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Médico Clínico Geral

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Salve Areial cidade hospitaleira tuas areias nos deram a inspiração”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

INSTRUÇÕES:
      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

 
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB 
 





Leia o Texto 01 e responda da 1ª a 5ª questão.

Texto 01 -  É preciso diálogo

Acredito no diálogo. Sempre acreditei. Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé. Na busca sincera do entendimento 
ou do convencimento, admiro as falas de cada um. A palavra certa no momento exato, o xeque-mate. Ou o discurso equivocado, mas 
cheio de verdadeira paixão. O falar pausado ou o desmedir a voz. O adicionar o choro, o recorrer ao berro. O calar súbito que 
surpreende e o recomeçar no tom baixo que desarma. Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo. Permite às vezes que a 
conversa vá adiante. Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente. [...]
Fonte: AZEVEDO, Francisco. O Arroz de Palma. Rio de Janeiro/São Paulo: Record. 2017, p. 107.

1ª QUESTÃO
Avalie as proposições abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, observando que no enunciado “Acredito no diálogo. 
Sempre acreditei” (linha 1), há uma indicação temporal que

(    ) se refere a um momento delimitado na escala do tempo por meio do emprego de um termo adverbial.
(    ) equivale à ocorrência da enunciação enfatizada por um tempo indeterminado. 
(    ) demarca a circunstância da ação que se dá em um tempo específico.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) d) V, V e F.      F, F e V.
b) e) V, F e V.V, F e F.      
c) F, V e V.

2ª QUESTÃO
A construção linguística “Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé” (linha 1) contempla

I- uma declaração que faz referência a segmentos do texto anteriormente citados.
II- um discurso progressivo evidenciado por termos da mesma cadeia semântica.
III- um recurso discursivo que contradiz a temática realçada no texto.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) d) II.      II e III.
b) e) I e II.I e III.      
c) I. 

3ª QUESTÃO
No decorrer do texto, ao utilizar os termos “A palavra certa [...]” (linha 2), “Ou o discurso equivocado [...]” (linha 2), “O falar 
pausado[...]” (linha 3), “O calar súbito[...]” (linha 3), o autor enfatiza uma 

a) ordenação gradual de ideias relatadas em diferentes momentos, de forma desconexa.
b) repetição de termos coesos que destacam uma relação inadequada entre os segmentos do texto.
c) progressão discursiva por meio da reiteração de recursos semânticos como mecanismo de coesão e coerência textuais.
d) redundância que contraria o princípio da textualidade, embora se observe articulação discursiva.
e) sequenciação de formas remissivas que se contrapõem e delimitam o texto como uma unidade de sentido.

4ª QUESTÃO
Avalie as proposições, abaixo, e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, considerando que, no decorrer do texto, a expressão 
“Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo” (linha 4) 

(    ) compõe o repertório da variedade linguística, sendo reconhecido como uma expressão idiomática. 
(    ) constitui um jargão comumente utilizado por determinados grupos profissionais.
(    ) integra o conjunto discursivo da variação de registro, apresentando marcas da linguagem popular.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, F e V.      d) F, F e V.
b) e) V, V e F.F, V e V.      
c) V, F e F.
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5ª QUESTÃO
No fragmento do texto “Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente” (linha 5), o termo  

I- “Tudo” implica numa afirmação de caráter genérico e abrangente.
II- “quando” remete a um efeito de sentido temporal com intenção de persuasão.
III- “honestamente” pode ser substituído por “de forma honesta” sem prejuízo semântico/sintático.

É CORRETO o que se afirma em:

a) III apenas.
b) I e II apenas.
c) II e III apenas.
d) II apenas.
e) I, II e III.

6ª QUESTÃO
Leia a Piada e avalie as proposições que seguem.

I- O diálogo acima promove uma confusão de sentido sobre os termos “mormente” e “sobretudo”.
II- O humor do texto se estabelece em consequência do uso de duas palavras parônimas.
III- A ambiguidade que causou o efeito humorístico, além do sentido de “mormente”, é observada também, pela polissemia do termo 

“usar”.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) I e III.
b) I e II.
c) I.
d) II e III.
e) III.

Leia o Texto 02 e responda da 7ª a 10ª questão.

