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CARGO: MÉDICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce transitividade direta: 

a) Novato na arte e muito sensível, pequenas coisas o enamoram. 

b) Roberto descontrolou-se ao receber a má notícia. 

c) Cadastrei-me para receber as ofertas. 

d) No início do inverno, o Ministério da Saúde sempre aconselha vacinar os idosos contra a 

gripe. 

e) Já velho, resolveu arrumar com a loja. 

02 – Com base nas figuras de linguagem, analise: 

“Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da 

natureza.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Anástrofe. 

b) Pleonasmo enfático. 

c) Polissíndeto. 

d) Zeugma. 

e) Hipérbato. 

03 – Acerca do emprego do pronome relativo, analise: 

“Nas orações relativas coordenadas, se a função do pronome relativo é a mesma, é frequente 

elipsar-se o relativo da segunda oração, principalmente quando a primeira é curta. No entanto, se o 

pronome relativo não desempenhar a mesma função sintática, deve-se repeti-lo obrigatoriamente.” 

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>) 

Assim sendo, assinale a alternativa em que, por não desempenhar a mesma função sintática, o 

pronome relativo foi incorretamente ocultado da segunda oração: 

a) “Encontrando-se Juliano Apóstata com S. Pigménio, presbítero romano, que era cego e 

depois padeceu martírio, como quem o saudava benevolamente, disse...”. (M. Bernardes 

apud Mário Barreto). 

b) “Ao lado do meu leito estava um padre: era o velho abade que me batizara e me ensinara a 

ler.” (A. Herculano). 

c) Ontem conversei com o homem que me salvou e me levou ao hospital quando ocorreu o 

acidente. 
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d) “O que ele via era a mulher que o fascinara e perdera.” (Camilo Castelo Branco). 

e) “A monarquia visigótica procurou imitar do império que morrera e ela substituíra.” (A. 

Herculano). 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Aos finais de semana, as estações A e B operam com intervalos entre os trens de 12 minutos e 

de 25 minutos, respectivamente. Sabendo que às 5h00 partiram simultaneamente um trem da estação 

A e um trem da estação B, é correto afirmar que partirão novamente, no mesmo horário, um trem da 

estação A e um trem da estação B, às: 

a) 7h45. 

b) 9h25. 

c) 10h00. 

d) 14h10. 

e) 15h00. 

05 – Um investimento de valor inicial igual a R$ 8.400,00 foi realizado a juros simples de 5% ao ano. 

O rendimento após 3 anos é igual a: 

a) R$ 1.042,00. 

b) R$ 1.145,00. 

c) R$ 1.260,00. 

d) R$ 2.387,00. 

e) R$ 2.420,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO 

06 – Numa visão semiológica, todas as dores nociceptivas somáticas possuem certas características 

comuns. Dessas características, não se enquadra, a seguinte: 

a) A dor localiza-se no foco da lesão e diminui de intensidade pela mobilização no foco. 

b) A dor, quando muito intensa, acompanha-se de fenômenos neurovegetativos e induz a 

insônia.  

c) O paciente encontra com facilidade as palavras para descrever o aspecto sensorial.  

d) Elas aliviam, satisfatoriamente, com analgésicos, centrais ou periféricos, desde que 

adaptados à intensidade.  

e) São capazes de desaparecerem transitoriamente com bloqueios anestésicos realizados, no 

foco desencadeante (teste terapêutico). 
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07 – Na cirrose hepática, o edema é generalizado, mas quase sempre discreto (+ a ++). Predomina, 

nos membros inferiores, e é comum a ocorrência de ascite, concomitantemente. É correto afirmar que 

o edema, na cirrose, apresenta-se: 

a) Mole, elástico e indolor. 

b) Mole, inelástico e álgico. 

c) Mole, inelástico e indolor. 

d) Duro, inelástico e indolor. 

e) Duro, inelástico e álgico. 

08 – O Mixedema é uma forma particular de edema verificado na hipofunção tiroidiana. Sobre esse 

quadro, considere os excertos: 

I- Não se trata de retenção hídrica conforme ocorre nos edemas de maneira geral; 

II- No mixedema há ausência de substância mucopolissacáridea (glicoproteínas) no espaço 

intersticial, o que possibilita certa retenção de água;  

III- É um edema pouco depressível, não muito intenso, inelástico, e a pele apresenta as 

alterações próprias da insuficiência tiroidiana. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

09 – Observe o gráfico febril, abaixo: 

 

Observa-se, no gráfico, hipertermia diária com variações de mais de 1°C e sem períodos de apirexia, 

característicos de quadros de septicemia, pneumonia e tuberculose, caracterizando febre: 

a) Irregular. 

b) Contínua. 
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c) Intermitente. 

d) Remitente. 

e) Ondulante. 

