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Caderno
de Prova

dezembro

8

8 de dezembro
das 15:10 às 18:10 h
3 h de duração*
30 questões

2S06 Médico Clínico Geral Plantonista
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Analise as frases abaixo:
1. Os EUA se          a negociar com
Cuba.
2. 2/3 dos candidatos não          responder às perguntas.
3.          algumas horas que estou
te esperando.

1. Analise o texto abaixo:
Multas na Paulista começam em 15 dias
A CE (Companhia de Engenharia de Tráfego) deve
começar a multar os motoristas que desrespeitarem
a nova velocidade máxima permitida na Avenida
Paulista em no máximo 15 dias. Ontem, a prefeitura
alterou o limite de 60 km/h para 50 km/h na via. De
acordo com o diretor de planejamento da companhia,
Tadeu Leite, a ideia é readequar o viário e evitar mais
acidentes. Os últimos dados disponibilizados pela CET
mostram que em 2012 aconteceram 106 acidentes na
Avenida Paulista, sendo 32 atropelamentos. Três pessoas morreram e 122 ficaram feridas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

recusa / souberam / Faz
recusa / souberam / Fazem
recusam / souberam / faz
recusam / soube / Fazem
recusam / soube / Faz

Folha de São Paul0, 29 de outubro de 2013, Cotidiano

De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A CET não contabilizou os dados de acidentes
na Avenida Paulista em 2012.
b. ( ) 125 foi o número total de acidentes na
Avenida Paulista em 2012.
c. ( ) A CET já começou a cobrar o novo limite de
velocidade e a multar os motoristas.
d. ( ) O limite de velocidade na Avenida Paulista
será aumentado.
e. ( X ) O limite de velocidade na Avenida Paulista foi
reduzido em virtude dos acidentes.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

geleia, fiéis, voo, heróis, pera
geleia, fiéis, vôo, heróis, pera
geléia, fieis, voo, herois, pêra
geléia, fiéis, vôo, herois, pêra
geleia, fiéis, voo, heróis, pêra
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4. Analise as frases abaixo:
1. Cuidado, o perigo de desabamento é
         !
2. Meu cunhado sempre foi um      
pagador.
3. Qual o            desta sala?
4. O novo cargo de Luís tem muitos
           .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

iminente / mal / comprimento / privilégios
iminente / mau / comprimento / privilégios
eminente / mal / comprimento / previlégios
eminente / mau / cumprimento / privilégios
eminente / mal / cumprimento / previlégios
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5. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente empregado.

8. Estamos assistindo, nos Estados Unidos da América,
um extraordinário crescimento da extração de Xisto.

a.
b.
c.
d.

Seu Simão saiu de casa à cavalo.
Hélio ficou cara à cara com o bandido.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
Rosinha permaneceu indiferente àquele
barulho.
e. ( ) Colocar seu dinheiro à favor do seu futuro é
imprescindível.

Assinale a alternativa que indica a razão do crescimento desta produção.

Temas Atuais

d.

( )
( )
( )
(X)

5 questões

a. (
b.
c.

e.
6. O Egito está presente, nos últimos meses, com
grande frequência, nos noticiários internacionais.
Assinale a alternativa que indica a razão deste fato.
a. ( ) A tentativa de volta ao poder do presidente
Hosni Mubarak.
b. ( X ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
recondução ao cargo.
c. ( ) Os protestos dos partidários do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a eleição
de Hosni Mubarak.
d. ( ) A guerra civil que já matou mais de 15 mil
egípcios e provocou a fuga de milhares de
pessoas para os países vizinhos.
e. ( ) Os protestos dos inimigos do presidente
deposto Mohamed Mussi, exigindo a sua
deposição do cargo que exerce desde novembro de 2012.

7. As grandes manifestações ocorridas no Brasil
tinham, entre os seus gritos de guerra, a melhoria dos
transportes públicos, o combate à corrupção e a derrubada da PEC 37 que, se aprovada, limitaria os poderes de investigação:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da Polícia Federal.
do Poder Judiciário.
do Ministério Público.
das Assembleias Legislativas.
do Supremo Tribunal Federal.

) A possibilidade de fabricação de combustível
nuclear com esta rocha.
( ) O emprego maciço deste material rochoso na
construção civil.
( ) As inúmeras aplicações do material na indústria farmacêutica.
( X ) A possibilidade de extrair do Xisto importantes quantidades de gás e petróleo.
( ) A transformação do Xisto em Etanol, diminuindo em curto prazo a poluição nas grandes cidades.

