
MÉDICO 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS 

 

1. Leia com atenção o texto a seguir: Radicado nos Estados Unidos há 

mais de 30 anos, o neurologista porto-alegrense Carlos Gadia é 

referência em autismo — transtorno de alta complexidade que afeta a 

interação social e a comunicação. Gadia, formado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), trabalha como diretor associado 

do Dan Marino Center, na Flórida, instituição criada a partir de uma 

doação milionária do famoso ex-jogador de futebol americano que dá 

nome à instituição — Marino é pai de um autista. (Zero Hora, 14/11/2015- 

04h05min) 

O sujeito do verbo “trabalha” (linha 5) é: 

a) O neurologista porto-alegrense. 

b) O neurologista porto-alegrense Carlos Gadia. 

c) Gadia. 

d) Carlos Gadia. 

e) O neurologista. 

 

2. O autismo raramente é citado durante a formação médica, nem 

aparece no currículo de faculdades de profissionais afins, como as de 

fonoaudiologia, terapia ocupacional ou psicologia. 

A palavra “raramente” (linha 1, acima) expressa: 

a) Uma qualidade. 

b) Uma ação. 

c) Uma circunstância. 

d) Ideia de gênero. 

e) Ideia de coletivo. 

 

3. A inclusão é sempre a situação ideal. No entanto, requer que a 

escola esteja preparada para oferecer àquela criança o que ela 

necessita. 

A locução conjuntiva: “No entanto” (linha 1) estabelece com o primeiro 

período (A inclusão é sempre a situação ideal.) uma relação de: 

a) Alternância. 

b) Conclusão. 

c) Explicação. 

d) Comparação. 

e) Compensação. 

 

4. A pesquisa em autismo no Brasil é de alta qualidade, mas esses 

resultados não chegam ao ponto final, que são a criança e a família. 

A palavra “esses”(linha 1) foi empregada para: 

a) Situar o que já foi anteriormente expresso no texto. 



b) Situar o que vai ser expresso no texto. 

c) Expressar localização espacial. 

d) Expressar localização temporal. 

e) Para localizar o ser no espaço e no tempo. 

 

5. Observe as palavras sublinhadas neste trecho: A ideia de que todo 

autista deve ser incluído desde o início só é correta quando as escolas 

podem oferecer as intervenções necessárias.  

Essas palavras pertencem à classe gramatical: 

a) Artigo. 

b) Conjunção. 

c) Verbo. 

d) Adjetivo. 

e) Substantivo. 

 

6. Falta tudo: suporte para pesquisa, capacidade de treinamento de 

profissionais em números adequados, uma política que realmente 

identifique as intervenções que funcionam.  

Os dois pontos foram empregados, nesse texto, para: 

a) Introduzir uma citação. 

b) Introduzir uma enumeração. 

c) Separar orações coordenadas para que se opõem quanto ao 

sentido. 

d) Indicar surpresa, dúvida, hesitação. 

e) Realçar palavras ou expressões. 

 

ESTUDOS SOCIAIS 

 

7.      O Brasil é o terceiro país a ter o registro da vacina imunizante contra 

a dengue. A aprovação do registro saiu em dezembro de 2015 e é 

indicada para um público de 09 a 45 anos. Desenvolvida pelo 

laboratório Frances Sanofi Pasteur, essa vacina é chamada de: 

a)    Denguevaxia. 

b)   Dengvaxia. 

c)     Denguevacina. 

d)    Dengvacina. 

e)     Dengimune. 

 

8.       As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa agora são 

obrigatórias no Brasil. Após adiada por três anos pelo governo brasileiro. 

Referente ao acordo Ortográfico é correto afirmar: 

a) Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) para padronizar as regras 

ortográficas, o acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado 



sem obrigatoriedade em 2009. A previsão inicial era que as regras 

fossem cobradas oficialmente a partir de 1° de janeiro de 2013, mas, 

após polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a entrada em 

vigor para 1° de janeiro de 2016. 

b) Facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países e ampliar a 

divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, unificando 

ente os países que usam o mesmo idioma. 

c) O Brasil é o terceiro dos oito países que assinaram o tratado a tornar 

obrigatórias as mudanças, que já estão em vigor em Portugal e Cabo 

Verde. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste ainda não aplicam oficialmente as novas regras 

ortográficas. 

d) De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% dos 

vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

9. O Brasil cria uma nova lei para lidar com a violência na escola. 

“Chamar ou Zombar um colega de “Gorda”, “feio”, “esquisito”, “cabelo 

ruim”, “sardenta”“. É considerado um tipo de violência que pode ser 

física ou psicológica e que configura diversos atos de agressão ou 

desrespeito feitos de maneira repetitiva. Esta violência na escola é 

chamada de: 

a) Bullying. 

b) Intolerância escolar. 

c) Intolerância na escola. 

