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INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

207 – Médico Clínico Geral
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
A prova desta fase é composta de 40 (quarenta) questões objetivas.
Nesta prova, as questões objetivas 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.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. 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.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o
limite do espaço para cada marcação.
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o
cartão-resposta.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Concurso Público o candidato que:
a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro
candidato;
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação;
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Concurso Público;
h) não se submeter ao controle por detecção de metal;
i) não permitir a coleta de sua assinatura;
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do
Concurso Público;
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova;
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 9.19 do edital (os três últimos candidatos de cada
turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material
de prova.
11. O candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, devendo,
obrigatoriamente, entregar o caderno de provas e o cartão-resposta, devidamente assinalados e assinados ao aplicador da
prova, sob pena de eliminação do Concurso Público.
12. Caso deseje, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.
13. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena
de ser excluído do Concurso Público.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

2/11

 ...........................................................................................................................................................................................................
RESPOSTAS
01 -

05 -

09 -

13 -

17 -

21 -

25 -

29 -

33 -

37 -

02 -

06 -

10 -

14 -

18 -

22 -

26 -

30 -

34 -

38 -

03 -

07 -

11 -

15 -

19 -

23 -

27 -

31 -

35 -

39 -

04 -

08 -

12 -

16 -

20 -

24 -

28 -

32 -

36 -

40 -

3/11

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03.
O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por uma alteração no desenvolvimento cerebral que causa mudanças
na comunicação social e comportamentos repetitivos e estereotipados. Para quem vive com o quadro, alterações sensoriais, como
o incômodo extremo com certos barulhos ou texturas, e um repertório específico de interesses – chamado também de hiperfoco –
costumam ser comuns.
“Os autistas têm uma maneira diferente de perceber o mundo”, diz a médica Mirian Revers Biasão, que é professora da
Escola Internacional de Desenvolvimento e pesquisa o autismo. “Eu, por exemplo, aprendi a me comportar em determinado ambiente
porque observei e alguém, como minha mãe, me ensinou. O que acontece com os autistas é que eles conseguem aprender como
interpretar as ações de outras pessoas e entender o que é esperado deles, mas isso não acontece de forma tão natural”, diz.
Esse processo de tentar mimetizar comportamentos considerados socialmente aceitos em grupos como amigos de escola,
no trabalho e até nas relações familiares é conhecido por camuflagem social ou “masking”. “Como não é tão natural para
neuroatípicos, essas atitudes acabam gastando mais energia do cérebro e a pessoa pode ficar exausta, tanto fisicamente quanto
emocionalmente”, esclarece Biasão. [...] Várias pesquisas mostram que o esforço da camuflagem social feita por autistas está
relacionado a maiores índices de depressão, ansiedade e exaustão. Uma delas, publicada em 2017 no periódico científico Autism,
levanta a hipótese de que homens autistas sofram ainda mais com esses efeitos, já que mulheres geralmente apresentam menos
dificuldade em realizar a camuflagem. [...]
Alguns estudos, como uma análise publicada no periódico Neuroscience and Biobehavioral Review, mostram que o cérebro
feminino é sutilmente mais desenvolvido nas áreas que correspondem aos comportamentos sociais. Isso faz com que as ações mais
estereotipadas não sejam tão predominantes em mulheres com TEA, especialmente se elas têm grau leve. “Isso dificulta inclusive
que as meninas sejam diagnosticadas”, aponta Joana Portolese, coordenadora do Programa de Transtornos do Espectro Autista do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. De acordo com um estudo feito na Suécia, a estimativa chega a ser
de 10 meninos diagnosticados para cada menina.
Outra questão, explica Portolese, é que o medo de cometer “erros sociais” é maior e o hiperfoco de meninas tende a ser
voltado para interesses que não destoam tanto daqueles apresentados por colegas da mesma idade. Além disso, a própria sociedade
já determina muitas regras para as garotas, e essa demanda faz com que elas comecem a se camuflar mais cedo.
Se o diagnóstico não vem na infância, é possível que as mulheres se tornem cada vez melhores em “disfarçar” os sinais de
autismo, atrasando o diagnóstico por anos.
(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60949652. Adaptado.)

01 - Assinale a alternativa que apresenta uma das razões que dificultam o diagnóstico de autismo entre as mulheres.
a)
b)
c)
►d)
e)

Maiores índices de depressão, ansiedade e exaustão.
Os diferentes graus de autismo.
A maneira diferente de perceber o mundo que caracteriza os autistas.
Áreas cerebrais relativas aos comportamentos sociais mais desenvolvidas.
Alteração no desenvolvimento social.