Texto 02 -  Flores trocam de cor para se adaptar às mudanças do clima

Como alguém que passa filtro solar em dias mais quentes, flores reforçaram sua cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo 
das últimas décadas. É o que mostra um estudo americano que analisou 1.238 flores de 42 espécies, coletadas de 1941 a 2017 na 
América do Norte, Europa e Austrália. A pesquisa descobriu que, em resposta ao aumento das temperaturas e às variações na camada 
de ozônio, plantas aumentaram, em média, 2% ao ano a quantidade de pigmentos ultravioleta que carregavam em suas pétalas. 
Invisíveis ao olho humano, mas flagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de protetor solar, 
evitando danos ao pólen.
Fonte: Revista Superinteressante. Sessão Fatos. São Paulo: Abril. Edição 420, ano 34, nº 10. Outubro/2020, p.15.

7ª QUESTÃO
O termo “para” no título do texto foi usado no sentido de 

a) mostrar movimento em direção ao surgimento de polinizadores nas espécies.
b) introduzir complemento que se refere à mudança do clima.
c) indicar ponto de referência temporal em relação aos pigmentos observados.
d) complementar a noção de finalidade em função da adaptação das flores.
e) acrescentar informação sobre a ausência dos pólens sob efeito climático.
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- Pai! O professor baixou a nota da minha redação porque usei “mormente”, em vez de “sobretudo”.

- Bem feito! Eu lhe disse para não sair desprotegido nesse tempo frio!

Fonte: VIANA, Chico. Escrever é sobretudo Comunicar. Piadas Linguísticas. Mundo Texto. Consulta à internet. Acesso em 
12/09/2020.

1

2

3

4

5

6



8ª QUESTÃO
Em relação à composição discursiva do texto, o autor emprega procedimentos argumentativos para

I- convencer o leitor a refletir sobre descobertas científicas, por meio da citação de resultados de pesquisa.
II- mostrar e dar credibilidade à temática pela explicitação de termos e dados estatísticos comprobatórios.
III- revelar informações sobre determinadas espécies de plantas que respondem de forma imprecisa aos raios ultravioletas.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) I e III.

9ª QUESTÃO
O termo em destaque, no fragmento do texto “Como alguém que passa filtro solar em dias mais quentes, flores reforçaram sua 
cobertura natural contra a radiação do Sol .” (linhas 1-2), ao longo das últimas décadas

a) apresenta uma oposição que evidencia o período em que as flores respondem "contra a radiação do Sol".
b) anuncia a progressividade do discurso e esclarece sobre os "dias mais quentes".
c) indica um marco temporal e confirma de modo conclusivo que as "flores reforçaram sua cobertura natural".
d) revela um paradoxo, tendo em vista que provoca efeito de sentido sobre o uso de "filtro solar".
e) estabelece uma retificação do que foi exposto e informa sobre as flores e "a radiação do Sol".

10ª QUESTÃO
No enunciado “Invisíveis ao olho humano, mas flagrados por polinizadores, servem como uma espécie de esses pigmentos também 
protetor solar, evitando danos ao pólen.” (linhas 5-6), o termo " "também

I- estabelece uma relação de comparação entre dois segmentos do texto.
II- indica uma vinculação de acréscimo com sentido argumentativo.
III- atribui destaque para causar ênfase à temática exposta.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) II.
b) II e III.
c) I.
d) I e II.
e) III.

Leia o Texto 03 e responda da 11ª a 15ª questão.

Texto 03 -  Sherazade
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[...]

Possuidora de uma beleza incomum, não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu 
o tirano, mas pela fascinante destreza para triunfar sobre o esquecimento e remover os sedimentos da memória, 
o que levaria seus sucessores, ao resgatarem suas histórias em caracteres poliglotas, a declarar que escrever é 
recordar. Para esse fim suas palavras vertiam em manuscritos, para fixar as folhas de um embelezamento que 
começava a se apagar na voz de rapsodos ou repetidores que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos 
roteiros homéricos.
Dominava a entonação, as cadências e as vastas e complicadas metáforas que costumam enfeitiçar os amantes 
das histórias fantásticas. Sua voz era um fio entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos 

1rawis  nos bazares, nas cafeterias e nos salões em que os homens do leste islâmico gastavam suas tardes 
cultivando, do paladar ao ouvido, o deleite de seus sentidos, quando o islã era sinônimo de beleza e de prazer.
Real ou fictícia, deusa ou heroína noturna que triunfa sobre o poder e sobre a morte, Sherazade é a voz 
fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra.

