensibilidade: Segundo e terceiro dedos; 
Motricidade: Extensores do punho; Reflexo: 
Braquiorradial 

d) C8 - Sensibilidade: Segundo, terceiro, quarto e 
quinto dedos; Motricidade: Flexor superficial do 
terceiro dedo 

e) C8 – Sensibilidade: Segundo e terceiro dedos; 
Motricidade: Extensor do cotovelo 

 
61) A necrose asséptica da cabeça femoral é 

ocasionada pela interrupção do fluxo 
sanguíneo normal à cabeça femoral. Assinale a 
alternativa que apresenta em qual estágio de 
Ficat e Arlet desta patologia a radiografia 
apresenta achatamento da cabeça femoral 
(sinal do crescente), porém sem perda da 
esfericidade ou alterações acetabulares. 
a) 1 
b) 2A 
c) 2B 
d) 3 
e) 4 

 
62) Sobre o pé torto congênito (PTC) da criança, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O PTC tem acometimento bilateral em 50% dos 

casos. 
(  ) Apresenta quatro deformidades básicas: 

Equino do tornozelo, varismo do retropé, 
adução do antepé e cavo. 

(  ) No método de Ponseti a primeira deformidade 
a corrigir é o cavo, realizando um apoio na 
cabeça do primeiro metatarsiano e um contra 
apoio na cabeça do tálus. 

(  ) Na fase de manutenção do método de Ponseti 
utiliza-se a férula de abdução, mantendo o pé 
acometido com 70º de abdução e 15º de 
dorsiflexão. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, V, V, V 
c) V, V, F, F 
d) F, F, F, V 
e) V, F, V, F 
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63) Hálux valgo é uma deformidade complexa do 
primeiro raio que é frequentemente 
acompanhada por deformidades e sintomas 
nos dedos menores. Sobre hálux valgo, 
assinale a alternativa correta.  
a) O procedimento de McBride é a realização de 

liberação de partes moles associada a 
osteotomia da base do primeiro metatarsiano 
para realinhamento 

b) A osteotomia de Akin é realizada na região 
distal do primeiro metatarsiano 

c) A osteotomia de Scarf é uma osteotomia distal 
do primeiro metatarsiano, intracapsular, a 3mm 
da articulação  

d) A osteotomia de chevron isolada é uma opção 
nos casos de hálux valgo grave com articulação 
metatarsofalângica incongruente 

e) No hálux valgo as alterações estruturais 
frequentemente encontradas são pronação do 
hálux e luxação lateral dos sesamoides 

 
64) “O membro superior (MS), em extensão e rotação 

neutra, é elevado passiva e rapidamente no plano 
da escápula, pelo examinador; nessa situação, o 
tubérculo maior do úmero (TM) projeta-se contra a 
face anteroinferior do acrômio e reproduz o 
impacto, com a dor característica provocada pela 
compressão da bursa e do tendão supraespinhal.” 
Assinale a alternativa que apresenta qual teste o 
trecho apresenta. 
a) Teste de O’Brien 
b) Teste de speed (palm up test) 
c) Teste da “gaveta” anterior 
d) Teste de Jobe 
e) Teste de Neer 

 
65) A sindactilia é a anomalia congênita da mão 

mais comum, com ocorrência de 2 por 2000 
nascimentos. Assinale a alternativa correta 
que contém a comissura da mão mais 
comumente acometida pela sindactilia. 
a) 1ª comissura 
b) 2ª comissura  
c) 3ª comissura 
d) 4ª comissura 
e) 5ª comissura 

 
66) O termo Displasia do Desenvolvimento do 

Quadril (DDQ) inclui subluxação da cabeça 
femoral, displasia acetabular e luxação 
completa da cabeça femoral do verdadeiro 
acetábulo. Com base neste tema, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A DDQ é mais comum em meninas do que em 

meninos 
b) A apresentação pélvica ao nascimento é um 

fator de risco para DDQ 
c) Em uma criança mais velha com luxação do 

quadril observa-se um achado radiográfico de 
interrupção da linha de Shenton 

d) Nos recém-nascidos o diagnóstico precoce 
permite o tratamento com os suspensórios de 
Pavlik com bons resultados na maioria das 
vezes, desde que corretamente utilizado 

e) Os suspensórios de Pavlik são utilizados para 
tratamento da luxação teratológica do quadril 