9. Equipamento móvel que além de poder efetuar
ligações telefônicas é capaz de executar inúmeros programas, possibilitando aos seus usuários, sem o auxílio
de qualquer outro equipamento, escutar músicas,
tocar vídeos, transmitir e receber mensagens de texto.
Assinale a alternativa que indica esse equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

VCR
Decoder
Smart TV
Fac símile
Smartphone

10. Comparando-se o volume de gelo na Região
Ártica de 1979 e o de 2013, constata-se uma grande
redução da cobertura de gelo daquela região.
A causa deste fenômeno é, segundo alguns autores:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O aquecimento global.
O resfriamento da atmosfera.
O aumento da camada de ozônio na atmosfera.
A redução da população na Região Ártica.
A diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa.
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Conhecimentos de Medicina
11. Na Constituição Federal de 1988, a Diretriz que
pela primeira vez introduziu o conceito de controle
social na gestão da saúde foi a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Hierarquização.
Regionalização.
Descentralização.
Atendimento integral.
Participação da comunidade.

12. Na Constituição Federal de 1988, a Diretriz que
prevê uma direção única na saúde em cada esfera de
governo é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Hierarquização.
Regionalização.
Descentralização.
Atendimento integral.
Participação da comunidade.

(20 questões)

14. A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula,
em todo o território nacional, as ações e os serviços de
saúde. Assim o conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde, caracteriza a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador.
Vigilância epidemiológica.
Programa de Saúde da Família.
Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

15. As ações e os serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos princípios do SUS.
Desses princípios, a Integralidade da Assistência:

13. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a
mudança de prioridade do atendimento médico de
caráter eminentemente hospitalocêntrico para uma
prioridade de atividades preventivas de saúde.
Esta conceituação está estabelecida na Diretriz:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Hierarquização.
Regionalização.
Descentralização.
Atendimento integral.
Participação da comunidade.
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a. (
b. (

) Normatiza a participação da comunidade.
) Garante o acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
c. ( ) Prevê a utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática.
d. ( X ) É um conjunto articulado e contínuo das ações
e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos
os níveis de complexidade do sistema.
e. ( ) Tem como orientação uma direção única em
cada esfera de governo com ênfase nos serviços para os municípios e regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde.
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16. Com a nova Constituição da República, a
implementação do SUS foi viabilizada no âmbito
jurídico institucional com Leis, Decretos e Normas
Operacionais complementares. Juridicamente, a
agregação de todos os serviços estatais − das esferas
federal, estadual e municipal − e os serviços privados
(desde que contratados ou conveniados) está previsto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

no Decreto no 99.438/90.
nas Leis Orgânicas da Saúde no 8.080/90.
nas Leis Orgânicas da Saúde no 8 8.142/90.
na Norma Operacional Básica (NOB).
na Constituição Federal de 1988.

17. As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes estão regulamentados pela(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Norma Operacional Básica.
Lei orgânica dos municípios.
Programa de Saúde da Família.
Lei no 8142 de 28 de dezembro de 1990.
Lei no 8.080 de 19 de Setembro de 1990

20. As infecções que surgem em pacientes submetidos a cirurgias valvulares vasculares que apresentam
complicações infecciosas como vasculites e endocardites são classificadas como:
a.
b.
c.
d.
e.

a. (

b.

18. Um das consequências do uso prolongado de
antibioticoterapia em pacientes hospitalizados é:
( )
( )
(X)
( )
( )

A imunossupressão.
A desnutrição.
O surgimento de infecções fúngicas.
A resistência cruzada aos antibióticos.
O surgimento de infecções virais associadas.

19. Na investigação diagnóstica da doença diverticular do cólon, em um episódio agudo de diverticulite, o
exame de imagem indicado para o diagnóstico é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Infecção cruzada.
Infecção comunitária.
Infecção Incisional Profunda (ISC-IP).
Infecção Incisional Superficial (ISC-IS).
Infecção do Sítio Cirúrgico de Órgãos e
Cavidades (ISC-OC).

21. Para o cálculo da taxa de infecção hospitalar deve
ser utilizada a fórmula:

c.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

d.

e.

) O número de infecções diagnosticadas no
procedimento sob avaliação multiplicado por
todos os procedimentos realizados no período,
multiplicado por 100 para ser expresso sob a
forma percentual.
( X ) O número de infecções diagnosticadas no procedimento sob avaliação dividido por todos os
procedimentos realizados no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma
percentual.
( ) O número de procedimentos realizados sob
avaliação dividido por todos os casos de
infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma
percentual.
( ) O número de procedimentos realizados sob
avaliação multiplicado por todos os casos de
infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma
percentual.
( ) O número de procedimentos realizados
sob avaliação somado a todos os casos de
infecções diagnosticadas no período, multiplicado por 100 para ser expresso sob a forma
percentual.

