
   

03. MÉDICO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - AL 

CONCURSO PÚBLICO 

Cargo (Nível Superior – NS): Código: 03 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado!  
São Sebastião/AL, 29 de novembro de 2015. 
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PROVA TIPO 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca 

e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, 

comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 2 horas e 30 minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, 

tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa 

escolhida, conforme modelo:  

 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha 

de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da 

sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 

 

Boa Prova! 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 ________________________________  

 
Disponível em: <https://alimentoscuriosidades.wordpress.com/>. Acesso em: 29 set. 2015. 

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente, 
as funções sintáticas de 

A) objeto direto, sujeito, objeto indireto. 

B) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito. 

C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal. 

D) sujeito, adjunto adnominal, predicativo. 

E) predicativo, sujeito, complemento nominal. 

QUESTÃO 02 ________________________________  

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele 
50. Ela pede: 

– Me fecha atrás? 

– Ahn? 

– O vestido, Sérgio. Fecha o vestido. 

– Ah. 

Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em 
25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em 
fechar o vestido dela atrás. 

– O que foi, Sérgio? 

– Calma, Dulce. Preciso me concentrar. 

Ele finalmente consegue fechar o vestido.  

[...] 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35. 

No trecho: – O que foi, Sérgio? , o emprego dos três tipos 
diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato 
de 

A) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar. 

B) indicar discurso direto, separar aposto, interrogar. 

C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo. 

D) indicar discurso indireto, isolar aposto, indicar estado emotivo. 

E) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma 
pergunta. 

 

 

QUESTÃO 03 _______________________________  

 
Disponível em: <http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhos-

turma-da-monica_27.html.> 
 Acesso em: 20 Set.2015. 

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da 
oração para  

A) isolar um aposto. 

B) isolar um vocativo. 

C) separar sujeito do predicado. 

D) indicar a supressão do verbo. 

E) separar termos com a mesma função sintática. 

QUESTÃO 04 _______________________________  

[...] 

Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram 
“mensagens” unidirecionais, de um para muitos e de tamanho 
único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder. 
As comunidades on-line perturbam drasticamente esse modelo. 
Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre 
os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que 
controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio 
e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por 
profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública” 
on-line. 

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito 
bom. 

TAPSCOTT, Don. O fim do marketing. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011. 

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do 
sujeito sintático. 

A) Em “... e isso é muito bom”, o sujeito da oração é inexistente. 

B) Em “São eles que  controlam as regras do mercado, não 
você”, o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da 
oração. 

C) Em “São eles que controlam as regras do mercado , não 
você”, o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal 
“controlam”. 

D) Em “Em vez de receber mensagens  enviadas por 
profissionais...”, a palavra em destaque constitui o núcleo do 
sujeito da oração. 

E) Em “Os consumidores com frequência têm acesso a 
informações  sobre os produtos...”, o termo em destaque é 
núcleo do sujeito da oração. 
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QUESTÃO 05 ________________________________  
Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas. 

Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos 
durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo 
todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e 
presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...] 

BASTOS, Larissa. Gazeta de Alagoas. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B. 

Observando a construção do enunciado: “...vistas como divisões 
de um mesmo todo...”, quando se alude à arte e à arquitetura, 
pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a 
qual poderá ser interpretada como  

A) palavras que são opostas quanto ao sentido. 

B) palavras que apresentam proximidade de sentido. 

C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados 
distintos. 

D) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em 
outras de sentido mais amplo. 

E) palavras cujo sentido pode “abarcar” o sentido mais restrito 
de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.  

QUESTÃO 06 ________________________________  

 
Disponível em: <http://www.bampi.com.br/wordpress/>. Acesso em: 15 out. 2015. 

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados 
na charge,  

I. Em relação ao emprego do acento grave em: “SEGUINDO À 
RISCA”, pode-se dizer que está de acordo com a norma 
padrão. Um caso análogo ocorre em “Vou à casa”. 

II. Caso substituíssemos o vocábulo “banheiro” da oração: “VOU 
AO BANHEIRO” por “banheira”, haveria necessidade de 
empregarmos o acento grave. 

III. Na oração: “VOU AO BANHEIRO”, a regência do verbo “ir” 
contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida 
pelo verbo é “para”. 

