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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 50 (cinqüenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões) e Conhecimentos Específicos (35 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

PORTUGUÊS
Leia abaixo a parte final de um conto do famoso escritor
argentino Julio Cortázar.
Continuidade dos parques
Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que os esperava,
separaram-se na porta da cabana. Ela devia seguir pelo
caminho que ia para o norte. Do caminho oposto ele se voltou
um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu por
sua vez, esquivando-se das árvores e das cercas, até distinguir
na rósea bruma do crepúsculo a alameda que levava à casa.
Os cães não deviam latir, e não latiram. O capataz não estaria
a essa hora, e não estava. Subiu os três degraus do pórtico e
entrou. Pelo sangue galopando em seus ouvidos chegavamlhe as palavras da mulher: primeiro uma sala azul, depois
uma galeria, uma escadaria atapetada. No alto, duas portas.
Ninguém no primeiro cômodo, ninguém no segundo. A porta
do salão, e então o punhal na mão, a luz dos janelões, o alto
respaldo de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem
na poltrona lendo um romance.
1) Como dito, o excerto que você acabou de ler pertence
a um conto, isto é, um tipo de texto literário cuja
linguagem é trabalhada pelo autor para que sejam
alcançados determinados efeitos estéticos. As figuras
de linguagem são poderosos recursos estilísticos que
contribuem para a criação desses efeitos. No que se
refere às figuras de linguagem, é correto dizer que
o trecho “Pelo sangue galopando em seus ouvidos
chegavam-lhe as palavras da mulher” não apresenta:
a) prosopopeia
b) personificação
c) metáfora
d) sinestesia
e) sinédoque
2) Ainda com base no texto, assinale abaixo a alternativa
que apresenta erro no que se refere ao acento indicativo
da crase.
a) “ligados firmemente à tarefa que os esperava”
b) “até distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda”
c) “a luz dos janelões”
d) “O capataz não estaria a essa hora”
e) “a alameda que levava à casa”
3) Considere o período e as afirmações abaixo.
Ora, ao longo dofilme, ri repetidamente, e não foi “de
nervoso”.
I. O termo entre aspas atua como advérbio de causa.
II. A conjunção “e” poderia ser substituída, sem alteração
de sentido por “pois”.
III. O período é simples.
Está correto o que se afirma somente em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e III
e) Apenas II e III
4) Assinale a alternativa que classifica, correta e
respectivamente, os termos destacados no trecho
abaixo.
Enfim, a preferência é para entrevistas rigorosamente
estruturadas, com perguntas preestabelecidas e,
portanto, menos sugestivas.
a) Preposição -advérbio - adjetivo
b) Preposição - adjetivo -advérbio
c) Pronome - advérbio - adjetivo
d) Preposição - advérbio - advérbio
e) Conjunção - adjetivo - adjetivo

5) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
As crianças contam histórias_________ não é possível
acreditar.
a) que
b) as quais
c) em que
d) onde
e) das quais
6) Considere as orações abaixo.
I. Prefiro cinema do que teatro.
II. Não assisti aquela peça.
III. Seu comportamento implicou outra advertência.
De acordo com a norma culta:
a) somente III está correta.
b) somente II está correta.
c) somente I está correta.
d) somente II e III estão corretas.
e) todas estão corretas.
7) Considere os períodos abaixo.
I. Podem haver congestionamentos nas estradas.
II. Verificou-se, na investigação, todas as possibilidades.
III. Trata-se de situações complexas.
A concordância está correta somente em
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e III
e) Apenas II e III
8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Não entendi
ele reagiu tã o
quando_____
contaram a notícia.
a) porque - mau - o
b) porque - mal - lhe
c) por q u e - m a l - o
d) porque - mau - lhe
e) porque - mal - lhe
9) Considere os períodos abaixo.
I. Vi o filme que o autor fez referência.
II. Não sei aonde fica aquela cidade.
III. Ele tem algo de que não gosto.
A regência está correta somente em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e III
e) Apenas II e III
10) Considere as orações abaixo.
I. Informei-lhe da alteração da data.
II. Informei-o a alteração da data.
III. Informei-lhe a alteração da data.
IV. Informei-o da alteração da data.
A regência está correta em:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I e II, apenas.
e) III e IV, apenas.
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11) Considere os períodos abaixo.
I. Ela tem lindos olhos verde-claros.
II. Os milhares de pessoas presentes adoraram o show.
III. Dado as circunstâncias, o melhor é agir rapidamente.
A concordância está correta somente em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Apenas II e III

