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01) Leia o poema cujo autor é Chuang Tzu, um grande filósofo taoísta do séc. IV a.C.
“O Rei do Mar do Sul era age-conforme-teu-palpite,
O Rei do Mar do Norte era age-num-relâmpago.
O Rei do lugar entre um e outro era o Não-Forma.

Os homens, disseram, têm sete aberturas
Para ver, ouvir, comer, respirar,
E assim por diante. Mas o Não-Forma
Não tem aberturas. Vamos fazer nele
Algumas aberturas.

Ora, o Rei do Mar do Sul
E o Rei do Mar do Norte
Costumavam ir juntos frequentemente
À terra do Não-Forma.
Este os tratava bem.

Depois disso
Fizeram aberturas em Não-Forma,
Uma por dia, em sete dias.
Quando terminaram a sétima abertura,
Seu amigo estava morto.”

Então, consultavam entre si,
Pensavam num bom plano,
Numa agradável surpresa para Não-Forma
Como penhor de gratidão.

(BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o
conhecimento, a linguagem. 20.ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.)

Sobre o texto lido, avalie as afirmações a seguir.
I.

O poema evoca que não há como viver e querer a realidade cotidiana sem aniquilar o outro.

II.

Os propósitos do age-conforme-teu-palpite e do age-num-relâmpago respeitaram o interesse do Não-Forma.

III. Os versos tecem considerações sobre os interesses e comportamentos do ser e do mundo a partir das
figuras de três reis.
IV. Os dois reis não se deram conta de que as medidas tomadas foram um risco desastroso, pelo desrespeito
à alteridade.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
Para responder as questões 02 e 03, leia o texto seguinte.
Mulheres em espaços de poder e decisão
As mulheres, mesmo diante de avanços no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, ocupam cargos
de menor peso nas grandes decisões políticas de menor prestígio no mercado de trabalho. As posições de
poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens. Por isso, escrever sobre homens e poder seria de
um óbvio ululante. O que se constata é que os estereótipos de gênero reforçam os papéis diferenciados,
destinando aos homens as atividades do espaço público e às mulheres, as do espaço privado.
As mulheres são maioria na base da organização de movimentos sociais, mas ainda são minoria nos
cargos políticos e também na participação de partidos políticos. Nos espaços de direção de empresas privadas
e de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro é verificado. As diferenças
se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça/etnia,
orientação sexual. [...] A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da
cidadania e assume um caráter crítico e propositivo na construção das plataformas feministas dirigidas ao
poder público.
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/poder-e-decisao>. Acesso em: 13 jun. 2018. Adaptado.

Médico Clínico Geral - Turno da Manhã

3

02) No primeiro parágrafo, o autor argumenta que “escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante”.
Nessa estrutura frasal, a expressão em destaque provoca algumas possibilidades de sentido. A esse respeito,
avalie as afirmações apresentadas.
I.

Aponta para uma discussão inócua, que provoca algumas reflexões incongruentes.

II.

Evidencia uma abordagem que ainda não é de conhecimento de grande parte das pessoas.

III. Traz à tona um assunto que constitui uma evidência gritante, um axioma ainda presente nos dias de hoje.
IV. Veicula um fato que não representa novidade porque os homens, ao longo dos tempos, estiveram no poder.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
03) O posicionamento do autor acerca do tema sugere
a) reflexão.
b) sarcasmo.
c) inconsequência.
d) sentimentalismo.
04) Observe os textos abaixo.
TEXTO I

TEXTO II

Disponível em: <https://50tonsdepantone.blogspot.com/2017/04/>.
Acesso em: 14 jun. 2018.