02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O autismo é um transtorno que ocorre mais em homens que em mulheres, na ordem de 10 para 1.
As mulheres, por natureza, têm mais facilidade com relação aos comportamentos sociais que os homens.
A sociedade contribui para o mascaramento do autismo entre as mulheres.
A camuflagem social vai fazendo com que as mulheres, com o tempo, amenizem os efeitos do autismo.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - No texto, as aspas são empregadas com as funções de identificar:
a)
b)
►c)
d)
e)

neologismo – ironia – citação.
neologismo – sentido figurado – gíria.
citação – estrangeirismo – palavra fora de seu sentido habitual.
palavra fora de seu sentido habitual – ironia – citação.
estrangeirismo – ironia – sentido figurado.

04 - Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a língua padrão escrita.
►a)
b)
c)
d)
e)

Os brasileiros somos todos muito simpáticos.
Fui eu que abriu o portão para o agente comunitário.
Os apartes dele eram sempre o mais inconvenientes possíveis.
Bateu cinco horas quando o entrevistador chegou.
O gás de cozinha está entre os produtos que acelerou a inflação.
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05 - Considere o seguinte trecho inicial do parágrafo de um texto extraído da revista Superinteressante:
Nos anos 1960, uma equipe de arqueólogos encontrou treze corpos enterrados no vale do Sado, no sul de Portugal.
(Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/esqueleto-encontrado-em-portugal-pode-pertencer-a-mumia-mais-antiga-do-mundo/.)

Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses,
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto.
( ) Isso o torna a múmia mais antiga de que se tem notícia, batendo o recorde anterior por mil anos.
( ) Os esqueletos estavam em covas de oito mil anos, o que já os torna uma baita descoberta arqueológica por si só.
( ) E pasmem: o recorde anterior não era do Egito. Ele pertencia às múmias de sete mil anos do povo Chinchorro,
encontradas no deserto do Atacama, no Chile.
( ) O arqueólogo Manuel Farinha dos Santos tirou fotos em preto e branco, com uma câmera analógica. As fotos
foram encontradas e reveladas recentemente.
( ) Após a análise das imagens e visita ao sítio arqueológico, um grupo de pesquisadores da Suécia descobriu que
pelo menos um daqueles corpos foi mumificado.
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

4 – 2 – 5 – 3 – 1.
2 – 5 – 4 – 1 – 3.
5 – 1 – 3 – 2 – 4.
5 – 2 – 3 – 1 – 4.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.

06 - Em entrevista à revista Isto é, Youcef Nabi fala sobre sua atuação na indústria de cosméticos. Quanto a um trecho
dessa entrevista (adaptado de: https://complemento.veja.abril.com.br/entrevista/sue-y-nabi.html), numere a coluna da
direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.
1. Como se tornou a
primeira CEO trans
do mundo?
2. Por que deixou a
empresa em 2013?
3. Em que sua marca se
diferencia das outras
empresas?

( ) Para começar, ela é de luxo de fato. Você não a encontra em qualquer lugar.
Apenas online e em lojas de departamento cobiçadas. Também está ancorada em
pensamentos modernos. É vegana, não usa ingredientes de origem animal nem
realiza testes em bichos. Sem falar que tem alta concentração de ativos orgânicos.
( ) O mercado estava em erupção, percebi que as redes sociais mudariam a dinâmica
de compra e desejo e queria criar algo novo. Eu vejo a vida como atos, assim como
uma peça de teatro.
( ) Com o meu trabalho. Eu nasci em Argel, capital da Argélia, e desde adolescente
quis atuar com ciência e tecnologia. Meu pai era político e minha mãe, professora
de francês. Aos 17 anos, me mudei para a Paris para fazer faculdade. Estudei
biotecnologia e engenharia agrônoma.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

2 – 1 – 3.
1 – 3 – 2.
3 – 2 – 1.
3 – 1 – 2.
2 – 3 – 1.

07 - Considere o seguinte texto:
A instalação “Papéis Avulsos”, criação da artista Laura Vinci, é apadrinhada pelo Fleury e faz parte da exposição “Feito por
Brasileiros”, que ocupa o antigo hospital entre 9 de setembro e 12 de outubro. […] Com ideia original de 2008, a obra de Laura
Vinci vem se transformando até atingir a sintese apresentada ao publico durante a exposição. Uma das referencias para esse
trabalho são as cenas vistas pelo mundo todo nos ataques terroristas de 11 de setembro, em Nova York (EUA), quando uma
grande quantidade de papéis e documentos voou das Torres Gemeas. Para a artista, aquele acontecimento foi fundamental
para mudar o modelo de pensar a vida nas grandes cidades. Com o amadurecimento da ideia, Laura levou sua obra para o
palco do teatro [...]. Agora, a artista os traz para um dos simbolos da imigração italiana na cidade. “Acho que aqui, neste
momento atual da cidade, da situação mundial, estamos vivendo uma transformação muito profunda de valores, do ponto de
vista social, urbano e da sustentabilidade. Também é dessa tempestade que estou falando. Acho que tem muita coisa dura por
vir”, explica.
(Adaptado de: https://www.fleury.com.br/noticias/papeis-ao-vento-revista-fleury-ed-30.)