_____
1. Na tradição árabe, o contador de histórias que se apresenta nos bazares e casbás é chamado rawi (aquele que 
acalma a sede). [N. de T]

Fonte: ROBLES Martha. Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos. São Paulo: Aleph. 2019, p. 204.
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11ª QUESTÃO

Na construção do enunciado “não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu o tirano” (linhas 1-2), o 

emprego do termo "nem" 

I- marca uma relação de adição entre os segmentos "juventude" e "harmonia das formas" que caracterizam a bela Sherazade.

II- reforça uma declaração de equivalência entre duas particularidades que se alternam para configurar "a destreza de Sherazade".

III- indica a unidade de negação que estabelece a união entre os termos "juventude" e "harmonia". 

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a)  c) e) I e II.    III.     I. 

b) I e III.     d) II e III.   

12ª QUESTÃO

O fragmento do texto "Para esse fim suas palavras vertiam em manuscritos [...]" (linha 4) apresenta uma

a) relação de termos que servem de elos de referenciação de causalidade.

b) recorrência de palavras que caracterizam as escritas de Sherazade.

c) referência ao resgate das histórias contadas por Sherazade enfatizada pelo uso de "Para esse fim".  

d) substituição de enunciados anteriormente descritos e fixados na memória dos "sucessores".

e) imprecisão de forma genérica sobre os manuscritos mencionados nas histórias. 

13ª QUESTÃO

Em “[...] que recontavam lendas, epopeias e mitos  dos roteiros homéricos.” (linhas 5-6) o termo em destaque “ao modo” pode ao modo

ser substituído sem prejudicar o sentido do enunciado por

a) à maneira.

b) de certa forma.

c) ao mesmo tempo.

d) acima.

e) apesar.

14ª QUESTÃO

No fragmento do texto "  entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos  [...]" (linhas 8-9) o Sua voz era um fio rawis

enunciado em destaque foi empregado para

a) indicar palavras com sentidos opostos, mas que se fundem no mesmo enunciado.

b) realçar o contraste de sentidos em relação à comparação entre "voz" e "fio".

c) se referir à substituição de um termo por outro destacado na relação de interdependência.

d) estabelecer relação lógico-semântica resultante do sentido figurado entre "voz" e "fio".

e) enfatizar o tom irônico que evidencia a relação de intersecção entre "voz" e "fio".

15ª QUESTÃO

Na composição do enunciado "Sherazade é a voz fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra." (linhas 

11-12) a autora

a) descreve com fidelidade as características da "voz fundadora da literatura".

b) exalta a habilidade literária de Sherazade.

c) informa os efeitos de sentidos "da arte da palavra". 

d) realça com precisão linguística a intencionalidade discursiva de Sherazade.

e) narra com detalhes o estilo metafórico de Sherazade.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Considere os conjuntos A = {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, ...} e C = {0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ...}. Qual a alternativa 

CORRETA?

a) B está contido em C

b) O conjunto obtido pela interseção entre os conjuntos A e B é {2}

c) O conjunto obtido pela interseção entre B e C é o conjunto vazio

d) O conjunto obtido pela interseção entre A e B é o conjunto vazio

e) A    B = C

17ª QUESTÃO

Uma sala de aula possui x+2 alunos homens e 2/3 dos alunos são mulheres. Sabendo que a sala possui 60 alunos, qual 

o valor de x-5?

a) 20     

b) 15     

c) 18     

d) 13

e) 10

18ª QUESTÃO

Quantos retângulos e quadrados existem na figura abaixo?

a) 10     

b) 16     

c) 13     

d) 17

e) 14

19ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação equivalente à afirmação “Se dirijo embriagado, perderei a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.”?

a) Dirijo embriagado e levarei multa no valor de R$ 2.934,70, mas não perderei a CNH por 12 meses.

b) Se perdi a CNH por 12 meses e levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.

c) Se não perdi a CNH por 12 meses ou não levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.

d) Dirijo embriagado e perderei a CNH por 12 meses, mas não levarei multa no valor de R$ 2.934,70.

e) Não dirijo embriagado ou perderei a CNH por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.

∩
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20ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de 

cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

a) VVFF

b) VVVV

c) VVVF

d) VFFF

e) FFFF

21ª QUESTÃO

Sendo A, B, C e D proposições falsas, qual o valor lógico da 

proposição E abaixo?