67) Ombro congelado ou capsulite adesiva 
apresenta incidência na população geral de 
2%. Sobre o ombro congelado, assinale a 
alternativa correta. 
a) Gênero feminino, diabetes e hipertireoidismo 

são considerados fatores de risco para o ombro 
congelado 

b) O ombro congelado primário é caracterizado 
por quatro fases clínicas: dor, rigidez, 
descongelamento e recidiva 

c) A dor habitualmente é pior durante o dia e 
exacerbada ao deitar sobre o ombro 
contralateral 

d) O tratamento inicial é o cirúrgico devido ao 
caráter evolutivo e agressivo da patologia 

e) A manipulação articular sob anestesia é 
amplamente utilizada por ser um procedimento 
isento de complicações 

 
68) As lesões tendíneas dos tendões flexores da 

mão são divididas em cinco zonas flexoras. 
Baseado nisso, assinale a alternativa correta. 
a) Zona I – Zona proximal ao ligamento transverso 

do carpo 
b) Zona II – Área crítica das polias, chamada “terra 

de ninguém” de Bunnel 
c) Zona III – Zona coberta pelo ligamento 

transverso do carpo 
d) Zona IV – Zona entre a prega palmar distal e a 

inserção do tendão flexor superficial 
e) Zona V – Região distal a inserção do tendão 

flexor superficial 
 
69) Na epicondilite lateral, também chamada de 

“cotovelo do tenista”, as alterações 
patológicas envolvem principalmente a origem 
do músculo: 
a) Extensor comum dos dedos 
b) Extensor radial curto do carpo 
c) Extensor radial longo do carpo 
d) Extensor ulnar do carpo 
e) Extensor longo do polegar 

 
70) Sobre as lesões ligamentares do tornozelo, 

assinale a alternativa correta. 
a) Na fase aguda a Ressonância Magnética do 

tornozelo deve ser amplamente utilizada para 
correto diagnóstico das lesões ligamentares 

b) O complexo ligamentar lateral do tornozelo é 
formado principalmente pelo ligamento deltoide 

c) O tratamento conservador ainda permanece o 
de escolha nas lesões ligamentares agudas do 
complexo lateral do tornozelo 

d) A técnica de Brostrom modificada por Gould 
(Brostrom-Gould) para lesão ligamentar lateral 
do tornozelo está proscrita devido aos 
resultados insatisfatórios 

e) As lesões isoladas do ligamento deltoide são 
comuns e são decorrentes de movimento de 
eversão forçada 
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71) Na ruptura do ligamento cruzado anterior do 
joelho, a fratura de Segond é patognomômica 
de lesão e corresponde à avulsão _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Do ligamento colateral lateral do ápice da fíbula 
b) Do ligamento arqueado do ápice da fíbula 
c) Do ligamento cruzado anterior da eminência 

intercondilar 
d) Da cápsula medial da margem medial da tíbia 
e) Da cápsula lateral da margem lateral da tíbia 

 
72) O exame neurológico do traumatismo 

raquimedular permite diagnosticar a existência 
de lesão medular, localizá-la topograficamente 
e dizer se é completa ou incompleta. Acerca do 
tema, assinale a alternativa correta. 
a) Nível neurológico refere-se ao segmento mais 

distal da medula que tem função sensitiva de 
toque leve e de sensibilidade profunda 

b) A presença do reflexo bulbocavernoso no 
exame físico do traumatismo raquimedular 
caracteriza o final da fase de choque medular 

c) Paraplegia descreve diminuição ou perda da 
função motora e/ou sensitiva do segmento 
cervical devido à lesão dos elementos neurais 
dentro do canal medular 

d) Para avaliação de força muscular utiliza-se a 
escala do Medical Research Council, que varia 
de 0 (nenhuma contração visível) a 3 (força 
normal) 

e) A avaliação da sensibilidade tátil é dispensável 
no exame físico do trauma raquimedular 

 
73) A artrite séptica pode ocorrer em qualquer 

idade, mas crianças e idosos são mais 
suscetíveis, especialmente se já tiverem 
alguma articulação anormal por doenças 
associadas. Com base nisso, assinale a 
alternativa que apresenta quais são os 
organismos mais comumente causadores de 
artrite infecciosa nas crianças maiores de 2 
anos e nos adultos com artrite reumatoide, 
respectivamente.  
a) Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

aureus 
b) Staphylococcus aureus e Salmonella 
c) Haemophilus influenzae e Staphylococcus 

aureus 
d) Haemophilus influenzae e Salmonella 
e) Estreptococos e bacilos gram-negativos 