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?
►a)
b)
c)
d)
e)

Cinco.
Seis.
Sete.
Oito.
Nove.
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08 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.
a)

Árvores bem desenvolvidas podem abrigar centenas de espécies de insetos e por isso, conseguem abrigar as mariquitas
que são insetívoras.
b) Árvores bem desenvolvidas, podem abrigar centenas de espécies de insetos e, por isso conseguem abrigar as mariquitas,
que são insetívoras.
c) Árvores bem desenvolvidas podem abrigar: centenas de espécies de insetos. E por isso, conseguem abrigar, as
mariquitas, que são insetívoras.
d) Árvores bem desenvolvidas: podem abrigar centenas de espécies de insetos, e por isso, conseguem abrigar as mariquitas
que, são insetívoras.
►e) Árvores bem desenvolvidas podem abrigar centenas de espécies de insetos e, por isso, conseguem abrigar as mariquitas,
que são insetívoras.
O texto a seguir é referência para as questões 09 e 10.
Apesar de minoria, ____ juízes do TST a favor do projeto. Os argumentos são baseados no direito ____ livre iniciativa na economia
e na necessidade de regulamentar um fenômeno que seria irreversível no mercado de trabalho. […] A articulação de entidades
empresariais para derrubar as limitações ____ contratação de terceirizados ganhou força nos anos 1990, com o avanço do
neoliberalismo e das propostas para reduzir custos e desregulamentar o trabalho. O Enunciado 256 do TST, vigente até 1993, proibia
____ terceirização no País. Por isso, a Súmula 331 [que rege a terceirização no Brasil e restringe essa prática aos serviços de
vigilância e limpeza e a funções não relacionadas às atividades-fim das empresas] foi considerada um retrocesso pelo movimento
sindical, mas hoje ela representa a única garantia de limite _____ terceirização.
(Adaptado de: https://www.cartacapital.com.br/economia/a-terceirizacao-do-trabalho-sera-liberada-no-brasil-3999/.)

09 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
►d)
e)

a – a – há – à – há.
à – a – a – à – há.
a – há – à – à – a.
há – à – à – a – à.
há – a – a – há – à.

10 - No trecho “[...] O Enunciado 256 do TST, vigente até 1993, proibia ____ terceirização no País. Por isso, a Súmula 331
foi considerada um retrocesso pelo movimento sindical [...]”, a expressão sublinhada estabelece uma relação de:
►a)
b)
c)
d)
e)

conclusão.
alternância.
proporcionalidade.
temporalidade.
concessão.

11 - Considere o seguinte texto:
Um homem que voltou aos Estados Unidos após uma viagem à China, em fevereiro, sentiu-se resfriado. Foi a uma sala
de emergências em Miami, temendo ter sido contagiado pelo novo coronavírus durante sua viagem.
Depois de algumas análises, os médicos _____ deram uma boa notícia: era só um resfriado comum. Receitaram-_____
alguns medicamentos para o mal-estar e disseram que ele poderia ir para casa. Mas uma carta que recebeu duas semanas
depois quase _____ fez ficar doente de novo: ele devia ao hospital mais de US$ 3 mil (R$ 15 mil) pelos gastos com os exames
que eles haviam feito.
À medida que o vírus se espalha pelo país e os contágios aumentam, acadêmicos, especialistas em saúde e organizações
civis temem que o caso – reportado primeiro pelo jornal Miami Herald – não seja único. […] “O sistema não está realmente
orientado ao que precisamos neste momento. É um fracasso. Vamos admiti-lo”, disse a principal autoridade em infectologia do
país em uma audiência no Congresso. […] Os especialistas em saúde consultados pela BBC concordam que a principal causa
pela qual não se tem estatísticas mais confiáveis da situação do coronavírus nos EUA está vinculada à escassez de exames
para detectar os doentes de covid-19. “O primeiro elemento para a contenção é ter disponíveis os testes que _____ permitam
isolar a população doente. É algo que demoramos muito a fazer”, considera Greninger.
(Extraído de: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51869644.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
c)
d)
►e)

lhe – o – os – os.
o – o – lhe – lhes.
os – no – lhes – o.
lhes – lhe – os – o.
lhe – lhe – o – nos.
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12 - Considere o seguinte trecho:
__________ as aves parecem tão satisfeitas entre as árvores das cidades, os dois pesquisadores argumentam que fornecer
cobertura arbórea adequada poderá ajudar a acomodar aves migratórias que decidam ingressar nas áreas urbanas. Eles
indicam que muito dificilmente encontram as mariquitas em espaços urbanos com menos verde, o que também pode indicar a
importância dos parques como abrigo.
__________ os abrigos também podem tornar-se armadilhas, adverte Frances Bonier, da Universidade Queen’s em
Ontário, no Canadá. Um espaço verde urbano poderá atrair os pássaros, __________ não fornecer realmente todos os recursos
de que eles precisam quando estão procriando, por exemplo. Isso é conhecido como armadilha ecológica.
(Extraído de: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-60874884.)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