E : { [ ( A → B ) ↔  C ]  D }   ( A →  D )?∼ ∨ ∨∼ ∼

a) E não tem valor lógico

b) Falso

c) Não é possível determinar o valor lógico de E

d) Verdadeiro

e) E é verdadeiro e falso

22ª QUESTÃO

Classifique cada uma das equivalências lógicas       a seguir com 

(V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de 

preenchimento dos parênteses.

a) FVVV

b) VFVV

c) VVFV

d) VVVF

e) FVFV
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23ª QUESTÃO

O que deve vir no lugar das interrogações (??) na seguinte 

sequência de letras, com base na ordem alfabética em português 

vigente?

CH GL KP OT ??� � � �

a) TW

b) SY

c) SX

d) TX

e) YZ

24ª QUESTÃO

Quatro amigos (João, Maria, Lucas e Bianca) fizeram uma 

aposta. Ganharia a aposta aquele que vencesse uma corrida de 

Kart entre os quatro. Sabe-se que:

· Bianca terminou a corrida depois de Lucas.

· João chegou antes que Maria.

· Maria chegou depois que Lucas.

De acordo com as informações acima, pode-se concluir 

logicamente que:

a) Lucas não chegou em primeiro lugar na corrida

b) Maria chegou em último lugar na corrida

c) Lucas foi o primeiro colocado na corrida

d) João foi o primeiro colocado na corrida

e) Bianca não foi a primeira colocada na corrida

25ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma equivalência lógica da 

proposição a seguir?

A → ~ ( B ↔ C )

a) [ ( B ˄  C ) ˅  ( C ˄  ~ B ) ] ˅  A

b) ˄ ˅ ˄ ˅[ ( B  ~ C )  ( C  ~ B ) ]  ~ A

c) ( B ↔ C ) → ~A

d) ˅~A  ~( B ↔ C )

e) ˄~ ( A  ( B ↔ C ) )
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26ª QUESTÃO

Dr. Manoel é um médico bastante atencioso do Bairro das Bromélias. Ele atendeu hoje a menina Sandra Maria de 5 anos com possível 

quadro gripal de evolução há 3 dias, com bom estado geral. Na ocasião, examinou-a e receitou sintomáticos. Na mesma manhã, ele 

também atendeu José Rodrigo, um rapaz de 25 anos com queixa de recorrentes dores intensas em flanco direito há uma semana e, ao 

exame físico, constatou evidência de Giordano positivo. Na ocasião, além de prescrever sintomáticos o médico também solicitou USG 

de Rins e Vias Urinárias. À luz dos Princípios Éticos/Doutrinários do SUS, o médico:

a) Praticou o Princípio da Resolubilidade, que consiste em resolver os problemas dos usuários, de modo que esses possam ter com 

diligência suas necessidades supridas.

b) Praticou o Princípio da Equidade, que consiste em oferecer a cada usuário do SUS as medicações, exames e atendimentos que lhe 

são necessários. Neste caso, como José Rodrigo tem provável diagnóstico de Nefrolitíase o mesmo necessita de um exame de 

imagem para melhor evidenciar seu caso.

c)  Praticou o Princípio da Complementariedade, ao solicitar para o paciente José Rodrigo um exame complementar, o qual será 

relevante no possível diagnóstico de Nefrolitíase.

d)  Praticou o Princípio da Universalização, que consiste em oferecer ao usuário do SUS as medicações, exames e atendimentos que 

lhe são necessários. Neste caso, como José Rodrigo tem provável diagnóstico de Colelitíase o mesmo necessita de um exame de 

imagem para melhor evidenciar seu caso.

e) Praticou o Princípio da Participação Social, por ser um médico bastante atencioso e acessível aos pacientes de sua área. O que 

desinibe o paciente a procurar a assistência médica, promovendo saude e bem-estar na sua área de atuação.

27ª QUESTÃO

Mário, 42 anos, trabalha há 15 anos na empresa Cimento Bom. Ele é um homem hígido e sem sintomas, sempre realiza seus exames 

anuais a pedido do médico da empresa, pelo risco de doença ocupacional. Esse ano, ao realizar seus exames, especialmente exames de 

imagem, foi evidenciado fibrose pulmonar difusa. Complete corretamente a frase: Mário tem diagnóstico de_______________, 

condição ______________, e com maior risco de desenvolver _______________.  

a) silicose, com tratamento, mesotelioma.

b) silicose, sem tratamento, câncer de pulmão.

c) asbestose, sem tratamento, câncer de pulmão.

d) asbestose, com tratamento, câncer de pulmão.

e) asbestose, com tratamento, mesotelioma.