Disponível em: https://50tonsdepantone.
blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Com base nas informações contidas nos textos, preencha as lacunas.
No primeiro texto, a palavra ________________ é usada em dois sentidos diferentes: num deles denomina
um objeto; no outro, atribui uma característica a um ser. No segundo pode-se afirmar que o conjunto do texto
se ________________ a partir da ________________ de sentido entre as palavras.
A sequência correta é
a) carro / reconstitui / lógica
b) bravo / articula / oposição
c) bravo / destaca / similitude
d) carro / organiza / abrangência
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Para responder as questões 05 e 06, leia o trecho transcrito do romance “Um certo capitão Rodrigo”, de
Érico Veríssimo, que apresenta a casa de Pedro Terra.
“A casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente.
Baixa, de porta e duas janelas, tinha alicerces de pedra, paredes de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos
haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria e as telhas tinham vindo de Rio Pardo, na carreta de
Juvenal. Era das poucas casas assoalhadas de Santa Fé; dizia-se até que muita gente em melhor situação
financeira que a de Pedro não morava numa casa tão boa como a dele. Não era muito grande. Tinha uma
sala de jantar, que eles chamavam de varanda (o vigário, homem letrado, afirmava que varanda na verdade
era outra coisa), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava
o bacião em que a família tomava seu banho semanal (Pedro tinha o hábito de lavar os pés todas as noites,
antes de ir para a cama). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no
inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos – chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo,
chiado da chaleira –, ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal, onde havia laranjeiras,
pessegueiros, cinamomos, uma marmeleira-da-índia e o poço. A mobília dos Terras era a mais resumida
possível. Na varanda, além da mesa de cedro, sem lustro, viam-se algumas cadeiras com assento de palha
trançada, uma cantoneira de tábua tosca, e uma talha com água potável a um canto. Nos quartos, camasde-vento, baús e pregos na parede à guisa de cabides. As paredes eram caiadas e completamente nuas; na
da sala de jantar havia uma saliência semelhando um ventre roliço (Ana Terra costumava dizer que a casa
estava grávida ...). De vez em quando essas paredes eram cruzadas por pequenas lagartixas dum pardo
esverdinhado, por lacraias ou aranhas – o que dava calafrios em Bibiana.”
(VERÍSSIMO, Érico. Um certo capitão Rodrigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

05) Com referência à compreensão e à interpretação do texto, é correto afirmar que
a) as imagens formadas sobre a casa são grotescas.
b) o espaço onírico se confunde com o espaço da casa.
c) a narrativa concede valor expressivo aos bens materiais.
d) o episódio é transcrito pela repetição psicológica do autor.
06) Leia a frase transcrita do texto.
“Os tijolos haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria...”
Transpondo-a para a voz ativa correspondente, obtém-se a forma verbal
a) se farão.
b) havia feito.
c) serão feitos.
d) haveria feito.
07) Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/alexandre-beck-o-pai-do-menino-armandinho/ Acesso em 14 jun. 2018.)

Dentre as colocações pronominais presentes na tirinha, é correto afirmar que
a) há um erro em “vive me dando”, porque, após gerúndio, é obrigatória a ênclise.
b) para completar o verbo “leu”, deve-se usar a próclise com o pronome oblíquo átono “os”.
c) na presença do pronome relativo “que”, é facultativa a colocação do pronome oblíquo átono “nos”.
d) o pronome pessoal do caso reto, “eles”, está empregado na oração como sujeito; por isso, a ênclise.
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08) Leia o trecho transcrito de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, romance de Machado de Assis, e observe
a função sintática das expressões destacadas.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o ‘Pentateuco’. Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira
do mês de agosto de 1869, na minha chácara de Catumbi.”
(DE ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2003.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a natureza gramatical dos termos
grifados no texto machadiano.
( ) O complemento “a adotar” é objeto indireto do verbo “levaram”.
( ) O complemento “a sua morte” é objeto direto do verbo “contou”.
( ) O complemento “mais elegante” é objeto direto do verbo “ficaria”.
( ) O complemento “estas memórias” é objeto direto do verbo “abrir”.
( ) O complemento “às duas horas da tarde” é objeto indireto do verbo “expirei”.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V); (V).
09) Leia o anúncio abaixo.
Campanha publicitária do Citibank espalhada em Outdoors
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas...”
Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/campanha-publicitaria-do-citibank-espalhada-em-outdoors>. Acesso
em 13 juh. 2018. Adaptado.

Avalie as afirmações a seguir acerca da recomendação presente no anúncio bancário.
I.

Os dois pontos servem para anunciar um esclarecimento do que foi declarado.

II.

A vírgula em “Trabalhe, trabalhe, trabalhe” serve para isolar elementos repetitivos.

III. Faltou o pronome relativo “que” no lugar dos dois pontos, por se tratar de uma oração adjetiva.
IV. É adequado encerrar o anúncio com reticências, pois a ideia se completa com o término da frase.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
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Para responder as questões 10, 11 e 12, leia a passagem transcrita da “Carta”, de Pero Vaz de Caminha,
sobre as impressões da terra habitada.
“Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas;
e a terra por cima toda chã é muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito
chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e
Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo,
por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...]
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr assim pelo miúdo. [...]
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.”
(CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. Belo Horizonte: Crisália, 2002. Adaptado.)