Quando – Porém – por conseguinte.
Uma vez que – Logo – se.
Como – Mas – mas.
Outrossim – Portanto – não obstante.
Sendo que – Visto que – ou.

13 - Considere o seguinte trecho:
Os pássaros são animais muito interessantes porque há partes do cérebro deles __________ os neurônios se regeneram a
cada ano para aprender novas canções para atrair parceiros.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.
a)
►b)
c)
d)
e)

que.
em que.
que nelas.
em cujas.
as quais.

14 - Leia a seguinte tirinha do Calvin:

(Extraído de: https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507.)
Com base nessa tirinha, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O pai de Calvin entrou na brincadeira e também inventou novos significados de palavras.
O humor da tira é desencadeado pelo fato de o menino ter achado que sua ideia era original.
A última palavra dita pelo pai expressa também a intenção de se ver livre do menino naquele momento.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

15 - Considere o seguinte trecho:
O mesmo sinal __________ captado pelo receptor portátil de Morales poucos dias antes, vindo exatamente do mesmo arbusto
em um parque na periferia de Montreal, no Canadá. Isso era preocupante. __________ muito improvável que o transmissor
__________ conectado a uma ave viva. Era mais fácil que ele __________ caído e __________ pendurado em um ramo.
Assinale a alternativa que preenche as lacunas acima com a forma verbal correta, na ordem em que aparecem no texto.
a)
►b)
c)
d)
e)

foi – Pareceu – permanecia – tinha – estava.
havia sido – Parecia – permanecesse – tivesse – estivesse.
seria – Parece – permanece – tivesse – estaria.
tinha sido – Parecendo – permaneceria – teria – estando.
fora – Pareceria – permaneceu – havia – esteve.
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LEGISLAÇÃO
16 - Sobre a acessibilidade aos cargos e empregos públicos, e tendo por base as disposições da Constituição da República
de 1988 e da Lei n.º 8.112/1990, assinale a alternativa correta.
a)
b)

É privativo de brasileiro nato o alistamento militar e o exercício de cargos públicos das Forças Armadas.
É possível o provimento de estrangeiros em cargos em comissão integrantes do quadro de pessoal da administração direta
federal.
c) É vedada a candidatura ao Senado Federal por parte de brasileiro naturalizado, sendo permitida a candidatura deste a
vereador ou prefeito municipal.
d) Os cargos da carreira diplomática poderão ser titularizados tanto por brasileiros como por estrangeiros, caso o órgão de
lotação situe-se no exterior.
►e) As universidades federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
17 - Sobre o acúmulo de cargos e empregos públicos, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público.
A proibição de acumular cargos e empregos públicos compreende inclusive a remuneração devida pela participação
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista.
Somente a Constituição Federal pode estabelecer hipóteses de acúmulo de cargos e empregos públicos.
Será permitida a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

18 - O Código Civil brasileiro dispõe, em seu Título IX, sobre a responsabilidade civil, assim como a Constituição da
República e a Lei n.º 8.112/1990 estabelecem hipóteses de responsabilização do servidor. Sobre o tema, considere as
seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Caso o particular sofra dano decorrente de ação praticada por servidor público que esteja agindo nessa qualidade,
é assegurada a indenização proporcional ao agravo, devendo o particular acionar pessoalmente o servidor para
obtê-la.
A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo
ou função.
Caso o servidor ocasione dolosamente prejuízo ao erário, a sua responsabilização dependerá de sentença judicial
transitada em julgado.
A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - A Lei n.º 9.784/1999 regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Sobre a
comunicação de atos de processos administrativos a interessados, é correto afirmar:
►a) A intimação do interessado observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.
b) É proibida a utilização de intimação por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados ou
desconhecidos.
c) O desatendimento da intimação pelo interessado importa confissão quanto a matéria de fato.
d) Prescindem de intimação do interessado os atos que lhe resultem em imposição de deveres, ônus ou sanções.
e) A finalidade da intimação deverá ser revelada ao interessado quando de seu comparecimento ao órgão competente, não
podendo ser veiculada no respectivo ato.
20 - A Lei n.º 14.133/2021 estabelece as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta.
a) É inexigível a licitação para a contratação de serviços de publicidade e divulgação.
►b) É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto produtos para pesquisa científica.
c) É dispensável a licitação para contratação de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
d) É dispensável a licitação para aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por representante comercial exclusivo.
e) É inexigível a licitação para a aquisição de bens produzidos por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e
que tenham sido criados para esse fim específico.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - A ventilação mecânica invasiva (VMI) é uma das abordagens terapêuticas da insuficiência respiratória aguda. Na VMI,
as variáveis de disparo (ciclagem) e de controle, respectivamente, no modo controlado por volume (VCV), são:
►a)
b)
c)
d)
e)