28ª QUESTÃO

A população mundial tem envelhecido, de modo que conceitos acerca do Envelhecimento são importantes.  A seguir, serão 

apresentadas situações de idosos. Associe qual dessas está vinculada à Senescência, condições naturais decorrentes do 

envelhecimento, e Senilidade, alterações provenientes de condições patológicas no idoso.   

I- D. Mariana, uma senhora de 70 anos, capaz de fazer todas as atividades da vida diária, lúcida, percebe que cada vez mais sua pele 

está enrugada. 

II- S. Marcos, um senhor de 81 anos, sempre foi um atleta e rigorosamente faz acompanhamento médico e com seu treinador físico, 

na avaliação desse mês ele apresentou redução da massa muscular dos MMII.

III- D. Maria, 63 anos, diagnosticada com HAS há 30 anos, após aumento de escórias nitrogenada, hipercalemia e oligúria, foi ao 

Nefrologista para investigação e o mesmo indicou Hemodiálise.

IV- S. José, 69 anos, diabético insulino-dependente, tem apresentado dificuldade para enxergar, no exame com oftalmologista foi 

diagnosticado com retinopatia diabética. 
 

Após a análise de cada situação, marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dessa associação.

a) Senescência, Senilidade, Senescência e Senilidade.

b) Senescência, Senescência, Senescência e Senilidade.

c) Senilidade, Senescência, Senescência e Senilidade.

d) Senilidade, Senilidade, Senilidade e Senescência.

e) Senescência, Senescência, Senilidade e Senilidade.
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29ª QUESTÃO

A Dengue é uma doença transmitida pelo mosquito  infectado com o vírus RNA, do gênero Flavivirus. Essa doença é Aedes aegypti

endêmica no Brasil e necessita que o médico esteja atento aos sintomas de alarme, que são:

a) Cefaleia, prurido corporal, febre.

b) Cefaleia, febre, astenia.

c) Dor abdominal intensa, sangramento de mucosas, aumento progressivo do hematócrito.

d) Mialgia, dor ocular, astenia.

e) Prurido corporal, artralgia, astenia. 

30ª QUESTÃO

A declaração de óbito é um documento de uso restrito do profissional médico. Nele deve haver a causa da morte, de modo que de forma 

cronológica se compreenda como transcorreu o óbito. 

Considerando o campo extraído da Declaração de óbito, o campo “d” corresponde a(à):

a) Causa básica.    d)   Outros estados patológicos que levaram ao óbito.

b) e)   Causa imediata.   Causa terminal. 

c) Causa Intermediária.

31ª QUESTÃO

A HAS foi diagnosticada em 24,7% dos residentes nas capitais brasileiras, conforme inquérito telefônico coordenado pelo Ministério 

da Saúde e realizado pela Vigitel (VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS POR 

INQUÉRITO TELEFÔNICO)  em 2018.  Para o caso de Virgínio, 24 anos, hígido, sem comorbidades conhecidas, sobrepeso, que está ,

prestes assumir seu primeiro emprego, mas no exame demissional descobre que tem PA: 140/110mmHg, o que você deve indicar:

a) Mudança do Estilo de Vida (MEV), exames laboratorias, MAPA ou MRPA.

b) Não indicar tratamento medicamentoso, porque se trata apenas de um quadro de ansiedade pela admissão no primeiro emprego.

c) Apenas MEV, visto que com a resolução do sobrepeso heverá normalização da PA.

d) Mudança do Estilo de Vida (MEV), exames laboratorias, MAPA ou MRPA, iniciar imediatamente tratamento medicamentoso.

e) Mudança do Estilo de Vida (MEV), exames laboratorias, MAPA ou MRPA, iniciar imediatamente tratamento medicamentoso com 

3 drogas de classes diferentes  devido PAD bastante elevada.,

32ª QUESTÃO

A Insuficiência Cardíaca (IC) compreende um insatisfatório funcionamento cardíaco, incapaz de atender às necessidades metabólicas 

do organismo. Considerando o caso de Seu Joaquim, paciente com IC descompensada por má adesão terapêutica, chega no Pronto 