 
74) A respeito do Sarcoma de Ewing, assinale a 

alternativa correta.  
a) O sarcoma de Ewing é o tumor ósseo primário 

maligno mais comum 
b) O fator de pior prognóstico é a presença de 

metástases à distância 
c) A faixa etária de maior incidência é acima dos 

30 anos 
d) O grau histológico do Sarcoma de Ewing tem 

importante significância prognóstica 
e) O local mais frequente de metástases é o 

fígado 

75) Lombalgia é uma queixa comum no 
atendimento ortopédico. Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta indicação de radiografia de 
coluna lombar na lombalgia aguda. 
a) Visita recente (menos de 1 mês) pelo mesmo 

motivo ou sem melhora 
b) Perda inexplicada de peso (4,5kg em 6 meses) 
c) Idade superior a 50 anos 
d) Dor de forte intensidade 
e) História de câncer 

 
76) As fraturas por estresse consideradas de alto 

risco têm pelo menos uma das características 
a seguir: risco de retardo na consolidação ou 
pseudoartrose, risco de refratura e 
consequências significativas caso as lesões 
evoluam para uma fratura completa. Das 
fraturas abaixo, assinale a que é um exemplo 
de fratura por estresse de alto risco. 
a) Fratura do córtex anterior da patela 
b) Fratura do córtex inferior do colo do fêmur 
c) Fratura do maléolo lateral 
d) Fratura do córtex pósteromedial da tíbia 
e) Fratura do calcâneo 

 
77) Sobre as fraturas fisárias (da placa de 

crescimento) da criança, analise as afirmativas 
abaixo. 

 

I. A maioria das fraturas fisárias classificadas 

como Salter-Harris tipo I necessita de 
tratamento cirúrgico. 

II. O fragmento de Thurston Holland está 

presente nas fraturas classificadas como 
Salter-Harris tipo II. 

III. Na fratura fisária classificada como Salter-

Harris tipo III não há acometimento da 
metáfise. 

IV. As lesões classificadas como Salter-Harris 

tipo V são lesões por compressão da fise.  
 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

b) Apenas a afirmativa II está correta 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

 
78) Em relação à fratura supracondiliana do úmero 

da criança, assinale a alternativa incorreta. 
a) O mecanismo de trauma mais comum é em 

extensão 
b) Nas fraturas em extensão, o desvio medial do 

fragmento distal põe em risco o nervo radial, 
enquanto o desvio lateral do fragmento distal 
põe em risco o nervo mediano 

c) A classificação mais utilizada é a de Gartland 
modificada 

d) A fratura de Gartland tipo III apresenta desvio 
maior do que > 2mm com o córtex posterior 
íntegro 

e) É a fratura mais comum do cotovelo da criança 
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79) O tratamento das fraturas da diáfise do fêmur 
nas crianças depende primariamente de duas 
variáveis: idade e padrão de fratura. Com base 
nisso, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Paciente com 3 meses de vida com fratura da 

diáfise do fêmur pode ser tratado com  os 
suspensórios de Pavlik. 

 
(  ) Paciente com 3 anos de idade, com fratura 

diafisária do fêmur espiral e encurtamento 
menor do que 2 cm, o tratamento de escolha é 
o gesso pelvipodálico. 

 
(  ) Paciente com 7 anos de idade, com fratura 

oblíqua da diáfise do fêmur pode ser tratado 
com hastes intramedulares flexíveis. 

 
(  ) Paciente com 13 anos de idade, com fratura 

diafisária do fêmur, traço transverso pode ser 
tratado com haste intramedular bloqueada 
anterógrada de entrada trocantérica. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, V, V, F 
c) F, F, V, V 
d) F, V, F, F 
e) F, V, V, V 

 
80) A classificação de Schatzker tem sido a mais 

amplamente empregada classificação das 
fraturas do planalto tibial. A fratura bicondilar 
do planalto tibial sem dissociação da metáfise 
com a diáfise, é classificada por Schatzker 
como tipo: 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
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PROVA DISCURSIVA – QUESTÕES 
 

Transcreva as respostas das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para a Folha de Resposta. 

 
QUESTÃO 1 
 
 Paciente vítima de acidente automobilístico foi levado ao Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU). Após avaliação inicial conforme protocolos do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), 
foi diagnosticado fratura exposta cominutiva da região diafisária da tíbia, com ferimento contaminado por terra, 
medindo aproximadamente 12cm, porém sem lesão neurovascular e com a possibilidade de cobertura do osso por 
partes moles. Com base nesse relato, classifique e justifique a fratura exposta com base na classificação de Gustilo 
e Anderson e comente sobre a conduta inicial das fraturas expostas. 
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QUESTÃO 2 

 
 Criança de 3 anos de idade é levada ao consultório com queixa de “pés chatos”. A criança é assintomática, não 

se queixando de dor. Ao exame, observa-se a redução na altura do arco longitudinal medial e pés flexíveis, sem 
rigidez. Comente sobre a história natural do pé plano flexível e qual a melhor conduta nesse caso. 
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