17) Paciente, 60 anos de idade, deu entrada no hospital,
em parada cardiorrespiratória, apresenta o seguinte
traçado no eletrocardiograma da figura 1:

12) Considere os períodos abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. Os candidatos, que têm nível superior, consideraram a
prova difícil.
II. Os candidatos que têm nível superior consideraram a
prova difícil.
a) A pontuação é apenas uma questão estilística e está
correta em I e II.
b) Em I, entende-se que todos os candidatos têm nível
superior.
c) A pontuação está correta nos dois períodos e não há
qualquer diferença de sentido entre eles.
d) A pontuação está correta somente em II, pois não é
possível separar sujeito e predicado.
e) A pontuação está correta apenas em I.
13) Assinale a alternativa que completa,
respectivamente, as lacunas.
I. N ão_______ em tomar as atitudes.
II. Ele te v e _______ na sua tentativa.
a) exite - êxito
b) exite - hêxito
c) hesite - êxito
d) hesite - hêxito
e) hesite - êzito

correta

Figura 1

Após análise criteriosa a conduta será:
a) Iniciar adrenalina com 0,1 a 0,5 mg (da solução 1:1000),
subcutânea ou intramuscular, repetindo a aplicação a
cada 20 minutos.
b) 30 compressões torácicas e 02 Ventilações.
c) Estímulo vagai.
d) Desfibrilação.
e) Sedação e intubação oro traqueal.

18) Mulher, com 57 anos de idade, obesa e tabagista,
apresentando na anamnese e no exame clínico,
taquicardia, dispnéia, hipotensão arterial, dor torácica
súbita e hemoptise. Nesse quadro, sugere o diagnóstico
de:
a)
b)
c)
d)
e)

e

19) Indique a arritmia cardíaca, responsável pela maioria
das mortes súbitas, nas primeiras vinte e quatro horas
de um acidente coronariano agudo:
a)
b)
c)
d)
e)

14) Considere as orações abaixo.
I. É necessário paciência.
II. É necessária a participação de todos.
III. É proibido a entrada de pessoas estranhas.
A concordância está correta somente em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Apenas II e III

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
2

estão

contra

indicados,

Aumento de átrio esquerdo e ventrículo direito.
Aumento da área cardíaca e condensação pulmonar.
Alargamento da borda superior do átrio direito.
Derrame pericárdico e diminuição da área cardíaca.
Alargamento do mediastino e derrame pleural.

21) Profissional da saúde, do sexo feminino, 25 anos de
idade, com seu esquema vacinai incompleto para
hepatite B, procura atendimento médico referindo
exposição ocupacional com material biológico, durante
uma sutura de um paciente sabidamente usuário
de droga injetável, com sorologia desconhecida
para hepatite B. A profilaxia recomendada para essa
profissional será:

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________
Os betabloqueadores
seguinte situação:

Fibrilação atrial.
Bloqueio de ramo direito.
Fibrilação ventricular.
Bloqueio de ramo esquerdo.
Taquicardia paroxística supraventricular.

20) A incidência radiográfica de tórax póstero anterior, em
relação ao diagnóstico de aneurisma dissecante de
aorta, pode contribuir com os seguintes achados:

15) Considere o período e as afirmações abaixo.
Fui eu quem solicitou na semana passada, um atestado
de matrícula a direção da escola.
I. Há um problema de concordância verbal, pois o correto
seria “solicitei”.
II. Falta o acento indicativo de crase em “à direção”.
III. A pontuação está correta.
Está correto o que se afirma somente em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Apenas II e III

16)

Infarto agudo do miocárdio.
Tromboembolismo pulmonar.
Bronquiectasias.
Adenoma brônquico.
Pneumonia bacteriana.

na

Disfunção sexual por outros hipotensores.
Taquicardia, sem insuficiência cardíaca.
Fenômeno de Raynaud.
Hipertireoidismo.
Insuficiência coronariana.
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a) Completar esquema vacinai e realizar anti-HBs
quantitativo 30 dias após exposição.
b) Iniciar esquema vacinai, realizar anti-HBs quantitativo.
c) Completar
esquema
vacinai,
realizar
anti-HBs
quantitativo e administrar uma dose de imunoglobulina
humana contra Hepatite B (HBIG), o mais precoce
possível até sete dias após o acidente.
d) Completar esquema vacinai com três doses, pois o risco
de contaminação é de 0,3%.
e) Nenhuma medida específica deve ser tomada.