IV. Na oração: “SE ALGUÉM ME LIGAR...”, não há fator de 
ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal 
oblíquo deveria estar enclítico. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

E) I, III e IV. 

QUESTÃO 07 _______________________________  

[...] 

Essa alegria é minha fala 

que declara a revolução 

revolução 

dessa arte que arde 

de um povo que invade 

essas ruas de clave e sol 

e de multidão 

[...] 

Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/daniela-mercury/musica-de-rua.html>. 
Acesso em: 04 out. 2015. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do 
enunciado abaixo. 

O segundo verso do fragmento textual é marcado, 
sintaticamente, pela presença de oração ___________________, 
cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito. 

A) subordinada adverbial causal. 

B) subordinada adjetiva restritiva. 

C) subordinada adjetiva explicativa. 

D) coordenada sindética explicativa. 

E) coordenada sindética conclusiva. 

QUESTÃO 08 _______________________________  

Os desastres de Sofia 

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a 
ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O 
professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. 
Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...]. 

LISPECTOR, Clarice. Legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua 
elementos que têm a função de preencher significados, 

I. O pronome “seu” em: “Qualquer que tivesse sido o seu 
trabalho anterior...”, refere-se a um substantivo que ainda 
será citado. Trata-se de uma referência catafórica. 

II. Em: “...ele o abandonara...”, o pronome “ele” é anafórico e seu 
referente é “trabalho”. 

III. Em: “...ele o abandonara...”, o pronome “o” retoma o 
substantivo “trabalho”, sendo assim, é uma referência 
anafórica. 

IV. O vocábulo “que” em: “...era tudo o que sabíamos dele...” 
retoma o pronome demonstrativo que o antecede. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II, apenas. 
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QUESTÃO 09 ________________________________  

Dinheiro não compra sono 

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser 
humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no 
momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e 
reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um 
dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda 
a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as 
enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse 
é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio 
[...]. 

SILVA, José Isael F. da. Gazeta de Alagoas. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4. 

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos 
presentes no fragmento do texto,  

I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda 
a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as 
enfermidades…”, partindo de um pressuposto de que o que 
vai ser demonstrado é inclusivo. 

II. O conectivo conjuncional "mas" e o advérbio "logo" em: "Mas 
quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de 
total desequilíbrio" contêm noções semânticas, pois 
explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo, 
respectivamente. 

III. O vocábulo “que” em: “...que  queiram abater nosso corpo” 
opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que 
retoma o termo antecedente (enfermidades). 

IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é 
exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada 
anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical 
denominado anafórico. 

verifica-se que estão corretas  

A) I e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 10 ________________________________  

A violência mora ao lado 

[...] 

Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a 
importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania 
e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por 
educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se 
hoje temos crianças e jovens que praticam violências 
cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação. 

[...] 

SAYÃO, Rosely. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 abr.2008. Caderno Equilíbrio. 

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período 
do fragmento? 

A) Relação de causa e consequência. 

B) Relação de conformidade. 

C) Relação de comparação. 

D) Exposição de dados. 

E) Exemplificação. 

QUESTÃO 11 _______________________________  

 

Disponível em: <http://routenews.com.br/index/?p=3596>. Acesso em: 17 out. 2015. 

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence,                       
o vocábulo “se”, presente na imagem, 

A) não exerce função sintática, por ser uma conjunção 
integrante. 

B) não apresenta função sintática, é um simples conectivo 
condicional. 

C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um 
pronome oblíquo. 

D) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é 
pronome reflexivo. 

E) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula 
integrante ao verbo. 

QUESTÃO 12 _______________________________  

 
Disponível em: <https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>. Acesso em: 16 out. 2015. 

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não 
fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar: 

A) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para 
próclise. 

B) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como 
enclítico. 

C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no 
futuro do presente. 

D) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de 
adequação linguística. 

E) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe 
uma palavra de valor negativo. 
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QUESTÃO 13 ________________________________  

As rosas não falam 

Bate outra vez com esperanças o meu coração 

Pois já vai terminando o verão, enfim 

 

Volto ao jardim com a certeza que devo chorar 

Pois bem sei que não queres voltar para mim 

 

Queixo-me às rosas, mas que bobagem 

As rosas não falam 

Simplesmente as rosas exalam 

O perfume que roubam de ti, ai... 