Atendimento com queixa de dispneia paroxística noturna, ortopneia, dispneia aos mínimos esforços, edema de membros inferiores há 

4 dias; na ausculta respiratória, apresenta crepitos em base de hemitórax direito e bom enchimento capilar. Considerando a 

Classificação Clínico-Hemodinâmica da IC Descompensada  é possível dizer que esse paciente encontra-se:,

a) .    d)   .Quente e seco Frio e seco

b) Quente e congesto.   e)   Frio e quente.

c) .Frio e congesto
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33ª QUESTÃO

Considerando o caso anterior (32ª Questão), qual deve ser a melhor conduta no primeiro atendimento a Seu Joaquim no Pronto 

Atendimento?

a) Elevar o decúbito a 60 graus e usar Oxigênio suplementar com fluxo de 3L/minuto.

b) Usar diurético e ajustar a dose das medicações de uso contínuo.

c) Usar diurético endovenoso e aumentar a dose de betabloqueador.

d) Usar diurético endovenoso e oral associadamente para potencializar o efeito do medicamento. 

e) Usar diurético endovenoso e Ventilação Não Invasiva (VNI).

34ª QUESTÃO

D. Agripina, tem 65 anos, é hipertensa e diabética há 20 anos, faz uso de suas medicações de uso crônico de forma regular. No entanto, 

desde que acordou vem sentindo uma epigastralgia, que se tornou mais intensa. Pela persistência do incômodo há aproximadamente 60 

minutos, ela se dirige ao Pronto Atendimento  Qual é a melhor conduta no primeiro atendimento a D. Agripina?.

a) Solicitar ECG, medicar com inibidor de bomba de próton e analgésico comum, visto que se trata apenas de uma epigastralgia.

b) Solicitar ECG e marcadores de necrose miocárdica (MNM) imediatamente; medicar com analgésico comum e ansiolítico e 

aguardar o resultado dos MNM para, então, tomar a próxima conduta.

c) Solicitar ECG e MNM, e se houver supra ST, não encaminhar a paciente para serviço de hemodinâmica, e iniciar imediatamente 

protocolo para SCACSST.

d) Solicitar ECG imediatamente e, se houver supra ST, encaminhar com urgência a paciente para serviço de hemodinâmica, e 

concomitante à regulação da paciente, iniciar imediatamente protocolo para Síndrome Coronariana com Supra de segmento ST 

(SCACSST).

e) Solicitar ECG e MNM imediatamente e, após realizar o segundo ECG, iniciar a conduta medicamentosa.

 

35ª QUESTÃO

Samara, 21 anos, queixa-se que após o almoço sentiu uma dor abdominal de intensidade crescente, associada a vômitos e episódio 

subfebril. Devido à persistência do quadro, a mesma se dirigiu ao Pronto Atendimento, no qual foi atendida pela Dra. Maria da Guia, 

que ao exame abdominal evidenciou dor em hipocôndio direito (HCD), que exacerbava a inspiração profunda, inclusive 

interrompendo a inspiração. Assinale (V) verdadeiro e (F) falso para cada assertiva:

(    ) A condição é indicativa de Apendicite e precisa imediatamente ser realizada Ultrassonografia Abdominal Total. A paciente deve 

manter-se em jejum e com analgesia, antibióticos e hidratação venosa.

(    ) Com o exame abdominal, foi pesquisado o sinal de Murphy que é sugestivo dessa condição patológica.

(    )  A principal etiologia dessa doença é o alcoolismo e a segunda mais prevalente é a litíase biliar.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é: 

a) F, V e F. 

b) F, F e V.

c) V, V e F.

d) V, V e V.

e) F, F e F.

36ª QUESTÃO

Ana está preocupada com sua filha Virgínia de 5 anos, porque ela tem se queixado bastante de prurido anal. Mesmo a mãe informando 

realizar a higienização corretamente, a menina continua a reclamar do incômodo anal. Qual é diagnóstico mais provável para esta 

criança?

a) Amebíase.

b) Tricuríase.

c) Ascaridíase.

d) Giardíase.

e) Enterobíase.
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37ª QUESTÃO

Marcone é alcoólatra há 15 anos. Há 22 dias vem apresentando tosse, sudorese noturna, febre vespertina e perda ponderal. A esposa 

dele, com medo, levou-o à Estratégia de Saúde da Família, na qual trabalha o Dr. Marciel, que suspeitou do diagnóstico de 

