
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 
 

Concurso Público – Edital n° 001/2019 
 

Prova Objetiva – 21/07/2019 
  
 

INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

607 – Médico Generalista  
 

INSTRUÇÕES
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, 
b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores 
de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) 
horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector de 
metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto 
nos itens 7.6.3 e 7.6.3.1 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando 
indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo 
o candidato, então, respeitar o subitem 7.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 10.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 10.20 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Questões, conforme o 
item 10.19 e 10.21.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas de Respostas. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 
 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Decreto deslizante 
 

Hélio Schwartsman 
 

As patinetes para aluguel que invadiram São Paulo estão causando transtornos, o que exigia da prefeitura uma regulamentação 
da atividade. Minha impressão, porém, é a de que o decreto com a regulação provisória divulgado nesta semana extrapola nas 
exigências, esmigalha o direito e ignora a ciência. 

__________ na obrigatoriedade do uso de capacete. O município não __________ competência para estabelecer essa regra 
nem se a __________ transformado em lei, já que só a União pode legislar sobre trânsito (Constituição, art. 22, XI). Quando tenta 
impor a norma através de mero decreto, viola não só a Carta como também todos os compêndios de direito conhecidos. 

Ok, dirá o leitor, isso diz respeito à forma. No mérito, é bom que patinetistas ponham o capacete. Não há dúvida de que quem 
usa o protetor craniano está mais seguro do que quem não o usa. Mas, por mais tentador que seja transformar esse achado 
empírico em lei, fazê-lo pode ser contraproducente. 

Não encontrei trabalhos específicos sobre patinetes, mas, se aceitarmos que a bicicleta é um bom “proxy”, então há alguma 
evidência de que leis que obrigam o uso de capacete podem causar mais mal do que bem. 

É contraintuitivo, mas o paradoxo se dissolve quando ampliamos a análise para considerar não só o risco de trauma severo na 
eventualidade de um acidente, mas também o número de pessoas que deixa de usar o meio de transporte quando o capacete passa 
a ser exigido. E, quando isso ocorre, é preciso pôr na conta a perda dos benefícios para a saúde que o exercício proporciona. 

Uma metanálise de Piet de Jong concluiu que os efeitos da obrigatoriedade são largamente negativos onde andar de bicicleta 
é seguro e podem ser levemente positivos apenas onde o ciclismo urbano é extremamente perigoso. 

A moral da história é que nem todas as obviedades devem ser transformadas em lei. É bom checar com a Constituição e a 
ciência antes. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/05/decreto-deslizante.shtml. Acesso em: 27 maio 2019.) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) Fiquemos – teria – tivesse. 
b) Ficamos – tinha – tiver. 
c) Fiquemos – teve – tivesse. 
d) Ficamos – teria – tiver. 
e) Fiquemos – tinha – tivesse. 

 
 
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ainda que o capacete proporcione segurança física, a obrigatoriedade do seu uso pode ser relativamente 
prejudicial à disseminação do uso de patinetes. 

2. A obrigatoriedade de uso do capacete, tanto para patinetes quanto para bicicletas, deve ser imposta onde andar 
de bicicleta é perigoso. 

3. O termo “deslizante”, no título, é um trocadilho feito pelo autor entre a forma de deslocamento do patinete e a 
falha no decreto municipal. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 
03 - A tese central do autor é que: 
 

a) negligenciar o risco de acidentes pode levar a traumas severos. 
b) expedir regulação sem consultar a Constituição viola o direito. 
►c) estabelecer a obrigatoriedade do uso de capacete pode produzir resultado oposto ao esperado. 
d) usar capacete, ainda que não seja imposto por lei, diminui a probabilidade de danos físicos. 
e) utilizar patinetes, mesmo sem a obrigatoriedade do capacete, proporciona benefícios à saúde. 

 
 
04 - A expressão “achado empírico”, destacada no terceiro parágrafo, significa um conhecimento baseado em: 
 

a) teoria. 
►b) experiência. 
c) probabilidade. 
d) especulação. 
e) lógica. 
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05 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Gabriela Freitas, sócia-fundadora da Proxy Media, para a 
Revista LocaWeb (nº 91, Ano 13). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. O que é o Clube Sou Empreendedor e 
quais são os seus propósitos? 

2. Como funciona a dinâmica do Clube Sou 
Empreendedor? 

3. Hoje, quem são os parceiros e 
patrocinadores do clube? 

4. Quais são os planos e as metas para o 
futuro do Clube Sou Empreendedor? 

(   ) Estamos em constante evolução para atender esse público 
que anseia muito por novidades. Em breve, faremos o pré-
lançamento do nosso novo site. Ele terá um novo layout, 
mais bonito e funcional. 