 

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos 

E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim. 
Disponível em: http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html.  

Acesso em: 04 out. 2015. 

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais 
exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas 
por 

A) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal. 

B) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de 
objeto direto.  

C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de 
adjunto adverbial.  

D) conjunções subordinativas integrantes e exercem, 
respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto. 

E) conjunções subordinativas integrantes e exercem, 
respectivamente, a função de complemento nominal e de 
objeto direto. 

QUESTÃO 14 ________________________________  

LXVI. Dos defeitos e das qualidades 

Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam: 

"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"  

Pois são sempre, nos outros, desprezíveis 

As qualidades que nos faltam... 

QUINTANA, Mario. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223. 

Dadas as afirmativas sobre o poema, 

I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das 
virtudes alheias por não as possuir. 

II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão 
de um ensinamento moral, o que o faz apresentar 
semelhança ao gênero narrativo fábula. 

III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no 
contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada 
hipérbato. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 15 _______________________________  

O termo equidade refere-se ___ disposição de reconhecer o 
direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer 
exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de 
justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve 
presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de 
avaliação aliada ___ possibilidade de discriminação positiva 
reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa ___ 
conotação atribuída ___ equidade social no atual momento. [...] 

OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T . Política e trabalho na escola:  
administração dos sistemas públicos de educação básica. 2. ed.  

Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam 
correta e respectivamente os espaços do fragmento textual. 

A) à / à / a / à 

B) à / à / à / à 

C) à / a / a / à 

D) à / à / a / a 

E) a / a / a / a 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 ________________________________  
Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N) 
obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par? 

A) (8, J) 

B) (10, I) 

C) (11, K) 

D) (13, H) 

E) (15, L) 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 ________________________________  
Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses 
impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos 
com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos 
vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES? 

A) 0,14% 

B) 0,83% 

C) 1,11% 

D) 6,67% 

E) 8,89% 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 ________________________________  
Se os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔, ∀ e ∃ representam a negação, 
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e 
existe, respectivamente, a negação da fórmula ∀x(P(x)→Q(x)) é 
equivalente à fórmula 

A) ∃x(P(x)∨Q(x)). 

B) ∃x(P(x)∧¬Q(x)). 

C) ∃x(¬P(x)→¬Q(x)). 

D) ∀x(P(x)∧¬Q(x)). 

E) ∀x(¬P(x)∨Q(x)). 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 _______________________________  

Suponha que os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ↔ representam a negação, 
conjunção, disjunção, condicional e bicondicional, 
respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a 
fórmula A→(¬B ∨ C)? 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 _______________________________  

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔, 
∀ e ∃ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional, 
bicondicional, para todo e existe, respectivamente,  

I. ∀x(P(x) ∧ Q(x)) e ∀xP(x) ∧ ∀xQ(x) 

II. ∀x(P(x) ∨ Q(x)) e ∀xP(x) ∨ ∀xQ(x) 

III. ∃x(P(x) ∧ Q(x)) e ∃xP(x) ∧ ∃xQ(x) 

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns) 

A) I, apenas.  

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 _______________________________  

Se os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔, ∀ e ∃ representam a negação, 
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e 
existe, respectivamente, a fórmula ∀x∃y(P(x)→Q(y)) é equivalente 
à fórmula 

A) ∃xP(x) → ∃yQ(y). 

B) ∃xP(x) ↔ ∀yQ(y). 

C) ∀xP(x) → ∃yQ(y). 

D) ∀xP(x) → ∀yQ(y). 

E) ∀xP(x) ↔ ∃yQ(y). 
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QUESTÃO 22 ________________________________  
Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar 
somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai 
viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que 

A) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar. 

B) Ana e Daniel vão viajar. 

C) Beto não vai viajar. 

D) Daniel vai viajar. 