________________, e prontamente solicitou_____________ e iniciou o tratamento com __________________.  Na ocasião explicou 

que   ___________________ poderia causar ____________________ para que o paciente ficasse atento aos riscos decorrentes do 

tratamento e não perdesse a continuidade do cuidado.

a) tuberculose pulmonar; Raio-X de Tórax; Levofloxacino; Tosse; Dores em diafragma.

b) tuberculose pulmonar; Baciloscopias; RIPE; Etambutol; Ototoxicidade.

c) tuberculose pulmonar; Tomografia Computadorizada de Tórax; RIPE; Rifampicina; Urina laranja.

d) tuberculose pulmonar; Baciloscopias; Amoxicilina-Clavulanato; Febre; Convulsão. 

e) tuberculose pulmonar; Raio-X de Tórax; RIPE; Etambutol; Urina laranja.

38ª QUESTÃO

Magnólia encontra-se com seu filho de 3 anos apresentando episódios diarreicos frequentes há 24 horas. Ela foi ao atendimento na 

Estratégia de Saúde da Família, onde seu filho foi examinado pela Dra. Michele, que evidenciou que a criança apresentava olhos 

fundos, irritados e sedentos, bebendo água rapidamente e solicitando mais líquidos. Na ocasião:

a) O paciente encontra-se desidratado, com necessidade de ser encaminhado para uma unidade hospitalar, pelo risco de evoluir para 

estado comatoso devido à desidratação grave.

b) O paciente encontra-se desidratado, com indicação de iniciar em domicílio hidratação com água e soro caseiro.

c) O paciente encontra-se desidratado, com necessidade de permanecer no serviço de saúde para iniciar o Plano B de reidratação oral.

d) O paciente encontra-se desidratado, com necessidade de permanecer no serviço de saúde para iniciar o Plano C de reidratação 

parenteral, e depois se houver melhora é indicado continuar a reidratação em casa com o Plano B de reidratação oral.

e) O paciente encontra-se desidratado, com indicação de iniciar em domicílio o Plano B, com o adicional de ser instalada uma sonda 

nasoenteral para iniciar a oferta hídrica e desta forma quantificar com exatidão os liquídos ofertados.

39ª QUESTÃO

Vitória tem 45 anos, assintomática, obesa grau I, realizou exames de rotina e dentre esses Glicemia de Jejum: 127mg/dL, HDL: 

33mg/dL, LDL 90, Triglicerídeos: 190. Durante a consulta com Dra. Izabel, a mesma relatou a necessidade de realizar novo teste para 

confirmação de Diabetes Mellitus (DM), e por isso solicitou Hemoglobina Glicada (HbA1C), com o resultado de HbA1C: 6,7%. 

Assinale (V) verdadeiro e (F) falso para cada assertiva:

(    ) Paciente tem diagnóstico de Síndrome Metabólica, com necessidade de ser bem esclarecida quanto às Mudanças no Estilo de 

Vida (MEV) e início de Metformina.

(    ) Paciente tem diagnóstico de DM tipo II, sendo relevante a investigação imediata de complicações microvasculares.

(    ) Paciente tem diagnóstico de dislipedemia com necessidade de iniciar uso de fibrato imediatamente, pelo risco de pancreatite.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

a)  d) V, V e F.V, V e V.    

b)  e) F, F e V.V, F e V.    

c) F, F e F.

40ª QUESTÃO

D. Amélia, 75 anos, estava na enfermaria com quadro clínico de Pneumonia que complicou e, por isso, necessitou de oxigênio 

suplementar em Máscara de Venturi, ainda persistindo com desconforto respiratório. Ao ser indagada pelos médicos sobre ser 

transferida para UTI para ser intubada devido à Insuficiência Respiratória em que se encontrava, a mesma exigiu que não queria tal 

procedimento, devendo permanecer na enfermaria com todas as medidas para melhor conforto, e deste modo, a equipe médica e 

familiares acataram a decisão. Usufruindo do célebre pensamento de Ambroise Paré: “curar ocasionalmente, aliviar frequentemente e 

consolar sempre”. Assinale a alternativa que apresenta o (s) valor (s) ético (s) respeitado (s) desta paciente:

a) Respeito à autonomia.    d) Respeito à autonomia e Integralidade.    

b) e) Integralidade e o Enfoque familiar.Integralidade.     

c) Respeito à autonomia e o Enfoque familiar.