d) Irrelevância escolar. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

10.  O resultado, entre outros fatores, do lançamento de gases 

poluentes na atmosfera, como o gás carbônico e o metano, liberados 

principalmente pela ação humana em atividades como transporte, 

geração de energia e desmatamento, que cresceram 

significativamente desde a Revolução Industrial. Esses fatores resultam 

no: 

a) Efeito estufa. 

b) Aquecimento da atmosfera. 

c) Aquecimento do planeta. 

d) Efeito Geológico atmosférico. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Conforme a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014 que define a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 

eventos da saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em 

todo o território nacional, é incorreto afirmar que:  



a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros 

profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, 

que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º 

da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

b) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo 

profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar 

o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas 

desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 

c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde 

do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou 

confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. 

d) A notificação compulsória, independente da forma como realizada, 

também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá 

o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS 

estabelecido pela SVS/MS. 

e) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de 

notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por 

qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

 

12. Conforme a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, com suas 

definições e anexos, apresenta uma lista que acrescenta um novo 

agravo/doença não contemplado na Portaria anterior (PORTARIA Nº 

104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011).  Qual das alternativas abaixo 

contempla o novo agravo/doença:  

a) Eventos Adversos Pós-Vacinação. 

b) Intoxicações Exógenas. 

c) Paralisia Flácida Aguda. 

d) Febre Chikungunya. 

e) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-

CoV). 

 

13. No tratamento da hanseníase os Estados Reacionais também são 

conhecidos como reações hansênicas, que são manifestações agudas 

ocasionadas por alterações do sistema imunológico da pessoa atingida 

pela hanseníase, os quais se exteriorizam por meio de manifestações 

inflamatórias agudas e subagudas. Sobre essas reações é correto 

afirmar que: 

a) Tanto a Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) quanto a Reação 

Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) podem ocorrer antes, 

durante ou depois do tratamento com a poliquimioterapia (PQT/OMS), 

tanto nos casos de hanseníase paucibacilar como nos multibacilar. 

b) Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) ocorre somente no inicio do 

tratamento. 

c) Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) pode ocorrer no inicio, 

durante ou no fim do tratamento para hanseníase multibacilar. 

d) Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) pode ocorrer 

somente no final do tratamento para hanseníase multibacilar.  



e) Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) ocorre durante 

o tratamento da hanseníase paucibacilar. 

 

14. Visando o tratamento com o esquema PQT/OMS (poliquimioterapia), 

a classificação do caso de hanseníase é baseada no número de lesões 

cutâneas. É incorreto afirmar: 

a) Classifica-se como Paucibacilar (PB) – casos com até cinco lesões de 

pele. 

b) Classifica-se como Multibacilar (MB) – casos com mais de cinco 

lesões de pele.  

c) A baciloscopia de pele (esfregaço dérmico), quando disponível, 

deve ser utilizada como exame complementar para a classificação dos 

casos em PB ou MB.  

d) A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, 

independentemente do número de lesões.  

e) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico de 

hanseníase. 

 

15. Sobre a interpretação de resultados de testes sorológicos para o vírus 

da hepatite B (HBV) assinale V para verdadeiro e F para falso: 

(  ) Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total não reagente 

e Anti-HBs não reagente indica ausência de contato prévio com HBV e 

susceptibilidade a infecção. 

(  ) Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total reagente e 

Anti-HBs  reagente indica  imunidade após vacinação. 

(  ) Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total  não reagente 

e Anti-HBs  reagente indica  imunidade após infecção pelo HBV. 

(  ) Um paciente com HBsAg  reagente, Anti-HBc total  reagente e Anti-

HBs não reagente indica infecção pelo vírus HBV. 

 

a) V – V – F – V. 

b) V – F – F – V. 

c) F – V – V – F.   

d) V – F – V – F . 

e) F – F – V – V . 

 

16. A Lei que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências” é: 

a) Lei 8.142 de 19 de setembro de 1990. 

b) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

c) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 

d) Lei 8.080 de 28 de dezembro de 1990. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 



17. Em 2014 o Ministério da Saúde iniciou a distribuição do 

Medicamento 3 em 1, para o tratamento do HIV/AIDS. O principal 

ganho com o novo medicamento antirretroviral está na redução do 

número de pacientes que deixam de dar continuidade ao tratamento. 

Isso porque a disponibilidade das três composições em um único 

comprimido facilita a ingestão, permitindo boa adesão ao tratamento e 

durabilidade do esquema terapêutico. As 3 medicações que o compõe 

são: 

a) Tenofovir + estavudina + atazanavir. 

b) Lamivudina + didadozina + efavirenz. 

c) Tenofovir + zidovudina + efavirenz. 

d) Didadosina + atazanavir + nevirapina. 

e) Tenofovir + lamivudina + efavirenz.  

 

18. A segunda bulha cardíaca é produzida pelo fechamento da(s) 

valva(s): 

a) Mitral. 

b) Aórtica.  

c) Aórtica e pulmonar. 

d) Pulmonar e tricúspide. 

e) Mitral e tricúspide.  