E) Carol vai viajar. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 ________________________________  
Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ↔ 
representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e 
bicondicional, respectivamente, 

I. (¬A ↔ A) ∧ (¬B ∨ C) 

II. ¬(A → C) → B 

III. (A ∧ ¬A) → (B → C) 

verifica-se que é(são) tautologia(s) 

A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 ________________________________  
Dados os conjuntos A = {5, 10, {11, 12}} e B = {{5}, {10}, {11, {12}}} 
e as proposições, 

I. {5} ⊆ A e {5} ⊈ B 

II. {5} ∉ A e {5} ∈ B 

III. {5} ⊆ A e {5} ∈ B 

IV. {5} ∉ A e {5} ⊈ B 

verifica-se que são verdadeiras 

A) I, II, III e IV. 

B) III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________________  

Dados os conjuntos A = {1, 3, 4, 5}, B = {2, 3, {5, 2, 7}} e 
C = {{5}, {2}, {7}}, qual a cardinalidade do conjunto (A ∪ B) – C? 

A) 7 

B) 6 

C) 5 

D) 4 

E) 3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 ________________________________   
Das doenças exantemáticas abaixo citadas, são de notificação 
obrigatória: 
A) Sarampo e Rubéola. 

B) Dengue e Toxoplasmose. 

C) Toxoplasmose e Rubéola. 

D) Rubéola e Mononucleose. 

E) Mononucleose e Sarampo. 

QUESTÃO 27 ________________________________  
Os sinais e sintomas típicos da asma são sibilos, dispneia, tosse 
com intensidade variável, dentre outros. Geralmente o diagnóstico 
da asma é evidente em razão dos sintomas de obstrução variável 
e intermitente das vias respiratórias, mas pode ser confirmado 
pelas provas de função pulmonar e outros exames 
complementares. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

A) Os testes cutâneos para alergenos são de pouca utilidade na 
asma alérgica. 

B) Os exames hematológicos são muito úteis pelo achado da 
linfocitose atípica. 

C) O teste de óxido nítrico exalado caiu em desuso pelo fato de 
apresentar toxicidade. 

D) A espirometria simples revela a redução do fluxo ventilatório 
com redução do VEF1. 

E) As radiografias do tórax podem revelar os casos de 
hipoinsuflação das vias aéreas. 

QUESTÃO 28 ________________________________  
A manifestação clínica de um paciente com anemia hemolítica é 
acentuadamente influenciada pelo fato de o início da doença ser 
abruto ou gradual. Com relação às características da anemia 
hemolítica, assinale a alternativa correta. 

A) Durante episódios graves de anemia hemolítica, a estrutura 
esquelética do indivíduo está preservada. 

B) Os sinais e sintomas de um paciente com favismo estão 
diretamente relacionados com a hemólise. 

C) Na maioria dos casos, o baço estará preservado, pois o local 
preferencial da hemólise são os linfonodos. 

D) A diminuição do número de reticulócitos sanguíneos é um 
achado de grande relevância no diagnóstico. 

E) O aumento da hemólise produz no soro um aumento 
pronunciado da fração conjugada da bilirrubina. 

QUESTÃO 29 ________________________________  
Paciente de 55 anos chega ao consultório queixando-se de 
aumento de peso (moderado) e constipação intestinal. Durante o 
exame físico, detecta-se a presença de um nódulo de 
aproximadamente 2,5cm no lobo tireoidiano direito. Nesse caso, o 
que se deve fazer agora? 

A) Solicitar cintilografia de tireoide. 

B) Encaminhar para serviço especializado. 

C) Solicitar dosagem de TSH e ultrassonografia de tireoide. 

D) Solicitar a realização de uma punção aspirativa com agulha 
fina. 

E) Solicitar teste de captação de iodo radiativo para análise da 
função da tireoide. 

QUESTÃO 30 _______________________________  

Dadas as afirmativas sobre as manifestações inflamatórias da 
artrite reumatoide (AR), 

I. As manifestações inflamatórias da AR poupam as 
articulações interfalangeanas distais, coluna dorsal e lombar. 

II. As articulações metacarpofalangeanas e 
metatarsofalangeanas são as últimas a serem acometidas. 

III. Ombro, cotovelo e quadril são sítios comuns de acometimento 
no início da doença.  

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas.  

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 31 _______________________________  

A infecção do trato urinário é uma doença humana comum e 
dolorosa, que felizmente responde rapidamente à moderna 
antibioticoterapia. A manifestação mais comum é a cistite aguda, 
sendo mais prevalente nas mulheres, mas existem outras 
apresentações clínicas da doença. Com relação às infecções do 
trato urinário, assinale a alternativa correta. 