volume e volume corrente.
pressão e volume corrente.
tempo e volume corrente.
fluxo e fluxo.
tempo e fluxo.

22 - Sobre as cefaleias, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É de crucial importância diagnóstica diferenciar entre cefaleias primárias e secundárias.
b) O diagnóstico de cefaleias não é excludente e não raramente um paciente pode ter 2 ou mais tipos de cefaleia.
►c) Como tratamento profilático da cefaleia em salvas, temos a administração de O2 sob máscara nasal ou prescrição de
sumatriptanos.
d) Entre os sinais de alarme das cefaleias na definição diagnóstica, encontram-se: confusão mental, início após 50 anos,
piora ao deitar-se ou manobra de Valsalva e mudança no padrão habitual de dor.
e) Em relação aos indivíduos sãos, pacientes com enxaqueca possuem maior incidência de insônia, taquicardia postural
ortostática e anomalias do humor.
23 - As vasculites são um conjunto de doenças que em última instância provocam inflamação e necrose da parede de
vasos. Como manifestação clínica, podem ocorrer lesões vasculares com sangramentos, bem como comprometimento
do lúmen vascular com isquemia tecidual no território vascularizado pelo vaso acometido. Sobre vasculites, é correto
afirmar:
a)

A categorização das vasculites, segundo consenso de Chapell-Hill de 2012, é feita pelo tipo de célula inflamatória envolvida
no processo.
b) A biópsia do tecido acometido, mostrando infiltração inflamatória, entra como critério diagnóstico obrigatório para as
vasculites de grandes vasos.
c) A arterite de Takayasu, mais prevalente em asiáticos, tem manifestação vascular variada, podendo ser desde AVC
isquêmico e convulsões, até a claudicação de membros decorrente do acometimento de vasos de médio calibre.
d) A maior incidência da vasculite por IGA acontece na população adulta entre 30-50 anos, com manifestação clínica baseada
na tétrade: púrpura palpável, plaquetopenia, artrite/artralgia e dor abdominal/acometimento renal.
►e) A granulomatose com poliangeíte (granulomatose de Wegner) é uma vasculite de pequenos vasos, ANCA-associada,
podendo acometer vias aéreas superiores e inferiores, sistema auditivo e neurológico, bem como os rins.
24 - Paciente de 76 anos iniciou há 10 dias com quadro de dor abdominal e constipação, intercalados com diarreia
paroxística. Evoluiu nas últimas 48 horas com sonolência e febre aferida. Na admissão hospitalar, foi iniciada
antibioticoterapia com cefitriaxona e metronidazol, e realizada expansão volêmica inicial, com necessidade de
noradrenalina em baixas doses por hipotensão refratária. Na tomografia de abdome, há evidência de vários focos de
diverticulite complicada com líquido livre organizado. Ao admitir essa paciente na UTI, 24 horas após, o plantonista
solicita exames laboratoriais que evidenciam, além da leucocitose com desvio nuclear à esquerda e PCR elevada,
aumento de lactato de 2,3 para 4,0 (comparando com o exame de admissão hospitalar). Ao exame físico, apesar de
pressão arterial média > 70 mmHg, com a droga vasoativa, apresenta tempo de enchimento capilar alargado (> 3
segundos) e extremidades frias. Para melhora microperfusional e controle da sepse neste momento, qual é a conduta
mais adequada?
a)
►b)
c)
d)
e)

Alíquotas de hidratação venosa guiada por variabilidade de veia cava e pressão venosa central.
Laparotomia exploradora.
Aumentar vazão de noradrenalina e associar inotrópico.
Associar corticoide endovenoso.
Transfusão de hemácias se HB < 10 g/dL.

