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CARGO: MÉDICO                                                                                 PROVA: C. ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO 
 
01- Paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), vem à consulta referindo ter sido 
internado há 10 dias e traz laudo de alta hospitalar com diagnóstico de exacerbação aguda de DPOC. Esta fase 
da DPOC caracteriza-se pelo(a): 
a) presença de febre, dor torácica ventilatório-dependente e estertores crepitantes pulmonares difusos; 
b) aumento da tosse e da expectoração, alteração na cor do escarro e piora da dispneia; 
c) presença de febre, aumento da tosse e da expectoração e alteração na cor do escarro; 
d) piora da dispnéia, presença de estertores crepitantes pulmonares difusos e necessidade de internação 
hospitalar. 
 
02- Com relação às alternativas citadas abaixo, qual delas não se caracteriza como um dos critérios 
diagnósticos de episódio depressivo maior?  
a) humor disfórico 
b) pensamentos de morte ou de auto-extermínio 
c) agitação ou retardo psicomotor 
d) isolamento social 
 
03- São anormalidades associadas à Síndrome metabólica, exceto: 
a) aumento do depósito ectópico de gordura, especialmente no fígado 
b) aumento da testosterona nas mulheres 
c) aumento da retenção renal de sódio 
d) aumento da sensibilidade à leptina 
 
04- São critérios diagnósticos de lúpus eritematoso sistêmico, exceto: 
a) úlceras orais, linfopenia, artralgias e fotossensibilidade; 
b) úlceras genitais, anemia, artrite não erosiva e fator antinuclear positivo; 
c) úlceras orais, plaquetopenia, rash malar e proteinúria +++ ou mais no exame simples de urina; 
d) rash malar, fotossensibilidade, úlceras orais e artralgias. 
 
05- A opção inicial mais correta para o tratamento de Doença de Hodgkin estágio IIIA deve ser: 
a) combinação de quimioterapia com esquema CHOP-rituximab + radioterapia de ‘campo estendido’;  
b) transplante autólogo de células hematopoiéticas; 
c) quimioterapia com esquema ABVD; 
d) combinação de quimioterapia com esquema ABVD + radioterapia de ‘campo envolvido’. 
 

06- As principais infecções fúngicas encontradas no hospedeiro imunocomprometido são: 
a) candidíase e mucormicose; 
b) paracoccidioidomicose e aspergilose; 
c) candidíase e aspergilose;  
d) candidíase e histoplasmose. 
 
07- Derrame pleural é o acúmulo de líquido entre as cavidades pleurais. Ocorre como consequência de 
distúrbios dos mecanismos de formação e absorção do líquido pleural. Sobre esta condição, são feitas as 
seguintes afirmativas: 
I. Todos os derrames neoplásicos são sanguinolentos. 
II. Derrame pleural sanguinolento desfavorece o diagnóstico de tuberculose. 
III. No derrame pleural tuberculoso, há um predomínio de polimorfonucleares, exceto na fase inicial, onde pode 
predominar os linfomononucleares. 

 IV. A presença de células mesoteliais descarta o diagnóstico de derrame pleural neoplásico.  
      Estão corretas: 

a) as afirmativas I e II. 
b) as afirmativas II e III. 
c) as afirmativas III e IV. 
d) as afirmativas I, III e IV. 
 
08- Pode ser quebrado o sigilo médico nas seguintes situações, exceto: 
a) notificação obrigatória de crime ou doença contagiosa; 
b) gravidez de menina hígida com 17 anos mesmo que sem o consentimento da paciente; 
c) necropsias e perícias psiquiátricas; 
d) boletim médico de pessoas públicas. 
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09- Alterações nos fatores de coagulação sanguíneos manifestam-se como grandes equimoses ou hematomas, 
após traumas menores, e tempo de coagulação prolongado, após lacerações ou cirurgias. Também podem 
ocorrer sangramentos articulares e do trato gastrointestinal. As alterações podem ser adquiridas ou hereditárias. 
Com relação a estas alterações e às patologias associadas, assinale a alternativa correta. 
a) A deficiência de vitamina K gera disfunção da antitrombina e dos fatores V, VIII, XI. 
b) A hemofilia A afeta particularmente mulheres, já que os homens heterozigotos portadores do gene são 
assintomáticos. 
c) Na hemofilia A, o TTPA encontra-se prolongado, com tempo de sangramento (TS), tempo de protrombina 
(TP) e agregação plaquetária normais. 
d) A hemofilia B afeta particularmente homens e pode ser tratada com desmopressina (DDAVP). 
 
10- De acordo com a Portaria 399-GM, de 22 de fevereiro de 2006, em relação ao fortalecimento da capacidade 
de respostas às doenças emergentes e endemias, dos objetivos e metas para o controle da dengue era: 
a) reduzir a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos municípios prioritários; 
b) atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de 1 caso por 10.000 
habitantes em todos os municípios prioritários; 
c) atingir pelo menos 85% de cura de casos novos diagnosticados a cada ano; 
d) reduzir em 15% a incidência parasitária anual, na região da Amazônia Legal.  
 