10) Avalie os trechos transcritos e identifique aquele em que há a explicação correta dos articuladores destacados.
a) “... porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.” [OS = ENTRE DOURO E MINHO]
b) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” [QUE = SEMENTE]
c) “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer ...” [ELA = TERRA]
d) “Nela (...) não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho
vimos.” [LHO = NELA]
11) Associe as colunas, relacionando a frase com sua respectiva função sintática.
FRASES

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “... assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho...”

( ) Causa.

(2) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. ( ) Hipótese.
(3) “... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por ( ) Comparação.
costa”.
(4) “ ... pareceu, vista do mar, muito grande, porque, (...) não podíamos ver ( ) Consequência.
senão terra com arvoredos...”
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (2); (1); (3); (4).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (2); (1); (3).
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12) Observe as alterações propostas nas frases transcritas do texto.
I.

“Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra
por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.”
Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; já que a
terra por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.

II.

“Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver...”
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, visto que, a estender olhos, não podíamos ver...

III. “Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...”
Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...
IV. “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr
assim pelo miúdo.”
E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, inclusive o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez
pôr assim pelo miúdo.
O sentido original ficou comprometido em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
13) Atente para o emprego do sinal indicativo de crase na tirinha.

Disponível em: https://babaludecebola.wordpress.com/page/96/ Acesso em: 14 jun. 2018.

Considerando o acento grave, avalie as asserções a seguir.
I.

Identifica-se um erro quanto ao emprego da crase no segundo quadrinho.
PORQUE

II . Não se pode acentuar o “a” antes de palavras masculinas.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é uma asserção falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) Leia o aviso a seguir.

Disponível em: <https://www.aquitemplacas.com.br/produtosDetalhes.php?p=proibido-entrada-de-animais>. Acesso em: 14 jun. 2018.

A respeito das informações acerca da concordância nominal presente no aviso, é correto afirmar que pode-se
escrever
a) “É proibido a entrada de animais”, pois a expressão fica invariável, qualquer que seja o gênero.
b) “É proibida entrada de animais”, pois a ideia genérica ou indeterminada concorda com o substantivo.
c) “É proibida a entrada de animais”, pois a determinação do sujeito permite a concordância do adjetivo.
d) “É proibida a entrada de animais” e “É proibido a entrada de animais”, pois a concordância é facultativa.
15) Leia, atentamente, a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://www.jeanlauand.com/DK1.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca das unidades lexicais.
( ) No 3º quadrinho, a pronúncia certa da palavra "próprias" é /própias/.
( ) No último quadrinho, o conector POR QUE está grafado incorretamente.
( ) No 2º quadrinho, a palavra GUERRA apresenta dois dígrafos na sua grafia.
( ) No 3º quadrinho, a divisão silábica correta do vocábulo "pessoas" é: PES-SOAS.
( ) No 1º quadrinho, a palavra TREVAS deve ser acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada
em "s".
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Não faz parte dos princípios éticos universais a
a) inovação.
b) autonomia.
c) não maleficência.
d) justiça como equidade.
17) Quanto à melhor conduta profissional ditada pelo Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma a respeito.
( ) A falta ou o abandono ao plantão pelo profissional médico são considerados delitos éticos graves.
( ) É dever do médico denunciar às autoridades competentes qualquer tipo de abuso infantil ou maus-tratos
identificados durante o seu plantão.
( ) Quando solicitado pelo paciente, o médico é obrigado a emitir relatório específico ou parecer sobre o
atendimento prestado.
( ) Cabe ao profissional médico resguardar o sigilo do que lhe for revelado, a qualquer custo.
A sequência correta é
a) (V); (V); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (V).
c) (F); (F); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (F).
18) Paciente M.G.F., 57 anos, é portadora de hipertensão arterial e infecção urinária de repetição. Apresenta
novo quadro infeccioso, com algúria, disúria, febre de 38,7oC, prostração, frequência respiratória de 24irpm
e PA de 90/60mmHg.
A gasometria arterial colhida no primeiro atendimento mostrou:
pH 7,25;
HCO3 10;
pCO2 28.
Qual a classificação do distúrbio ácido-básico desse cenário clínico?
a) Acidose mista.
b) Acidose metabólica compensada.
c) Acidose metabólica com alcalose respiratória.
d) Acidose respiratória parcialmente compensada.
19) Portador de doença renal crônica é atendido no Pronto Atendimento com relato de câimbras, dor no corpo,
mal-estar e redução expressiva da diurese nos últimos dias. Foi solicitado o ECG de 12 derivações, que
demonstrou alargamento do QRS e onda T apiculada.
Considerando o quadro, avalie o que informa a seguir.
I.