 

19. De acordo com o calendário de vacinação da criança na rede 

pública, a vacina contra o Sarampo é realizada a partir de qual idade e 

via de administração: 

a) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 12 meses, 

após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) 

aos 15 meses, ambas tendo como via de administração a via 

subcutânea.  

b) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 9 meses, 

após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) 

aos 12 meses, ambas tendo como via de administração a via 

subcutânea.  

c) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 12 meses, 

após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) 

aos 15 meses, ambas tendo como via de administração a via 

intramuscular.  

d) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 15 meses, 

após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) 

aos 24 meses, ambas tendo como via de administração a via 

intramuscular.  

e) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 15 meses, 

após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) 

aos 24 meses, ambas tendo como via de administração a via 

subcutânea. 

 



20.  Os princípios e diretrizes do SUS – Sistema Único de saúde podem ser 

classificados em doutrinários e organizativos. A alternativa em que os 

princípios são doutrinários é: 

a) Universalidade, resolubilidade, participação popular. 

b)Complementaridade do setor privado, descentralização, 

integralidade. 

c) Integralidade, equidade, universalidade. 

d) Resolubilidade, descentralização, hierarquização. 

e) Regionalização, equidade, hierarquização.  

 

21. No Pré-natal, uma das preocupações é a possibilidade de Pré-

eclâmpsia.  Referente à Pré-eclâmpsia é incorreto afirmar:  

a) A pressão arterial também poderá ser aferida com a mulher em 

decúbito lateral esquerdo, no braço direito, mas nunca em posição 

supina.  

b) O médico deverá orientar a gestante observar a presença de 

sintomas como: cefaleia, epigastralgia, escotomas, edema, redução do 

volume urinário ou espuma na urina, além de redução de movimentos 

fetais.  

c) É paciente com pré-eclâmpsia grave quando os níveis de PA forem 

superiores a 140/90, proteinúria positiva e/ou sintomas clínicos. 

 d) É paciente com pré-eclâmpsia grave quando a gestante for 

assintomática, porém os níveis de PA forem superiores a 190/120. 

e) É importante verificar presença de proteinúria no exame de urina tipo 

1 e solicitar proteinúria por meio de fita urinária e/ou dosagem em urina 

de 24  horas.  

 

22. Durante a gestação na urgência hipertensiva é usada como droga 

preferida (droga de escolha), a________________, pois é relaxante direto 

da musculatura arterial lisa.  

a) Nifedipina. 

b) Hidralazina. 

c) Furosemida. 

d) Propranolol. 

e) Captopril.  

 

23. Sobre o espectro antimicrobiano e características de agentes 

antissépticos utilizados para a higienização das mãos. É correto afirmar: 

a) Os álcoois tem excelente ação sobre as bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas, microbactérias, fungos, vírus e rápida velocidade de 

ação. 

b) A clorexidina tem excelente ação sobre bactérias Gram-positivas, 

boa ação sobre as bactérias Gram-negativas, ação regular sobre 

microbactérias e fungos, ação excelente sobre vírus e velocidade de 

ação intermediária.  



c) Os compostos de iodo tem excelente ação sobre as bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas ação regular sobre microbactérias, boa 

ação sobre fungos e vírus e velocidade de ação intermediária.  

d) O Triclosan tem excelente ação sobre bactérias Gram-positivas, boa 

ação sobre as bactérias Gram-negativas, ação regular sobre 

microbactérias, nenhuma atividade antimicrobiana, ou atividade 

insuficiente sobre fungos, excelente ação sobre vírus e velocidade de 

ação intermediária. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. O tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e da 

córnea (ceratoconjuntivite recidivante) cujo agente etiológico é a 

bactéria Chlamydea trachomatis. É incorreto afirmar que: 

a) É considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo.  

b) A doença tem duas fases: a fase inflamatória (que é transmissível) e a 

fase sequelar (que também é transmissível).  

c) O objetivo do tratamento do tracoma é a cura da infecção e a 

interrupção da cadeia de transmissão da doença.  

d) A fase clínica inflamatória é dividida em 2 formas clínicas: Tracoma 

Inflamatório Folicular e Tracoma Inflamatório Intenso. 

e) A fase sequelar é dividida em 3 formas clínicas: Tracoma Cicatricial, 

Triquíase Tracomatosa e Opacificação Corneana (CO origem 

tracomatosa).  

 

25. A Prova do laço é um exame frequente nos casos de dengue, 

principalmente nas formas graves, e apesar de não ser específica, serve 

como alerta. A prova do laço, que deve ser realizada na ausência de 

sangramento espontâneo, com a finalidade de avaliar a resistência ou 

fragilidade capilar. Durante a realização dessa prova em adultos, por 

quantos minutos deve-se deixar o manguito do esfigmomanômetro 

insuflado na pressão média? 

a) 6 minutos. 

b) 5 minutos. 

c) 4 minutos. 

d) 3 minutos. 

e) 2 minutos. 

 

 

 