22) Para indivíduos com 60 anos de idade, ou mais, o
calendário de vacinação no Estado de São Paulo
recomenda:
a) Vacina pneumocócica 23-valente com reforço há cada 5
anos e contra Influenza anualmente.
b) Dupla Adulto (dT - difteria e tétano) dose de reforço a
cada 10 anos para indivíduos previamente imunizados
com esquema completo dessa vacina e contra Influenza
anualmente nos períodos de campanha.
c) Contra Influenza, vacina pneumocócica 23-valente e dT
(difteria e tétano) com reforço há cada 5 anos.
d) Contra Influenza H1N1, contra a febre amarela e
Hepatite B.
e) Contra Influenza e Vacina pneumocócica 23-valente
com reforço anualmente.
23) Adulto jovem apresenta em seu exame radiológico a
formação de pneumatocele, que é mais observada em
pneumonias do tipo:
a) Estafilocócica.
b) Estreptocócica.
c) Pneumocócica.
d) Fungica.
e) Viral.
24) O aciclovir assim como o penciclovir são drogas
especialmente empregadas para o caso de :
a) pneumonia pneumocócica.
b) leishmaniose visceral.
c) micose ungueal.
d) herpes labial.
e) candidíase oral.
25) Em uma mulher com 68 anos de idade, com quadro
clínico diagnosticado como artrite reumatóide, podemos
encontrarem suas mãos os seguintes sinais radiográficos
relacionados a essa patologia:
a) Áreas osteolíticas e reação periosteal.
b) Destruição óssea e desvio cubital dos quirodáctilos.
c) Espessamento da cortical óssea e grande aumento das
partes moles.
d) Afilamento das extremidades e aumento das partes
moles amontantes.
e) Desmineralização óssea e desvio cubital dos
quirodáctilos.
26) Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade,
apresenta ferimento leve em antebraço direito por
mordedura de cão domiciliado e sadio. A carteira de
vacinação do paciente encontra-se em atraso, pois sua
ultima dose de vacina foi aos 5 anos de idade. Segundo
a profilaxia da raiva humana e o calendário vacinai para
adolescentes no Estado de São Paulo, qual conduta
deve ser tomada:
a) Observar o animal por 10 dias, reforço da dupla adulto
dT (dT - difteria e tétano) e iniciar esquema de vacina
contra Hepatite B.
b) Observar o animal e iniciar esquema vacinai de 03
doses de antirrábica com intervalos de 0, 3 e 7 dias.
c) Iniciar esquema vacinai de 05 doses de antirrábica com
intervalos de 0, 3, 7, 14 e 28 dias por via intramuscular.
d) Administrar Soro anti-rábico (SAR) 40 Ul/Kg de peso e
iniciar esquema de vacinação antirrábica 05 doses.
e) Enviar amostra do sistema nervoso central para o
diagnóstico laboratorial de raiva.

27) Conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 104, de
25 de janeiro de 2011, que define a relação de doenças,
agravos e eventos em saúde publica de notificação
compulsória em todo o território nacional, assinale a
afirmação CORRETA:
a) São de notificação compulsória: Acidente de Trabalho
com mutilação, Pneumonia bacteriana e câncer
relacionado ao trabalho.
b) São de notificação compulsória: Dengue, Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e violência
doméstica, sexual e outras violências.
c) A notificação compulsória é obrigatória somente para
profissionais da saúde médicos e enfermeiros.
d) São de notificação compulsória imediata a Tuberculose
e Hanseníase.
e) Todas as doenças e agravos deverão ser comunicados
ao serviço de Vigilância epidemiológica do município.
28) Paciente deu entrada no pronto socorro apresentando
crises convulsivas por abstinência ao álcool, em
relação às crise. Nessa situação, pode-se afirmar que:
a) Possui manifestações focais.
b) Apresenta resposta positiva à fenitoina sódica.
c) Raramente são múltiplas.
d) Ocorrem geralmente de 12 a 24 horas após a interrupção
da ingestão do álcool.
e) Recidivam habitualmente, na sobrevinda do delirium
tremens.
29) Uma paciente com quadro de intoxicação por ingestão
excessiva de antidepressivo tricíclico em tentativa de
suicídio, deu entrada no pronto socorro apresentando
prolongamento QRS com distúrbio de condução átrio
ventricular no eletrocardiograma. O tratamento de
escolha é:
a) Massagem do seio carotídeo.
b) Administração de digitálico endovenoso.
c) Colocação de marcapasso.
d) Instituição de propranolol via oral.
e) Administração de verapamil endovenoso.
30) Paciente diagnosticado com morte cerebral, apresenta
a seguinte pontuação na escala de Glasgow:
a) Quinze.
b) Zero.
c) Dez.
d) Cinco.
e) Três.
31) No choque cardiogênico, encontramos alterações
hemodinâmicas com maior frequência para esta
patologia como:
a) Pressão venosa central alta e freqüência cardíaca
elevada.
b) Pressão arterial sistêmica normal e resistência pulmonar
diminuída.
c) Pressão capilar pulmonar baixa e volume sistólico
aumentado.
d) Resistência sistêmica normal e débito cardíaco reduzido.
e) Pressão venosa central baixa e resistência pulmonar
alta.
32) Homem, vítima de acidente automobilístico, com
trauma de crânio, apresentou durante a evolução
na observação clínica um “intervalo lúcido”, o que
frequentemente indica:
a) Hematoma extradural.
b) Higroma hipertensivo.
c) Hematoma subdural.
d) Hematoma intraparenquimatoso.
e) Ação adrenérgica reacional.
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33) NÃO é característico da pericardite com tamponamento
cardíaco:
a) Tosse e disfagia.
b) Sinal de Rotch.
c) Pulso paradoxal.
d) Depressão do segmento ST no eletrocardiograma.
e) Taquicardia.
34) Mulher adulta, em consulta de rotina com a
ginecologista, apresentou ao exame físico bócio e
sinais e sintomas de hipotireoidismo. parou o uso de
pílula anticoncepcional há 3 meses, com a intenção de
engravidar. Provavelmente, é portadora de tireoidite:
a) Crônica de Riedel.
b) Crônica de Hashimoto.
c) Subaguda de Quervain
d) Aguda bacteriana.
e) Medicamentosa.
35) Homem adulto, com obesidade mórbida, apresentando
sonolência e cianose de extremidades, foi diagnosticado
pelo pneumologista como sendo portador da síndrome
de Pickwick. Os sinais e sintomas relacionados a esta
síndrome, estão relacionados à ocorrência de:
a) Paralisia frênica.
b) Espasmo brônquico.
c) Compressão traqueal.
d) Edema intersticial.
e) Hipoventilação pulmonar.
36) O médico residente do pronto socorro, atendendo um
paciente politraumatizado, comatoso com fratura de
base de crânio, apresentando rinorréia persistente.
Para confirmar que a secreção correspondia a liquido
cefalorraquidiano, colheu amostra e solicitou a
pesquisa de:
a) Células epiteliais.
b) Glicose.
c) Neutrófilos.
d) Gamaglobulina.
e) Histiócitos.
37) Paciente deu entrada na emergência, com orifício de
entrada penetrante do abdômen por FAF (ferimento
por arma de fogo), apresentando retropneumoperitônio
ao “Raio-X” simples de abdômen; no toque retal
apresentou crepitação. O quadro sugere lesão de:
a) Duodeno.
b) Cólon transverso.
c) Rim esquerdo.
d) Ureter esquerdo.
e) Pâncreas.
38) Mulher, com 19 anos de idade, deu entrada em uma
UPA (unidade de pronto atendimento), com vômito, dor
abdominal aguda e petéquias disseminadas. Não há
trombocitopenia e a paciente refere história de alergia.
A hipótese diagnostica inicial é:
a) Salmonelose.
b) Pancreatite aguda.
c) Púrpura de Henoch-Schõnlein.
d) Enterovirose.
e) Dermatite atópica.
39) São considerados condições e fatores de risco para
complicações da Influenza:
a) Grávidas a partir de 25 semanas de gestação.
b) Puérperas após duas semanas após o parto.
c) Crianças abaixo de dois anos.
d) Adultos acima de 50 anos.
e) Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso
prolongado de paracetamol.
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40) Homem, com 45 anos de idade, com quadro clinico
de inicio súbito cursando com, febre, manifestações
articulares e nódulos cutâneos eritematosos, diarréia
mucossanguinolenta com 7 evacuações diárias
acompanhadas de cólica. A principal hipótese
diagnostica é:
a) Colite amebiana.
b) Doença de Crohn
c) Diverticulite aguda.
d) Tuberculose intestinal.
e) Retocolite ulcerativa.
41) Após eletrocardiograma e monitoramento, o paciente
é diagnosticado com um quadro de flutter atrial. O
tratamento imediato mais efetivo é o(a):
a) Cardioversão.
b) Quinidina.
c) Marcapasso.
d) Cedilanide.
e) Lidocaína endovenosa.
42) Em um paciente adulto com quadro clinico e diagnóstico
de síndrome nefrótica, qual a anormalidade urinária
mais característica:
a) Hematuria.
b) Cilindruria.
c) Lipiduria.
d) Proteinuria.
e) Hipostenuria.
43) Paciente deu entrada no hospital com quadro
compatível de estado de mal epiléptico. A droga de
primeira escolha para o caso é:
a) Valproato.
b) Fenitoina.
c) Carbamazepina.
d) Primidona.
e) Lítio.
44) A dislipidemia pode ser classificada laboratorialmente
quando há, exceto:
a) Hipercolesterolemia isolada.
b) Hipertrigliceridemia isolada.
c) Aumento isolado de VLDL.
d) Diminuição isolada do HDL-colesterol.
e) Hiperlipidemia mista.
45) A cocaína é um alcalóide, estimulante do Sistema
Nervoso Central. Ela atinge rapidamente o cérebro,
produz resposta intensa, o que a torna muito procurada
como droga de abuso. Em relação à intoxicação aguda
por cocaína, assinale a alternativa CORRETA:
a) Fenobarbital é contra indicado na intoxicação crônica.
b) Betabloqueadores são contra indicados.
c) Diazepam endovenoso controla as convulsões.
d) A morfina e bloqueadores de cálcio devem sempre ser
administrados.
e) Na intoxicação crônica é contra indicado o uso de
antidepressivos tricíclicos.
46) Paciente apresentando diarréia aguda, acompanhada de
sangue nas fezes e que após a reidratação endovenosa,
ainda mantém o estado geral comprometido. Para esse
quadro, está indicado o uso de:
a) Adstringentes.
b) Hemotransfusão.
c) Anti-helmínticos.
d) Antimicrobianos.
e) Antifúngicos.
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47) Paciente com diagnóstico de dengue, é indicativo de
mau prognóstico os pacientes que apresentam:
a) Plaquetopenia abaixo de 100.000/mm3.
b) Hematócrito abaixo de 39%.
c) Leucopenia.
d) Eosinofilia.
e) Leucocitose.
48) Na insuficiência renal crônica, entre as manifestações
mais precoces na evolução da doença, destaca-se:
a) Desnutrição protéica.
b) Anemia.
c) Osteodistrofia.
d) Insuficiência cardíaca.
e) Intolerância glicídica.

49) Asíndrome de Mallory-Weiss refere-se ao sangramento
decorrente de lacerações da mucosa da junção do
esôfago e estômago, tipicamente resultante de um
esforço ao tossir ou vomitar. A síndrome de MalloryWeiss geralmente está associada a:
a) Úlcera péptica.
b) Carcinoma.
c) Alcoolismo.
d) Hérnia hiatal
e) Monilíase
50) São condições que predispõem
a formação dos
cálculos biliares:
a) Hemólise crônica, dieta hipolipídica e hiperuricemia.
b) Tabagismo, dieta hiperglicídica e hiperuricemia.
c) Alimentação parenteral, dieta hipercalórica e uso de
diurético.
d) Alimentação parenteral, obesidade e dieta hipopurínica.
e) Hemólise crônica, tabagismo e obesidade.
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