25 - Em relação à síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), é INCORRETO afirmar:
a)

Em relação às etiologias possíveis, podem-se apontar grandes queimaduras, pancreatite aguda, infecção pulmonar e
coagulação intravascular disseminada.
►b) Um dos critérios diagnósticos é o radiológico, representado pela presença de opacidades bilaterais, podendo ser
explicadas por derrames ou atelectasias, por exemplo.
c) Uma de suas consequências é a hipertensão pulmonar.
d) A relação PaO2/ FiO2 (pressão arterial de oxigênio/ fração inspirada de O2) é menor que 300 e maior que 200 nos casos
leves de SDRA.
e) Ao ventilar paciente com SDRA, deve-se buscar uma ventilação mecânica mais protetora possível.
26 - A síndrome de abstinência alcoólica é o conjunto de sinais e sintomas específicos causados pela suspensão abrupta
do consumo de álcool em usuários crônicos. Faz(em) parte dos sintomas que levam à hipótese diagnóstica dessa
síndrome, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
►e)

tremores de mãos.
insônia.
náuseas e vômitos.
ansiedade.
febre.
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27 - O sono é uma mudança reversível do estado de consciência, com diminuição da interação com o meio ambiente e
atonia muscular. Sobre arquitetura normal e distúrbios do sono, assinale a alternativa correta.
a) O sono REM (rapid eye moviments) é dividido em N1, N2 e N3.
►b) Índice de apneia-hipopneia (IAH) acima de 15 é diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS),
independentemente de sintomas associados.
c) Apesar da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) estar associada a maior risco de hipertensão arterial sistêmica,
não se encontrou correlação com maior incidência de arritmias.
d) No tratamento de insônia terminal (com despertar antecipado), medidas comportamentais como a higiene do sono, não
apresentaram tanta eficácia comparativamente ao tratamento de insônia inicial e sua manutenção.
e) O tratamento da narcolepsia é exclusivamente não farmacológico, onde a terapia cognitivo comportamental é a principal
escolha terapêutica.
28 - Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao manejo de epilepsia e crises convulsivas.
►a) Na primeira crise, não é necessário início de medicação antiepiléptica de manutenção, tendo em vista a baixa taxa de
ocorrência de novo episódio.
b) O estado de mal epiléptico é uma condição resultante da falência dos mecanismos de cessação de crises ou alteração
dos mecanismos que as iniciaram, fazendo com que essas crises corram de forma anormal ou prolongada.
c) Na investigação da primeira crise epiléptica, os pacientes devem ser avaliados com exame de neuroimagem, sendo que
em ambiente de emergência, o exame mais adequado, pelo custo e tempo de realização, é a tomografia computadorizada
de crânio.
d) Como primeira linha do tratamento do estado de mal epiléptico em adultos, tem-se o diazepam 0,15-0,2 mg/kg/dose
(máximo 10 mg/dose), via endovenosa, e o midazolam 10 mg, via intramuscular.
e) São efeitos colaterais da administração endovenosa de fenitoína: bradiarritmias, hipotensão, tonturas e bloqueios
atrioventriculares.
29 - É/São critério(s) menor(es) de Duke modificado(s) para diagnóstico de endocardite infecciosa, EXCETO:
►a)
b)
c)
d)
e)

novo sopro valvar.
febre > 38 °C.
presença de fator reumatoide.
lesões de Janeway.
nódulo de Osler.

30 - Considere o seguinte quadro clínico:
Paciente de 63 anos, dislipidêmico, hipotireoideo, em uso de rivaroxabana 10 mg/dia por quadro de TVP, inicia subitamente
com cefaleia associada a alodínia de escalpo, com redução de força em dimídio esquerdo, disdiadococinesia e dismetria à
esquerda, sem alterações de pares cranianos ao exame físico. Apresenta ainda marcha descoordenada e Rommberg negativo.
Dados vitais: pressão arterial: 176/75; frequência cardíaca: 96 bpm; saturação de O2 em ar ambiente de 97% e frequência
respiratória de 18.
Sobre esse quadro, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

É imprescindível exame de imagem, sendo a tomografia computadorizada de crânio uma ótima opção para
diferenciar a natureza do evento vascular.
Deve-se acionar serviço de trombólise imediatamente, podendo essa abordagem terapêutica ser usada até 6 horas
após o ictus neurológico.
Deve-se corrigir hipoglicemias, buscar saturação O2 > 94% e, se necessário, iniciar vasodilatador endovenoso
para buscar PA < 140/90 mmHg.
É importante, na abordagem inicial, classificar o acometimento neurológico de acordo com escalas padronizadas,
sendo a mais utilizada a National Intitutes of Health Stroke Scale (NIHSS).