11- Existem algumas drogas ou classes de drogas que aumentam o risco de induzir o surgimento de 
osteoporose por levar a um aumento da perda de massa óssea, determinando um risco aumentado de fraturas. 
Assinale abaixo a droga ou classe de drogas que não tem mostrado aumento desse risco. 
a) heparina 
b) estatinas 
c) glicocorticoides 
d) tiazolidinedionas 
 
12- Uma das contra-indicações para uso de trombolítico venoso no acidente vascular encefálico (AVE) de 
etiologia isquêmica é: 
a) uso de heparina nos últimos 5 dias; 
b) AVE isquêmico nos últimos 3 meses; 
c) puerpério tardio; 
d) pressão arterial > 150x100mmHg. 
 
13- A chance de se desenvolver uma crise de pânico com agorafobia é maior quando o paciente estiver, exceto: 
a) como o centro das atenções 
b) fora de casa desacompanhado 
c) numa multidão 
d) num lugar onde a saída é difícil 
 
14- Qual é a manifestação cardíaca mais comum nos pacientes com artrite reumatóide? 
a) miocardite aguda 
b) insuficiência cardíaca 
c) infarto agudo do miocárdio 
d) pericardite 
 
15- São sinais e sintomas de alerta no paciente com queixa de cefaléia, indicativos de cefaléia secundária, 
exceto: 
a) febre, rigidez de nuca, convulsões; 
b) surgimento de cefaléia após os 50 anos (com ou sem emagrecimento, febre, mialgias); 
c) aumento subagudo (semanas a meses) da frequência e da intensidade das crises, mudança do padrão das 
crises; 
d) dor pulsátil ou latejante, acompanhada de escotomas cintilantes e parestesias em região perioral. 
 
As questões nº 16 e 17 foram elaboradas com base na Lei Municipal Lei Municipal nº 2.312/01 – Regime 
Jurídico dos servidores públicos e suas alterações.  
 
16- Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, sendo que não poderá 
reverter o servidor que contar com: 
a) cinquenta anos de idade. 
b) sessenta anos de idade. 
c) setenta anos de idade. 
d) oitenta anos de idade. 
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17- Analise as assertivas, sobre o adicional noturno: 
I- O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 25% sobre o vencimento do cargo. 
II- Considera-se trabalho noturno, o executado entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte 
III- Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago 
proporcionalmente às horas de trabalho noturno. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas a III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
 
A questão nº 18 foi elaborada com base na Lei orgânica do município de São Sebastião do Caí e suas 
alterações. 
 
18- Assinale a alternativa incorreta: 
a) É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical. 
b) A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais, 
observado como limite máximo o valor percebido como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.  
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.  
d) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores. 
 
A questão nº 19 foi elaborada com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas 
por suas Emendas Constitucionais.   
 
19- A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria relativa de seus membros; 
IV- por 1/3 da população brasileira. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas a III e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 

 
A questão nº 20 foi elaborada com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa e 
suas alterações. 
 
20- Leia as assertivas abaixo atribuindo “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e, após, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
(   ) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
(   ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o parcial ressarcimento do dano. 
(  ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 
 
a) V – F – V. 
b) V – V – V. 
c) V – V – F. 
d) F – F – V. 
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OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado 
pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de 
dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”. 
 
                                                        O destino viaja de ônibus 
 
 O que era para ser uma rotineira e inconsequente viagem, entre duas pequenas localidades, acaba 
mudando o destino de muitas vidas. O ônibus atola por causa de uma tempestade e está pronto o cenário. No 
percurso, cada passageiro criara um ______ de privacidade e proteção, cada um deles ruminando os próprios 
problemas. A partir daí começa a socialização. Juan, Alice, Camile, Tim tomam consciência que formam uma 
comunidade e o destino deles ainda não fora definido. 
 “O destino viaja de ônibus” é um dos grandes romances do norte-americano John Steinbeck, Prêmio 
Nobel de Literatura de 1962. Ele assume uma das comparações favoritas da existência: a vida é uma grande 
viagem. Somos nós e nossas circunstâncias. Uma viagem monótona pode tomar cores vivas. A pessoa pode 
estar no lugar errado no momento errado. Ou ao contrário: estar no lugar certo no momento certo. Mesmo assim 
não podemos atribuir tudo _____ sorte ou ao azar. 
 Afinal, você foi até o Terminal Rodoviário, escolheu o destino, escolheu o horário, escolheu o ônibus e 
até mesmo foi consultado sobre a poltrona favorita. Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus e 
também não teve qualquer decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o atoleiro. Nossas 
escolhas ______ sempre alguma conexão entre elas. Depois surgem os outros e as circunstâncias. 
 Podemos aumentar a alegoria lembrando que cada um dos viajantes carrega sua mala. Há malas 
importadas, malas que já fizeram muitas viagens, malas quase vazias, malas que transportam dinheiro, malas 
que transportam coisas inúteis, malas grandes ou pequenas, cada uma com um nome e todas elas protegendo 
seu segredo. 
 Os fatalistas garantem que tudo está decidido. Temos a sensação de liberdade, mas esta liberdade é 
redirecionada a cada curva do caminho. Os imprevistos têm força de _____. Outros são de opinião que somos 
inteiramente livres e construímos sozinhos o nosso projeto. 
 Quando nascemos, carregamos nosso destino. Somos feitos, direcionados, para Deus. As 
circunstâncias que surgem podem mudar o roteiro, podem nos levar longe do projeto original. Mas Deus refaz 
nosso projeto para alcançarmos um final feliz. Por outro lado, a felicidade não está no fim do caminho, mas é um 
modo de viajar. [...] 
 