A) A prostatite crônica é uma complicação que tem início e curso 
paralelo com a hiperplasia benigna prostática. 

B) A dor lombar ou no flanco lateral são indicadores de que 
houve comprometimento do trato urinário baixo. 

C) A bacteriúria assintomática é descoberta ao acaso quando o 
paciente realiza uma cultura rotineira de triagem. 

D) A maioria dos casos de infeção do trato urinário tanto em 
homens quando mulheres é causada por Proteus. 

E) A febre da uretrite e cistite exibe o padrão conhecido como 
estaca de cerca, com pico alto e resolução em 72h. 

QUESTÃO 32 _______________________________  

Dadas afirmativas sobre o ciclo menstrual, 

I. Os estrogênios exercem uma função trófica nos alvéolos 
mamários e estimulam as alterações secretórias do 
endométrio (fase secretória), indispensáveis à implantação do 
ovo, além de inibir a contratilidade uterina, necessária à 
manutenção da integridade gestacional. 

II. A progesterona atinge taxas máximas cerca de oito dias após 
a ovulação e, além das ações sistêmicas, age no próprio 
ovário impedindo o crescimento de novos folículos. 

III. Como a secreção de FSH e LH pelo gonadotropo obedece 
aos pulsos de GnRH modulados pelos esteroides sexuais, a 
concentração das gonadotrofinas sofre variação segundo a 
fase do ciclo menstrual. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 ________________________________  
Escolar, 7 anos, com história de febre e evacuações líquidas há 
48 horas, sem sangue nem muco. Ao exame físico encontra-se 
irritado, olhos fundos, secura de mucosas e enchimento capilar 
lentificado (4 segundos). Nesse caso, a conduta correta é 

A) suspender a alimentação e iniciar hidratação intravenosa 
(100ml/kg) por 2h. 

B) suspender a alimentação e estabelecer terapia de reidratação 
oral (50-100ml/kg) por 4-6h. 

C) manter a alimentação e iniciar hidratação intravenosa 
(100ml/kg) por 4-6h. 

D) manter a alimentação e estabelecer terapia de reidratação 
oral (50-100ml/kg) por 4-6h. 

E) manter a alimentação habitual e orientar a administração de 
líquidos após cada evacuação. 

QUESTÃO 34 ________________________________  
Em relação aos medicamentos utilizados na Doença de Parkinson 
(DP), assinale a alternativa correta. 

A) Ropinirol é utilizado principalmente para controlar as 
discinesias secundárias ao uso prolongado da levodopa. 

B) Os inibidores da monoaminoxidase-B (IMAO-B) possuem 
uma ação similar à dopamina, não necessitam de 
transformação enzimática para agir.  

C) A levodopa é o fármaco mais antigo e mais eficaz no 
tratamento da DP. É um aminoácido que, sob a ação da 
enzima dopa-descarboxilase, transforma-se em dopamina. 

D) Anticolinérgicos como o biperideno devem ser usados como 
primeira linha terapêutica em indivíduos acima de 60 anos ou 
naqueles com comprometimento cognitivo, mesmo mais 
jovens. 

E) O efeito colateral mais temido dos Inibidores da Catecol-O-
metiltransferase (COMT) são os comportamentos 
compulsivos, como a hipersexualidade e o jogo compulsivo, 
além da compulsão alimentar e para compras. 

QUESTÃO 35 ________________________________  
A leucemia linfocítica crônica de células B de pequenos linfócitos 
constitui a leucemia/linfoma linfoide mais comum. A manifestação 
clínica pode apresentar-se tanto na forma de leucemia quanto de 
linfoma. Dadas as afirmativas sobre os subtipos dessa afecção, 

I. O linfoma de células B de zona marginal manifesta-se em 
locais extralinfonodais, tais como as placas de Peyer, no 
intestino delgado. 

II. A apresentação clínica mais comum do linfoma de células do 
manto é a linfadenopatia palpável em pacientes com idade 
mediana de 63 anos. 