(   ) Em geral, são grandes empresas que se dispõem a oferecer 
aos empreendedores uma série de benefícios, com as 
melhores condições possíveis. 

(   ) Trata-se de uma plataforma totalmente gratuita, que agrupa 
descontos em vários tipos de produtos e serviços para 
empresas. 

(   ) O cadastro é totalmente gratuito. Para ser usuário do clube, 
o empreendedor só precisa entrar no site e fornecer o CNPJ 
da empresa. A partir daí, ele já passa a ter acesso a todos os 
benefícios ativos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 

 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 4 – 2 – 3 – 1. 
c) 3 – 4 – 2 – 1. 
►d) 4 – 3 – 1 – 2. 
e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 
06 - Considere o seguinte trecho: 
 

Um dos mecanismos mais importantes __________ tornou possível a evolução dos seres vivos foi o desenvolvimento de um 
grupo de atividades neurais __________ finalidade é instigar comportamentos de defesa no indivíduo. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) que – cuja. 
b) o qual – que a. 
c) onde – cuja a. 
d) que – onde a. 
e) que se – cuja. 

 
07 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está empregado corretamente. 
 

a) Podemos apontar alguns motivos para este cenário, entre os quais se destacam a falta de investimentos e o monopólio 
na oferta. 

►b) Esta é a segunda vez que o nome do cientista aparece entre os prováveis ganhadores do prêmio. 
c) Dentre o conteúdo previsto para ser debatido pelas autoridades, estão temas relacionados à gestão ágil de projetos e 

processos. 
d) Na segunda fase para a primeira turma de técnicos em enfermagem, foram selecionados 230 candidatos entre os cerca 

de 15 mil inscritos. 
e) Apesar de alguns tropeços no início da temporada, a equipe ainda se mantém dentre os primeiros colocados. 

 
08 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Mente Curiosa (ano 3, nº 57): 
 

Quando uma pessoa engorda, suas células de gordura aumentam tanto em volume quanto em número. A dificuldade para 
fazê-las desaparecer, então, é grande, sendo mais comum que elas apenas desinchem, sem serem eliminadas. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) O aumento de peso e o acúmulo de gordura dos vasos sanguíneos exigirão uma força maior de bombeamento. O 
efeito sanfona, com o tempo, aumenta o risco de doenças como a insuficiência cardíaca. 

(   ) E é aí que mora o perigo. “Normalmente, as dietas não focam na mudança de hábitos. Nosso corpo vai lutar com 
todas as forças para que você retorne aos hábitos antigos, os mesmos que te levaram a engordar. E você 
engordará de novo”, explica a fisioterapeuta Natasha Costa. 

(   ) O pâncreas também é bastante afetado, porque, tentando estabilizar os níveis de glicemia, pode ficar 
sobrecarregado pela produção em excesso de insulina e, em longo prazo, isso pode levar ao diabetes. 

(   ) O problema dessa constante mudança de peso não é apenas estética. Um dos órgãos mais prejudicados é o 
coração, já que é o responsável por distribuir o sangue pelo corpo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 
b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 4 – 3. 
d) 1 – 2 – 3 – 4. 
►e) 3 – 1 – 4 – 2. 
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09 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a norma padrão escrita. 
 

a) Em Minas até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo, três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

b) Em Minas, até ontem haviam sido registrados quatro casos de sarampo – três de pessoas que contraíram o vírus em 
outros lugares e um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território – o primeiro em 20 anos. 

►c) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados quatro casos de sarampo: três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares; e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território –, o primeiro em 20 anos. 

d) Em Minas até ontem haviam sido registrados, quatro casos de sarampo; três de pessoas que contraíram o vírus em outros 
lugares e um autóctone – quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

e) Em Minas, até ontem, haviam sido registrados, quatro casos de sarampo, três, de pessoas que contraíram o vírus em 
outros lugares e, um autóctone, quando a transmissão ocorre dentro do território, o primeiro em 20 anos. 

 
10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Desde a industrialização, os corais vêm sofrendo as consequências das ações humanas em nível global e local. A resposta 
desses seres vivos ao estresse que _______________ é seu branqueamento, o que pode causar mortalidade em massa e a 
sua extinção. 

 

Para completar a lacuna no texto acima, considere as seguintes possibilidades: 
 

1. é imposto a eles 
2. lhes é imposto 
3. os é imposto 

 

Completa(m) corretamente a lacuna: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 3 apenas. 
►d) 1 e 2 apenas. 
e) 1 e 3 apenas. 