                           (Aldo Colombo – Jornal Correio Riograndense – Edição nº 5417 - disponível em 
http://www.correioriograndense.com.br – acesso em 15/04/2015 - adaptado) 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
21-Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas do texto? 
a) cazulo – a – têm - decisão 
b) cazulo – a – tem - decizão 
c) casulo – à -  têm - decisão 
d) casulo – à – tem - descisão 
 
22-Quanto aos sinais de pontuação empregados no texto, é INCORRETO afirmar que: 
a) Em “Juan, Alice, Camile, Tim tomam consciência...” as vírgulas isolam termos de mesma função sintática. 
b) As aspas usadas no segundo parágrafo justificam-se por  destacar  nome de uma publicação. 
c) Os dois pontos após a expressão “da existência:”, no segundo parágrafo, dão início a uma sequência que 
esclarece uma ideia anterior. 
d) Em “No percurso, cada passageiro criara...” (1º parágrafo)  a vírgula sinaliza a ruptura entre o sujeito e o 
predicado. 
 
23- Quando se escreve, são vários artifícios de que se pode fazer uso para evitar a repetição de uma palavra.  
No texto, o autor faz uso desses artifícios.  Indique, dos segmentos a seguir, aquele em que o termo destacado 
NÃO cumpre a função de retomar uma palavra ou expressão: 
a) “Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus...” 
b) “... malas que já fizeram muitas viagens,...” 
c) “Os fatalistas garantem que tudo está decidido.” 
d) “As circunstâncias que surgem podem mudar o roteiro,...” 
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24- “O ônibus atola por causa de uma tempestade...”  
Está INCORRETA a análise sintática da seguinte palavra ou expressão do segmento acima: 
a) “O ônibus” é o sujeito simples. 
b)  “O” e “uma” são adjuntos adnominais. 
c)   “ônibus” é o núcleo do sujeito. 
d)  “atola” é o núcleo do predicado nominal. 
 
25- Quanto  ao sentido de palavras empregadas no texto, analise cada uma das afirmações a seguir e assinale 
a INCORRETA: 
a) Em “Temos a sensação de liberdade, mas esta liberdade é redirecionada a cada curva do caminho.” a palavra 
“mas” é um elemento linguístico que possui valor de adversidade. 
b) No segmento “A pessoa pode estar no lugar errado no momento errado. Ou ao contrário: estar no lugar certo 
no momento certo.” a palavra “Ou”, destacada, assume o sentido de alternância. 
c) Em “... e também não teve qualquer decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o 
atoleiro.” a palavra “qualquer” é um pronome indefinido. 
d) No trecho “O ônibus atola por causa de uma tempestade e está pronto o cenário.” a palavra “tempestade” 
assume um sentido conotativo. 
 
26- Leia a passagem: “Mas não escolheu os demais que viajariam no ônibus e também não teve qualquer 
decisão sobre o bom ou mau tempo, sobre a tempestade e sobre o atoleiro.” 
No trecho acima a concordância se reporta a 3ª pessoa do singular.  Se fosse mudada a concordância para a 3ª 
pessoa do plural, quais palavras sofreriam alterações para que o mesmo ficasse corretamente redigido, 
seguindo as normas gramaticais? 
a) escolhiam - tem 
b) escolheriam - teriam 
c) escolheram - tiveram 
d) escolhestes - tivestes 
 
27- No excerto “Quando nascemos, carregamos nosso destino.  Somos feitos, direcionados para Deus.”  os 
verbos destacados evidenciam que: 
a) O sujeito do discurso participa parcialmente das ações verbais. 
b) Há inclusão do sujeito do discurso nas ações apresentadas. 
c) Não há concordância verbal. 
d) Há sujeito composto e sujeito oculto. 
 