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

31 - Paciente de 54 anos diagnosticado recentemente com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), ainda
sem iniciar tratamento antirretroviral, apresenta nos exames laboratoriais iniciais contagem de linfócitos CD4 + menor
que 100 células/mm3. Na avaliação, apresenta cefaleia que não cede a analgesia, diminuição da acuidade visual, febre
aferida e períodos de confusão mental, intercalados com sonolência. Sintomas iniciaram há 1 semana. No exame físico,
pápulas umbilicadas semelhantes a lesão cutânea de molusco contagioso. A principal hipótese diagnóstica é:
a)
b)
c)
d)
►e)

síndrome da encefalopatia e demência causada pelo HIV.
neurotoxoplasmose.
linfoma primário do sistema nervoso central.
leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP).
meningite criptocócica.
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32 - Paciente de 44 anos, hipertenso mal controlado, procura atendimento emergencial em hospital, com serviço de
hemodinâmica disponível, por quadro de dor epigástrica em aperto, com irradiação para região submandibular,
associado a parestesia de membro superior esquerdo e sudorese. No primeiro atendimento, é realizado
eletrocardiograma que apresenta supradesnivelamento do segmento de ST. Sobre o infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de ST (IAMCSST), é correto afirmar:
a)

A correlação eletrocardiográfica do IAMCSST de parede inferior é o supradesnivelamento de ST nas derivações D1, D2
e aVL.
b) A conduta imediata é administração via oral de ácido acetil salicílico 300 mg, clopidogrel 300-600 mg e nitrato,
independentemente da derivação em que se encontra o supradesnivelameto de ST.
c) Em relação às terapias de reperfusão, a angioplastia é preferível em relação à fibrinólise, a despeito do tempo entre a
chegada do paciente no atendimento médico e o início da terapia reperfusional.
►d) Se o supradesnivelamento de ST estiver presente das derivações aVR e V1, trata-se de um correspondente
eletrocardiográfico de isquemia triarterial grave ou lesão obstrutiva de tronco de coronária esquerda.
e) A administração de nitrato diminui a mortalidade e os desfechos cardiovasculares graves.
33 - A dermatite atópica é uma doença inflamatória e pruriginosa. Sobre essa patologia, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Existe correlação de dermatite atípica mais grave com mutações no gene da filagrina, sendo que essas mutações
também podem estar associadas à asma, independentemente da presença de dermatite atópica associada.
Na forma infantil (3 meses a 2 anos), apresenta-se como lesões vesicossecretantes, crostosas, presentes em
região malar, áreas extensoras e região das fraldas.
Em relação à terapêutica farmacológica, as opções são corticoterapia e inibidores de calcineurina tópicos e nos
casos refratários podem ser usados metotrexate, micofenolato de mofetila, azatioprinae e alguns
imunobiológicos.
Na forma pré-puberal (2 a 12 anos), a doença acomete mais flexuras e regiões periorificiais na face, as lesões têm
aspecto mais liquenificado, escarificado e menos secretivo, sendo que a doença se manifesta em períodos de
surto/acalmia.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - Mulher de 58 anos, hipertensa e dislipidêmica, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca há 1 ano. Desde então, faz
uso irregular de atenolol, estatina e inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). Apresenta dispneia para as
atividades menos intensas que as habituais. De acordo com o NYHA (New York Heart Association), qual é a classe
funcional dessa paciente?
a)
b)
►c)
d)
e)

NYHA 1.
NYHA 2.
NYHA 3.
NYHA 4.
NYHA 5.

35 - Homem de 45 anos com tumor ósseo em tratamento oncológico, com prescrição de morfina 10 mg de 4/4 horas para
controle de dor, procura atendimento hospitalar. Acompanhante refere que nas últimas 24 horas paciente administrou
dose maior de opioide que o prescrito, evoluindo com sonolência e confusão mental. No exame físico, paciente
encontra-se com escala de coma de Glasgow de 12. Pupilas isofotorreagentes e isocóricas. Dados vitais: frequência
respiratória 11; saturação de O2 94% em ar ambiente, PA: 110/75 mmHg; frequência cardíaca 92 bpm. Qual é a conduta
correta para o atendimento inicial desse paciente?
a)

Monitorização hemodinâmica e ventilatória; intubação orotraqueal em sequência rápida; puncionar dois acessos venosos
periféricos calibrosos.
b) Monitorização hemodinâmica e ventilatória; puncionar 2 acessos venosos calibrosos e administrar 0,1-0,2 mg de flumazenil
endovenoso; manter em vigilância e avaliar a necessidade de doses subsequentes.
c) Observação clínica com monitorização por 2 horas; orientar cessar uso de opioide por 24 horas e após retornar com
metade da dose prescrita anteriormente.
d) Monitorização hemodinâmica e ventilatória; puncionar 2 acessos venosos calibrosos e administrar 0,5-1 mg de atropina
endovenosa; manter em vigilância e avaliar a necessidade de doses subsequentes.
►e) Monitorização hemodinâmica e ventilatória; puncionar 2 acessos venosos calibrosos e administrar 0,4 mg de naloxone
endovenoso; manter em vigilância e avaliar a necessidade de doses subsequentes.
36 - Sobre o tratamento de diabetes mellitus, assinale a alternativa que contenha a correlação correta entre droga e
mecanismo de ação.
a)
b)
►c)
d)
e)