 
11 - No trecho “Moradores de comunidades vulneráveis a desastres naturais acreditam na segurança emocional e física de 

suas famílias, embora reconheçam o perigo que ameaça a região em seu entorno”, a expressão sublinhada estabelece 
com a informação anterior uma relação de: 

 

a) causa. 
b) consequência. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) condição. 
 

12 - Assinale a alternativa em que a grafia e o uso do termo sublinhado estão corretos, de acordo com a norma padrão 
escrita. 

 

►a) A operação “Escudo do Norte” é o último capítulo do confronto entre Israel e esta formação afim ao Irã, um dos grandes 
inimigos de Israel. 

b) A Netflix está testando uma nova função para o seu aplicativo no celular, que deixará a plataforma a fim com o feed do 
Instagram. 

c) Estou muito afim de que esses mundos se entrelacem e que o público faça cada vez mais parte da trama e do dia a dia 
dessa personagem. 

d) Afim de simplificar a experiência de uso, os gerentes de produto de cada aplicativo acordaram em alterar a maneira como 
a sincronização é feita. 

e) Serão considerados fatores de preferência curso tecnológico na área ou em área a fim e experiência em gestão acadêmica. 
 
13 - Considere o seguinte excerto: 
 

Algumas bactérias e fungos produzem substâncias químicas letais para outros microrganismos: são os antibióticos, secretados 
para eliminar concorrentes na disputa por nutrientes do meio em que vivem. Antibióticos sempre existiram na natureza, 
__________ seu uso como medicamento somente foi iniciado após 1928, com a descoberta da penicilina pelo médico e 
pesquisador britânico Alexander Fleming (1881-1955). Atualmente, algumas bactérias têm desenvolvido resistência a uma 
grande quantidade de antibióticos, e nós, humanos, somos um dos responsáveis diretos por esse processo. Isso se deve ao 
fato de que, __________ os antibióticos sejam tóxicos para as bactérias, algumas delas podem sofrer alterações no seu 
metabolismo, de forma a se tornarem capazes de destruir ou metabolizar o antibiótico, sobrepondo-se às demais bactérias do 
ambiente e gerando uma população resistente à droga em questão. __________, quando uma pessoa usa antibióticos de 
maneira indiscriminada, bactérias que sofreram mutações espontâneas favoráveis podem ser selecionadas, levando ao 
surgimento de cepas resistentes aos medicamentos. 

 

(Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/alternativas-no-combate-a-superbacterias/. Acesso em 31 maio 2019.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) portanto – mesmo que – Contudo. 
b) contudo – caso – Portanto. 
c) então – desde que – Assim. 
d) assim – quanto mais – Todavia. 
►e) porém – embora – Logo.  
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14 - Considere o seguinte trecho: 
 

As autoridades americanas apresentarão à Justiça britânica, nesta sexta-feira, os elementos de que dispõem para sustentar 
seu pedido de extradição do australiano Julian Assange, preso no Reino Unido – afirmou ontem o ____________ do WikiLeaks, 
Kristinn Hrafnsson. Para este dia, está prevista uma audiência no tribunal londrino de Westminster. Assange não deverá estar 
presente e, se estiver, será por ____________, assegurou Hrafnsson, acrescentando que a sessão se dedicará, principalmente, 
a questões de procedimento. O “primeiro confronto de argumentos real” entre as autoridades americanas e a defesa do 
fundador do WikiLeaks ocorrerá dentro de várias semanas, ou até mesmo meses, completou. Hrafnsson ressaltou que a 
legislação ____________ invocada pela Justiça americana é um “marco jurídico arcaico”, que “nunca antes foi utilizado contra 
um editor e um jornalista”. 

 

(Jornal Estado de Minas – nº 28.011 – 2ª edição – 12/06/2019.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) editor-chefe – vídeo conferência – antiespionagem. 
b) editor chefe – vídeoconferência – anti espionagem. 
c) editor-chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 
►d) editor-chefe – videoconferência – antiespionagem. 
e) editor chefe – vídeo-conferência – anti-espionagem. 

 
15 - Assinale a alternativa em que o termo sublinhado esteja corretamente empregado. 
 

a) Fazem dez anos que o hospital tem um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido 
prestado em contentores. 

b) Houveram vários casos nos últimos anos de explosivos sendo usados em supostos ataques relacionados a gangues na 
Suécia. 