Tomografia computadorizada.
Clister opaco com duplo contraste.
Cintilografia abdominal com Tecnésio 99.
Radiografia simples de abdome.
Ultrassonografia abdominal.
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22. As infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida
cirúrgica, e sua classificação deverá ser feita no final
do ato cirúrgico.
São consideradas potencialmente contaminadas:
a. ( ) Aquelas em que ocorre penetração nos tratos
digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.
b. ( ) Aquelas realizadas em tecidos estéreis ou
passíveis de descontaminação, na ausência
de processo infeccioso e inflamatório local ou
falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas
e traumáticas com cicatrização de primeira
intenção e sem drenagem.
c. ( ) Aquelas realizadas em tecidos traumatizados
recentemente e abertos, colonizados por flora
bacteriana abundante, cuja descontaminação
seja difícil ou impossível, bem como todas
aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.
d. ( X ) Aquelas realizadas em tecidos colonizados por
flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência
de processo infeccioso e inflamatório e com
falhas técnicas discretas no transoperatório
e. ( ) Todas as intervenções cirúrgicas realizadas
em qualquer tecido ou órgão, em presença de
processo infeccioso (supuração local), tecido
necrótico, corpos estranhos e feridas de origem suja.

23. É droga comumente utilizada em pacientes com
antecedentes atópicos que se apresentam com quadro de reação tipo alérgica aguda com lesões máculo
papulares disseminadas, algumas coalescentes e
pruriginosas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Vasoconstritor.
Bloqueador H2.
Anticolinérgico.
Antiespasmódico.
Adrenalina por via intramuscular ou
subcutânea.
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24. Assinale a alternativa que apresenta apenas exames complementares de imagem considerados invasivos em propedêutica:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Uretrocistografia miccional.
Ultrassonografia abdominal
Radiografia simples do tórax.
Tomografia abdominal sem contraste.
Ressonância magnética sem contraste.

25. Na análise do perfil epidemiológico das doenças,
em relação aos atributos dos Agentes Etiológicos ou
Biopatógenos, causadores de epidemias e endemias,
segundo sua relação com o hospedeiro, a patogenicidade é entendida como:
a. (
b.
c.

d.
e.

) A capacidade do agente de, após a infecção,
induzir a imunidade no hospedeiro.
( ) A capacidade do agente de causar a morte do
hospedeiro.
( ) A capacidade de certos organismos (agentes)
de penetrar, se desenvolver e/ou multiplicar
em um outro (hospedeiro).
( X ) A capacidade do agente, uma vez instalado,
de produzir sintomas e sinais.
( ) A capacidade do agente de produzir efeitos
graves ou fatais, relacionada à capacidade de
produzir toxinas, de se multiplicar etc.

26. Em uma determinada comunidade ou região é
observada a ocorrência de casos de doenças de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao
esperado, com uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência ultrapassando
valores preestabelecidos para aquela circunstância.
As caracaterísticas acima descritas são típicas de um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Caso.
Surto.
Endemia
Epidemia
Pandemia.
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27. Os Indicadores de Saúde são utilizados para revelar a situação de saúde de uma população, a partir de
dados referenciados no tempo e espaço e pela sua
forma de organização e apresentação.

30. Preferencialmente, o médico da equipe de Saúde
da Família deve ser um generalista e deve atender a
todos os componentes das famílias, independentemente de sexo e idade.

O indicador que revela o perfil de uma doença, em
um determinado local e período, com número total
de casos, tanto novos quanto já existentes de uma
doença, é a:

São atribuições exclusivas do médico:

a.
b.
c.
d.
e.

b.

( )
(X)
( )
( )
( )

Incidência.
Prevalência.
Morbidade.
Mortalidade.
Letalidade.

28. Pertencem ao grupo farmacológico das cefalosporinas os seguintes antibióticos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Clindamincina e eritromicina.
Levofloxacim e ciprofloxacim.
Cefalotina, cefalexina e ceftriaxona.
Amoxacilina, eritromicina e azitromicina.
Trimetropim e sulfametoxazol e ácido
nalidíxico.

a. (

c.

d.

e.

) Oportunizar os contatos com indivíduos sadios
ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária
( ) Desenvolver, com os Agentes Comunitários de
Saúde, atividades de identificação das famílias
de risco.
( X ) Assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao
adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais.
( ) Desenvolver ações para capacitação dos ACS
e auxiliares de enfermagem, com vistas ao
desempenho de suas funções junto ao serviço
de saúde.
( ) Acompanhar as consultas de enfermagem
dos indivíduos expostos às situações de risco,
visando garantir uma melhor monitoria de
suas condições de saúde.

29. Assinale a alternativa que apresenta apenas anti-inflamatórios não hormonais segundo sua origem:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Benzidamina, cetoprofeno e diclofenaco sódico.
Ibuprofeno, Indometacina e beclometasona.
Naproxeno, nimesulida e betanetasona.
Piroxican, hidroxicloroquina e budesonida.
Hidrocortisona, metilprednisolona e ciclesonida.
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