Trata-se de um quadro de IAM de parede inferior, sendo indicada trombólise e protocolo antisquêmico
complementar.

II.

O ECG sugere hipercalemia e o gluconato de cálcio deve ser administrado como primeira droga.

III. Outra medida a ser adotada seria a administração de solução polarizante, de resina de troca e de beta2
agonista.
IV. Um pH abaixo de 7,0 demarca a necessidade de infusão de bicarbonato de sódio.
Está correto o que se afirma em
a) I e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.
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20) Relacione as colunas com as doenças e seus respectivos achados.
DOENÇAS

ACHADOS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(...) Abortamentos inexplicados com episódios de trombose
venosa.

Granulomatose de Wegener
Síndrome do anticorpo antifosfolípide
Lúpus eritematoso sistêmico
Febre do Mediterrâneo
Miastenia gravis		

(...) Dor abdominal e articular com aumento de VHS.
(...) Alteração de ANCA, sinusite de repetição e sintomas
pulmonares.
(...) Disfunção renal, dores articulares e lesões de pele.
(...) A eletroneuromiografia define o padrão muscular de
resposta ao estímulo.

A sequência correta é
a) (1); (5); (2); (3); (4).
b) (2); (4); (1); (3); (5).
c) (3); (4); (2); (1); (5).
d) (5); (3); (1); (4); (2).
21) Sobre o Acidente Vascular Encefálico, avalie as afirmativas e indique a sequência correta de atendimento,
visando a redução de morbimortalidade.
(1)

Trombólise venosa em até 4,5 horas.

(2)

Na hipótese de AVE, acionar o Serviço Médico de Urgência imediatamente.

(3)

Aplicar escore de risco do NIHSS.

(4)

Realizar tomografia computadorizada de crânio.

(5)

Avaliar a fala, a mímica, a força e tentar descartar diagnósticos diferenciais, como hipoglicemia.

A sequência correta é
a) (2); (5); (1); (3); (4).
b) (2); (5); (4); (3); (1).
c) (3); (4); (5); (2); (1).
d) (5); (3); (4); (2); (1).
Instruções: Para responder as questões 22 e 23, observe o quadro clínico a seguir.
Idoso, portador de hipertensão e diabetes, que esteve recentemente internado em unidade de terapia
intensiva, procura atendimento médico. Apresenta-se prostrado e confuso, temperatura de 38,5Cº, eupneico,
pulso de 110 batimentos e com pressão arterial de 90/60mmHg. Tem relato de diarreia profusa, de odor
fétido, com pus, há 2 semanas. Tratou quadro pneumônico grave em sua internação recente, inicialmente
com ceftriaxona e azitromicina, sem melhora e posterior escalonamento para meropenem e vancomicina.
22) Considerando o quadro apresentado, qual a hipótese diagnóstica a ser cogitada?
a) Cetoacidose diabética.
b) Retocolite ulcerativa agudizada.
c) Gastroenterite provavelmente por rotavírus.
d) Sepse abdominal por colite pseudomembranosa.
23) Qual será a abordagem propedêutica e terapêutica?
a) Colonoscopia e sulfassalazina oral.
b) Hemograma, PCR, terapia de reidratação oral e sintomáticos.
c) Gasometria arterial e cetonemia, insulina regular em bomba, hidratação vigorosa e constipante.
d) Pesquisa de toxina A e B, culturas e leucócitos fecais e hidratação vigorosa mais metronidazol oral.
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24) Grávida de 34 semanas procura atendimento médico com cefaleia occipital, epigastralgia, escotomas, edema
de MMII +++/4+ e aumento pressórico. Após abordagem inicial, exames complementares foram solicitados,
evidenciando hemoglobina de 9,0; LDH aumentada, bem como aumento concomitante de TGO e TGP;
proteinúria e hematúria no exame de urina de rotina e plaquetas de 90.000.
Qual o diagnóstico presuntivo de maior gravidade?
a) Eclâmpsia.
b) HELLP síndrome.
c) Crise hipertensiva.
d) Síndrome nefrótica.
25) Sobre a hipodermóclise, preencha corretamente as lacunas.
Trata-se de uma técnica muito utilizada em _____________________, por ser de fácil execução e praticamente
indolor. Por um simples acesso do subcutâneo, pode-se infundir __________ ml de solução cristaloide em
até 24 horas, sem riscos maiores para o paciente. O sítio de punção pode permanecer por até ____________
dias. Por esta via, podem-se utilizar _____________, ____________ e até antibióticos.
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) sala de urgência / 2000 / quatro / analgésicos / antieméticos
b) cuidados paliativos / 3000 / sete / analgésicos / antieméticos
c) cuidados paliativos / 2400 / dois / glicose hipertônica / hidantal
d) sala de urgência / 3000 / dois / glicose hipertônica / antieméticos
26) Criança do sexo masculino, 14 anos, é portadora de epilepsia idiopática, em uso de topiramato, sem melhora
das convulsões. Esteve com o seu neurologista há cerca de quatro semanas, sendo iniciada fenitoína 100mg
de 12/12h. Hoje se apresenta com rash cutâneo em membros, tronco e face, linfadenomegalia inguinal
e axilar, febre de 38,6oC, prostrada e adinâmica. Exames laboratoriais revelaram aumento de enzimas
hepáticas, PCR e leucocitose com eosinofilia de 22%.
Trata-se de um quadro de
a) Síndrome DRESS.
b) Choque anafilático.
c) Epidermólise bolhosa.
d) Síndrome de Stevens-Johnson.
27) Mediante exacerbação de asma brônquica, avalie o que se afirma a seguir.
I.