►c) A escola onde os vencedores houverem realizado as oficinas será contemplada com uma câmera filmadora e um desktop. 
d) O governo do Amapá informou através de nota que a área estava em processo de desapropriação haviam 5 anos. 
e) Nos documentos, a empresa alemã indicou que haveriam problemas no sistema de drenagem da barragem. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Com base no Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018), que dispõe 

sobre Auditoria e Perícia Médica, são condições vedadas ao médico, EXCETO: 
 

a) realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de 
delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. 

►b) receber remuneração pela realização do exame pericial. 
c) ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes 

de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 
d) assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame. 
e) intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer 

qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. 
 
17 - Qual é a causa mais comum de hipertensão arterial secundária? 
 

a) Feocromocitoma. 
b) Hipertireoidismo. 
c) Doença renovascular. 
d) Hipotireoidismo. 
►e) Doença parenquimatosa renal. 

 
18 - Em pacientes com angina estável crônica, qual é a duração típica do episódio anginoso? 
 

a) 1 a 2 minutos. 
►b) 2 a 5 minutos. 
c) 5 a 10 minutos. 
d) 10 a 15 minutos. 
e) 15 a 30 minutos. 

 
19 - A insuficiência respiratória do tipo II é encontrada em qual das situações clínicas abaixo? 
 

a) SDRA. 
►b) DPOC. 
c) Asma. 
d) Pneumonia. 
e) Insuficiência cardíaca com edema pulmonar. 

 
20 - Qual é a etiologia mais comum de abscesso pulmonar primário? 
 

►a) Anaeróbios da cavidade oral. 
b) Klebsiella pneumoniae. 
c) Staphylococcus aureus. 
d) Mycobacterium tuberculosis. 
e) Mycobacterium avium.  
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21 - Doença renal crônica é definida por diminuição da função renal (TFG < 60 mL/min/1,73 m2) ou por dano renal 
(anormalidades patológicas ou marcadores de lesão) presentes pelo período mínimo de: 

 

a) 1 mês. 
►b) 3 meses. 
c) 6 meses. 
d) 9 meses. 
e) 12 meses. 

 
22 - A dieta empregada no tratamento de pacientes com hipercalciúria idiopática e persistência de atividade de 

nefrolitíase é: 
 

►a) normocalcêmica, hipossódica, com redução de proteína animal. 
b) hipocalcêmica, hipossódica, com redução de proteína animal. 
c) hipocalcêmica, normossódica, com redução de proteína animal. 
d) normocalcêmica, normossódica, com proteína animal em faixa normal. 
e) hipocalcêmica, normossódica, com proteína animal em faixa normal. 

 
23 - No caso de anticoagulação de pacientes com válvula aórtica protética mecânica, deve-se utilizar varfarina com alvo de 

RNI entre: 
 

a) 1,5 e 2,0. 
b) 1,5 e 2,5. 
►c) 2,0 e 2,5. 
d) 2,0 e 3,5. 
e) 2,5 e 3,5. 

 
24 - Em relação ao diagnóstico de diabetes mellitus, qual é o valor de referência utilizado pela ADA (American Diabetes 

Association) para a hemoglobina glicada (A1C)? 
 

a) ≥ 5,5%. 
b) ≥ 6,0%. 
►c) ≥ 6,5%. 
d) ≥ 7,0%. 
e) ≥ 7,5%. 

 
25 - O TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) compreende a criação por técnica radiológica intervencionista 

de uma comunicação entre o sistema porta e a circulação sistêmica. Qual é a complicação mais frequente do TIPS? 
 

a) Peritonite bacteriana. 
b) Trombose do TIPS. 
c) Trombose do sistema porta. 
►d) Encefalopatia. 
e) Anemia hemolítica. 

 
26 - São achados laboratoriais sugestivos de doença hepática alcoólica: 
 

►a) Relação AST/ALT ≥ 2 com GGT elevada. 
b) Relação AST/ALT ≥ 2 com LDH elevada. 
c) Relação ALT/AST ≥ 2 com GGT elevada. 
d) Relação ALT/AST ≥ 2 com GGT dentro da normalidade. 
e) Relação AST/ALT ≥ 1,5 com aumento de bilirrubina direta. 

 
27 - Um diurético tiazídico-like é uma sulfonamida que possui propriedades fisiológicas semelhantes às de um diurético 

tiazídico, porém não apresenta as propriedades químicas de uma tiazida, ou seja, não possui a estrutura molecular da 
benzotiadiazina. Essa medicação é: 

 

a) a amilorida. 
b) a bumetanida. 
c) a acetazolamida. 
d) o anlodipino. 
►e) a clortalidona. 