28- Em termos sintáticos, na oração “Temos a sensação de liberdade, ...” o verbo “Temos” é: 
a) transitivo indireto 
b) transitivo direto 
c) de ligação 
d) intransitivo 
 
29- Quanto à acentuação das palavras, analise as afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA: 
a) As palavras “daí” e “construímos” são acentuadas por regras diferentes. 
b) As palavras “você” e “até” são oxítonas terminadas em “e”, por isso acentuadas. 
c) As palavras “circunstâncias” e “cenário” são paroxítonas terminadas em ditongo. 
d) As palavras “ônibus” e “monótono” são proparoxítonas. 
 
30- Julgue as assertivas abaixo relativas a estrutura do texto: 
I– Há sujeito após o verbo em “Depois surgem os outros e as circunstâncias...” (3º§) 
II – Em “Há malas importadas, ...” (4º§) o verbo “Há” pode ser substituído por “Existe” sem prejuízo à correção 
gramatical e ao sentido. 
III – Na última oração do texto, caso o conetivo “mas” fosse substituído por “porém”, haveria prejuízo à correção 
gramatical e ao sentido. 
 
Está (ão) correta (s): 
a) Apenas a I  
b) Apenas a II e a III 
c) Apenas a I e a III 
d) Apenas a I e a II 
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31- No aplicativo Microsoft Outlook 2010, ao criarmos um novo email, é utilizando os campos “Para”, “CC” e 
“CCo” para os usuários “fulano@” “beltrano@” “ciclano@” respectivamente. A respeito desta afirmação, qual 
alternativa é verdadeira? 

  a) Ao receber o email, ciclano@ não visualizará os endereços de fulano@ e beltrano@. 
b) O email será enviado de forma oculta ao provedor para ambos os destinatários. 
c) Ao receber o email, fulano@ e beltrano@ não visualizarão o endereço de ciclano@. 
d) Se os destinatários não possuírem um cliente de correio eletrônico na versão 2010 ou superior, os 
destinatários não aparecerão no campo “Para”. 
 
32- O conjunto de rotinas que permite ao sistema operacional acessar determinados periféricos e componentes, 
funcionando como uma espécie de tradutor para o sistema operacional é conhecido como: 
a) Antivírus. 
b) Setup. 
c) Gerenciadores. 
d) Drivers. 
 
33- A figura abaixo representa duas interfaces do tipo: 

 
 

a) HDMI 
b) USB 
c) DVI 
d) PS/2 
 
34- Na área de trabalho do Windows, o que acontece ao selecionarmos o ícone da “Lixeira” e pressionarmos a 
tecla F2? 
a) Será aberta uma janela com as propriedades da lixeira. 
b) Será ativada a função para renomear o ícone.  
c) Os arquivos da lixeira serão excluídos permanentemente do computador.  
d) Os arquivos da lixeira serão restaurados para seus locais de origem. 
 
35- No Internet Explorer, qual a tecla de atalho utilizada para chamar a função “Excluir Histórico de 
Navegação...”? 
a) CTRL+D 
b) CTRL+ESC 
c) ALT+F5 
d) CTRL+SHIFT+DEL 
 
36- No Microsoft Word, qual tecla de atalho utilizada para ativar a função de “substituir um texto no documento”? 
a) CTRL + U 
b) CTRL + S 
c) ALT + L 
d) F7 
 
37- O processo pelo qual um programa ou documento é baixado da Internet para o computador do usuário é 
conhecido como: 
a) Download 
b) Backup 
c) Upload 
d) Update 
 
38- No Microsoft Excel, qual a função da tecla de atalho “ALT+U”?  
a) Ativar/desativar o recurso de texto sublinhado na célula 
b) Desfazer a última ação executada na planilha atual 
c) Acessar a guia “Fórmulas” na faixa superior de opções   
d) Salvar e fechar a planilha aberta atualmente 
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39- No navegador Google Chrome, o que acontece ao clicarmos em um link enquanto mantemos a tecla “CTRL” 
pressionada? 
a) O link será aberto em uma nova janela do Internet Explorer. 
b) O link será aberto em uma nova aba/guia de navegação.  
c) O link será inserido em uma nova mensagem de email para posterior envio. 
d) O link será aberto normalmente, mas será incluído na lista de favoritos. 
 
40- O sistema Operacional Microsoft Windows versão 8 possui uma ferramenta para proteção de informações 
oriundas da Internet. Esta ferramenta verifica dados provenientes da internet e pode permitir sua entrada ou 
bloqueá-los de acordo com as regras configuradas de maneira a evitar invasões por parte de Hackers ou outros 
invasores. A ferramenta em questão é: 
a) Gerenciador de Redes. 
b )Assistente de Compartilhamento. 
c) Antivirus. 
d) Firewall. 
 
 
 
 
 
 