Como drogas de primeira linha, podem-se utilizar beta2 agonistas, anticolinérgicos e corticoides orais.

II.

A introdução de sulfato de magnésio ao tratamento reduz a necessidade de internação dos pacientes
não responsivos à terapêutica inicial.

III. No caso suspeito de anafilaxia, utiliza-se a epinefrina IM no vasto lateral da coxa.
IV. A aminofilina figura entre os medicamentos alternativos de primeira linha.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.
28) Adulto de 72 anos retornou de viagem há cerca de 10 dias. Refere dor no corpo, febre baixa com dores
articulares, principalmente nas mãos e nos pés. Ao exame físico, apresenta eritema maculopapular e
conjuntivite não purulenta.
Qual o diagnóstico mais provável?
a) Zika.
b) Dengue.
c) Leptospirose.
d) Febre amarela.
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29) Em relação à hipertensão arterial sistêmica e à insuficiência cardíaca, informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma.
( ) De acordo com as atividades do dia a dia, utiliza-se a classificação funcional da NYHA de Classe I a IV
como parâmetro.
( ) Os pacientes portadores do perfil frio e úmido são, dentre todos, os mais graves e geralmente o seu
tratamento deve ser em unidade de terapia intensiva.
( ) Como causas do perfil frio e seco, apontam-se o uso de diuréticos em altas doses e a supressão de
anti-hipertensivos.
( ) Pode-se iniciar o tratamento para a hipertensão arterial sistêmica com medicamentos da classe dos
IECA, BRA, betabloqueadores ou diuréticos.
A sequência correta é
a) (V), (F); (V); (F).
b) (F); (F); (F); (V).
c) (V); (V); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).
30) Paciente do sexo masculino, 42 anos, é etilista, tabagista e usuário de drogas ilícitas. Após libação alcoólica,
durante o final de semana, inicia com dor em andar supramesocólico, de forte intensidade, com irradiação
para o dorso e intolerância alimentar. Já não bebe há três dias, tem 60kg, está orientado, corado, levemente
desidratado, afebril e com tremores finos em extremidades.
Observando o quadro clínico do paciente, é incorreto afirmar que
a) a principal causa de pancreatite aguda é biliar.
b) trata-se de um quadro suspeito de pancreatite aguda; reposição volêmica e dieta suspensa são medidas
iniciais a serem adotadas.
c) seria recomendado o uso de benzodiazepínico e vit B1 como terapia de suporte, visando evitar a abstinência
e a síndrome de Wernicke.
d) a necessidade basal diária para a manutenção de água, sódio e potássio para esse paciente deve ser,
respectivamente: 2400ml, 60mEq e 35mEq.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões),
conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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