10 – Sendo o diafragma o mais importante músculo respiratório, contribuindo com mais de 50% da 

ventilação pulmonar, toda afecção que interfira em seus movimentos pode causar dispneia. As 

principais são: 

a) Condensações parenquimatosas. 

b) Rarefações parenquimatosas. 

c) As diretamente relacionadas à congestão venosa pulmonar. 

d) Paralisia, hérnias e elevações uni ou bilaterais. 

e) Alterações musculares, tais como miosites, pleurodinias ou mialgias intensas. 

11 – Qual dos ritmos respiratórios, abaixo, enquadra-se nos quadros de cetoacidose diabética? 

a) Caracteriza-se pelo aumento da amplitude dos movimentos respiratórios, de modo regular.  

b) Fase de apneia seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios anárquicos quanto a sua 

amplitude e frequência. É caracterizada por verdadeira irregularidade respiratória; ritmo, 

frequência e amplitude estão alterados. 

c) Ruídos respiratórios normais são interrompidos por suspiros isolados ou agrupados. 

d) É um tipo respiratório caracterizado por fase de apneia seguida de movimentos respiratórios 

de amplitude, progressivamente, crescente, sucedidos por série de movimentos respiratórios 

de amplitude, progressivamente, decrescente, até novo período de apneia, de duração 

variável de 15 a 30 segundos, podendo atingir 60 segundos, repetindo-se o ciclo, 

sucessivamente. 

e) Caracterizada por fase de inspiração; fase de apneia, relativamente, prolongada, em 

inspiração; fase de expiração e fase de apneia, relativamente, prolongada, durante a 

expiração. A fase inspiração e expiração são ruidosas e cada vez mais amplas. 

12 – A síndrome cavitária é decorrente de um processo destrutivo do parênquima pulmonar (necrose 

ou supuração) secundária à tuberculose pulmonar, a abscesso pulmonar ou de uma neoplasia 

escavada. No exame físico, a percussão revela os seguintes achados: 

a) Nada de característico é observado. 

b) Diminuição da amplitude, no lado acometido. 

c) Diminuição da expansibilidade respiratória, no lado afetado. 
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d) Hipersonoridade, nas cavidades grandes e superficiais; timpanismo, caverna com conteúdo 

aéreo, submacicez ou macicez, nas condensações pericavitárias ou quando houver liquido, 

no seu interior. 

e) Murmúrio vesicular abolido, sopro cavitário, pectorilóquia, nas cavernas volumosas e 

superficiais. 

13 – De acordo com a Portaria nº 264/2020, é correto afirmar que: 

a) Os casos de Dengue são de notificação compulsória, imediata, em nível municipal. 

b) A Doença de Creutzfeldt-Jakob é de notificação compulsória, imediata, em nível estadual. 

c) Hanseníase e Hantaviroses são doenças de notificação compulsória, semanal. 

d) Leishmaniose Tegumentar Americana é doença de notificação compulsória imediata, em 

nível nacional. 

e) Nenhum dos tipos de Herpes é descrito na lista de doenças de notificação compulsória. 

14 – Observe a imagem, abaixo, e indique qual avaliação está sendo realizada pelo Clínico: 

 

a) Flexão lombar. 

b) Extensão lombar. 

c) Inclinação lombar. 

d) Lateralização lombar. 

e) Pronação lombar. 

15 – Sobre o diagnóstico clínico e laboratorial da anemia ferropriva, considere a alternativa incorreta: 

a) As manifestações clínicas da deficiência de ferro são determinadas pelos estágios de 

depleção, deficiência de ferro e anemia, propriamente, dita. 

b) Quando as repercussões clínicas e fisiológicas são aparentes, como apatia, cansaço, 

irritabilidade, taquicardia e outros. Exames laboratoriais específicos oferecem diagnóstico 

em cada um destes períodos. 
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c) A depleção de ferro, primeiro estágio, é caracterizada por diminuição dos depósitos de ferro 

no fígado, baço e medula óssea e pode ser diagnosticada a partir da ferritina sérica, principal 

parâmetro utilizado para avaliar as reservas de ferro. 

d) Valores de ferritina inferiores a 12μg/L são fortes indicadores de depleção das reservas 

corporais de ferro em crianças menores de 5 anos, e inferiores a 15μg/L para crianças entre 5 

e 12 anos. 

e) A OMS estabelece como ponto de corte para diagnóstico de anemia valores de hemoglobina 

menores que 12g/dl e 12,5g/dl para crianças de 6 a 60 meses e crianças de 5 a 11 anos de 

idade, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 