Os inibidores do transporte de SGLT2 estimulam a secreção insulínica das células beta pancreáticas.
As sufulnilreias aumentam a excreção urinária de glicose.
As biguanidas inibem a gliconeogênese, a glicogenólise e aumentam a captação periférica de glicose.
Os análogos de GLP-1 aumentam a liberação de glucagon, exercem efeito trófico sob a massa de células
beta-pancreáticas e estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas.
Os inibidores da alfa-glicosidase são incretinas que estimulam as enzimas intestinais responsáveis pela hidrolização de
polissacarídeos.
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37 - A leptospirose é uma zoonose causada por espiroquetas do gênero leptospira, transmitida ao ser humano por material
contaminado. O principal reservatório é o rato. Sobre essa doença infecciosa aguda, assinale a alternativa
INCORRETA.
►a) A lesão renal aguda da leptospiros, classicamente apresenta-se como hipercalemia, oliguria e uremia, muitas vezes
evoluindo para necessidade de terapia de substituição renal.
b) A maioria dos casos confirmados encontra-se na região Sudeste e Sul do país, podendo ser transmitida por ratos, cães
ou gatos.
c) Para diagnóstico, a reação de ELISA com pesquisa de anticorpos IgM é útil para diagnóstico precoce da doença, podendo
ser detectados entre o 4.º e o 5.º dia de doença.
d) O tratamento inclui, além das medidas de suporte clínico, antibioticoterapia que deve ser prescrita nos casos moderados
e graves.
e) O quadro de hemorragia pulmonar está relacionado com depósito de imunoglobulinas na membrana basal alveolar
(IgM, IgG, IgA) e complemento C3.
38 - Sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR), seguindo os protocolos do American Hearth Association,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)

A pressão parcial de CO2 no final da expiração pode ser utilizada como um mensurador de qualidade da reanimação
cardiorrespiratória.
b) Com a via aérea avançada estabelecida, a ventilação durante a PCR deve ser de 1 ventilação a cada 6 segundos.
c) No atendimento de ritmo chocável, a adrenalina é a primeira droga administrada.
►d) A amiodarona é a droga antiarrítmica de escolha após o primeiro choque na reanimação cardiorrespiratória de PCR em
ritmo chocável.
e) Se a via aérea avançada não estiver estabelecida, a relação mais recomendada de compressão/ventilação é 30:2.
39 - A síndrome de realimentação é uma condição potencialmente letal e leva a graves distúrbios de eletrólitos, minerais e
metabólicos. Sobre essa condição, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

Os indivíduos predispostos são aqueles que sofreram privação alimentar prolongada ou passaram por processos
catabólicos graves com deleção de aposte energético.
b) Laboratorialmente se manifesta por hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e acidose metabólica.
c) Os distúrbios hidroeletrolíticos são justificados pelo fluxo intracelular dos eletrólitos no quadro de anabolismo secundário
à elevação dos níveis de insulina pelo maior aporte de glicose.
►d) É uma intercorrência exclusiva da nutrição parenteral, haja vista o maior aporte energético dessa via nutricional no
processo de reintrodução alimentar.
e) São medidas preventivas a introdução de aporte energético reduzido com progressão lenta e gradual, além da
administração de tiamina endovenosa na dose de 100 a 300 mg/dia, antecedendo a realimentação.
40 - Paciente vítima de colisão entre automóvel e motocicleta foi encontrado a 2 metros do acidente. No atendimento préhospitalar, foi realizada intubação orotraqueal por rebaixamento do nível de consciência. Na admissão hospitalar,
encontra-se hipotenso (PA: 85/42 mmHg), com taquicardia (FC 120 bpm), com tempo de enchimento capilar alargado,
bem acoplado na ventilação mecânica, com FR 20 PEEP 8 FiO2 de 50%, saturação de O2 96%. Sobre as condutas iniciais
em relação à avaliação circulatória, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

Devem ser administrados 1000 mL de solução isotônica aquecida imediatamente e todo local de sangramento visível deve
ser contido.
b) Se não houver resposta inicial à repleção volêmica, é indicado iniciar transfusão de hemocomponentes, priorizando
detectar o foco responsável pelo choque.
►c) Administrar ácido tranexâmico 1 g, endovenoso, em 10 minutos, e 1 g, endovenoso, nas próximas 8 horas, até 6 horas do
trauma, tendo-se evidência de redução de desfechos desfavoráveis.
d) Realizar FAST se disponível para identificar possíveis focos de hemorragia, além da tomografia de crânio.
e) Se o FAST não estiver disponível, é possível realizar o lavado peritoneal para diagnosticar hemoperitôneo.