III. No linfoma folicular, o tumor é composto de células pequenas 
clivadas e ocasionalmente grandes em proporções variadas 
e organizadas. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 
A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 36 _______________________________  

A obstrução do fluxo urinário pode resultar de um bloqueio 
mecânico intrínseco ou extrínseco, assim como defeitos 
funcionais que não estão associados com a obstrução fixa do 
sistema de drenagem urinária. Dadas as afirmativas sobre a 
fisiopatologia, apresentações clínicas e diagnóstico das 
obstruções do trato urinário,  

I. São consideradas formas congênitas de obstrução: 
uretrocele, estenose meatal e papilas desprendidas. 

II. A dor, relatada pelos pacientes, que ocorre apenas com 
micção é patognomônica de refluxo vesicouretral. 

III. A azotemia se instala quando a função excretória global está 
preservada, mas a hepática continua ativa. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 
A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 37 _______________________________  

A doença diverticular assintomática que muitas vezes é 
descoberta ao acaso pode ser facilmente controlada. Cerca de 
75% dos pacientes hospitalizados para diverticulite aguda 
respondem bem ao tratamento conservador; por outro lado, alguns 
pacientes necessitam submeter-se à cirurgia. Com relação ao 
controle clínico e manejo cirúrgico da doença diverticular, assinale 
a alternativa correta. 

A) Entre as modalidades cirúrgicas abolidas está a ressecção 
com colostomia e fístula mucosa. 

B) Cirurgia é a primeira opção de escolha quando confirmada a 
doença diverticular não complicada. 

C) O objetivo cirúrgico na diverticulite colônica é realizar uma 
colectomia completa até 2/3 do íleo distal. 

D) O tratamento clínico da doença diverticular pode ser mantido 
por até duas crises de diverticulite aguda. 

E) A doença diverticular sintomática confirmada e não 
complicada deve ser tratada com antibióticos. 

QUESTÃO 38 _______________________________  

As náuseas e os vômitos podem ser causados por distúrbios 
dentro e fora do intestino, assim como podem ser causados por 
drogas, fármacos e toxinas circulantes. Com relação às 
características e apresentações clínicas das náuseas e vômitos, 
assinale a alternativa correta. 

A) A gastroparesia induz o ato de vomitar pelo fato de haver uma 
maior estimulação vagal. 

B) A hematêmese levanta a suspeita de casos de neoplasias das 
vias respiratórias inferiores. 

C) A síndrome dos vômitos cíclicos está associada a infecções 
virais do trato gastrintestinal. 

D) A obstrução visceral e inflamação das vísceras ocas ou 
sólidas são causas de vômitos.  

E) As infecções bacterianas por Staphylococcus causam vômito 
por provocar obstrução intestinal. 
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QUESTÃO 39 ________________________________  
Dadas as afirmativas sobre a gravidade das queimaduras, 

I. Pequena gravidade, queimaduras de primeiro grau em 
qualquer extensão, e/ou queimaduras de segundo grau com 
área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 
anos e 10% em maiores de 12 anos. 

II. Média gravidade, queimaduras de segundo grau com área 
corporal atingida maior do que 15% e em menores de 12 anos 
ou maior de 20% em maiores de 12 anos. 

III. Grande gravidade, qualquer queimadura de segundo grau 
envolvendo mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 40 ________________________________  
Nos adultos, o orifício da valva mitral possui área de 4 a 6 cm2. Na 
presença de obstrução significativa, o sangue flui do átrio 
esquerdo para o ventrículo esquerdo apenas quando 
propulsionado por elevados gradientes pressóricos. Além de 
comprometer a circulação sanguínea, a estenose mitral (EM) pode 
ser confundida com outras afecções. Sobre o diagnóstico 
diferencial da EM, assinale a alternativa correta. 

A) O estalido de abertura e a hiperfonese de P2 estão presentes 
na estenose mitral. 

B) A comunicação interventricular é frequentemente confundida 
com a estenose mitral. 

C) O mixoma do átrio direito pode obstruir o esvaziamento desta 
câmara e produzir dispneia.  

D) A comunicação interatrial com grande shunt esquerdo-direito 
pode causar estenose mitral. 

E) Assim como na EM, a insuficiência mitral pode cursar com 
sopro diastólico proeminente. 

 

 

 

 

  