 
28 - Paciente masculino, 48 anos de idade, com história prévia de etilismo crônico pesado desenvolve quadro de agitação, 

tremores intensos, insônia, desorientação, náuseas e vômitos. Nesse caso, a opção terapêutica indicada é: 
 

a) metoclopramida. 
b) haloperidol. 
c) risperidona. 
►d) diazepam. 
e) clorpromazina. 
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29 - Em relação ao tratamento da dor neuropática, constituem terapia de primeira linha, EXCETO: 
 

a) duloxetina. 
b) gabapentina. 
c) pregabalina. 
►d) lamotrigina. 
e) amitriptilina. 

 
30 - Com relação à definição de injúria renal aguda (IRA), considere os seguintes itens: 
 

1. Aumento da creatinina sérica em ≥ 0,3 mg/dL em 48 horas. 
2. Aumento da creatinina sérica para ≥ 1,5 vezes o valor basal, conhecido ou presumido, como tendo ocorrido nos 

últimos 5 dias. 
3. Volume urinário < 0,3 mL/kg/h por 12 horas. 

 

É/São critérios para o correto diagnóstico de IRA, conforme a definição da organização KDIGO (Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes): 

 

►a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
31 - Diversos estudos têm avaliado diferentes formas de prevenção de injúria renal aguda associada a contraste. 

Considerando a administração de contraste em paciente classificado como de alto risco, deve-se: 
 

a) administrar acetilcisteína. 
b) administrar atorvastatina. 
c) administrar bicarbonato de sódio. 
d) contraindicar contraste de baixa osmolaridade. 
►e) suspender medicações nefrotóxicas. 

 
32 - Considerando o manejo adequado da hipertensão arterial no período perioperatório, a interrupção de qual anti-

hipertensivo está relacionada à hipertensão intraoperatória? 
 

a) Anlodipino. 
b) Ramipril. 
►c) Clonidina. 
d) Valsartana. 
e) Hidroclorotiazida. 

 
33 - Constituem técnicas de terapia cognitiva comportamental na abordagem de transtorno de pânico, EXCETO: 
 

a) Restruturação cognitiva. 
b) Relaxamento muscular. 
►c) Evitamento de estímulos desencadeantes. 
d) Exercícios de respiração. 
e) Automonitoramento. 

 
34 - Em pacientes com HIV, em qual das situações clínicas a seguir ocorre a maior frequência de crise convulsiva? 
 

a) Neurotuberculose. 
b) Neurocriptococose. 
c) Leucoencefalopatia multifocal progressiva. 
►d) Linfoma primário de sistema nervoso central. 
e) Meningite asséptica. 

 
35 - Em relação à apresentação clínica da osteoartrite, a estrutura frequentemente poupada nessa condição é: 
 

a) a primeira metacarpofalangeana. 
b) a coluna lombar. 
►c) o tornozelo. 
d) o joelho. 
e) a primeira metatarsofalangeana. 

 
36 - Considerando o Calendário Nacional de Vacinação do ano de 2018, a vacina com indicação de reforço único para 

pacientes com 60 anos ou mais de idade é a: 
 

a) dupla adulto (toxoides diftérico e tetânico). 
►b) pneumocócica 23V. 
c) herpes zoster. 
d) febre amarela. 
e) hepatite B. 
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37 - Em relação ao estabelecido pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar: 
 

a) Os Estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde. 
b) Os recursos serão destinados, pelo menos trinta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 
c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será majoritária em relação ao conjunto dos demais 

segmentos. 
d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais. 
►e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento próprio. 
 
38 - Acerca da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Capítulo II estabelece os seguintes princípios, EXCETO: 
 

a) universalidade de acesso aos serviços de saúde. 
b) integralidade de assistência. 
c) preservação da autonomia das pessoas. 
►d) equidade da assistência à saúde. 
e) participação da comunidade. 

 
39 - Com base no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018), Capítulo I, que discorre 

sobre os princípios fundamentais, é correto afirmar: 
 

a) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano e o serviço da comunidade, em benefício dos quais deverá 
agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

b) O médico se responsabiliza, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais. 
►c) Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. 
d) O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, 

devendo fornecê-las quando solicitado por escrito pelo familiar. 
e) A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem ao melhor uso de 

recursos públicos. 
 
40 - Considere que, no desenvolvimento de um novo método de screening para diabetes mellitus, os dados das populações 

a serem estudadas demonstrem uma prevalência de 20% na Cidade A e uma prevalência de 10% na Cidade B. Essa 
diferença na prevalência de diabetes mellitus afeta: 

 

►a) o valor preditivo. 
b) a sensibilidade. 
c) a especificidade. 
d) a acurácia. 
e) a validade. 


