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Concurso Público Federal 
Edital 18/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do candidato:_________________________________ Nº de Inscrição: _________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1) Verifique se este caderno corresponde à sua 
opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas 
de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala 
outro caderno. Não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de 
múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a 
correta. 

3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três 
horas e trinta minutos). 

4) Não é permitida consulta a qualquer material e os 
candidatos não poderão conversar entre si, nem 
manter contato de espécie alguma. 

5) Os telefones celulares e similares não podem ser 
manipulados e devem permanecer desligados 
durante o período em que o candidato se encontrar 
na sala, e devem permanecer em local designado 
pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova 
deverão estar embaixo da carteira, ficando 
automaticamente excluído o candidato que 
descumprir essas orientações. 

6) O candidato só poderá deixar o local após 90min 
(noventa minutos) do início da prova, exceto os três 
últimos candidatos, os quais só poderão deixar o 
local quando todos terminarem a prova. 

 

7) O candidato poderá levar consigo o caderno de 
provas após decorridos 120min (cento e vinte 
minutos) do início da prova. Não será oferecido 
outro momento para a retirada do mesmo.  

8) É proibido fazer anotação de informações 
relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos, assim como recusar-se a entregar o 
material da prova ao término do tempo destinado 
para a sua realização. 

9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha 
de Respostas, preenchendo totalmente a célula 
correspondente à alternativa escolhida, sendo 
desconsiderada a resposta se não for atendido o 
referido critério de preenchimento. O candidato 
deverá responder a todas as questões. Os 
rascunhos não serão considerados em nenhuma 
hipótese. 

10) Não haverá substituição da Folha de 
Respostas em caso de erro do candidato. 

11) É proibida a divulgação ou impressão parcial 
ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

 
 

PROVA 
QUESTÕES OBJETIVAS 

Legislação 
Conhecimentos Específicos 

01 a 10 
11 a 40 

 

Médico – Área: Clínica  
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LEGISLAÇÃO 

1. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, analise as seguintes afirmativas sobre 
nomeação, posse e exercício: 

 

I. A posse dar-se-á pela assinatura do 
respectivo termo, no qual deverão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades 
e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que 
poderão ser alterados unilateralmente, por 
qualquer das partes. 

II. Somente haverá posse nos casos de 
provimento de cargo por nomeação. 

III. É de quinze dias o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

IV. O início do exercício de função de confiança 
sempre coincidirá com a data de publicação 
do ato de designação. 

V. A posse em cargo público dependerá de 
prévia inspeção médica oficial. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas CORRETAS: 
 

a) Apenas I, V. 

b) Apenas III, IV. 

c) Apenas I, II, III. 

d) Apenas II, III, V.  

e) I, II, III, IV, V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Com base nos conceitos presentes na Lei nº 
11.091, de 12 de janeiro de 2005, assinale abaixo 
a alternativa que contém a sequência CORRETA 
de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo: 

 

1. Padrão de Vencimento 

2. Plano de Carreira 

3. Cargo 

4. Ambiente Organizacional 

5. Nível de Capacitação 
 

( ) Conjunto de princípios, diretrizes e normas 
que regulam o desenvolvimento profissional dos 
servidores titulares de cargos que integram 
determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade. 

( ) Área específica de atuação do servidor, 
integrada por atividades afins ou 
complementares, organizada a partir das 
necessidades institucionais e que orienta a 
política de desenvolvimento de pessoal.  

( ) Posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da 
capacitação profissional para o exercício das 
atividades do cargo ocupado, realizada após o 
ingresso. 

( ) Conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são 
cometidas a um servidor. 

( ) Posição do servidor na escala de 
vencimento da carreira em função do nível de 
capacitação, cargo e nível de classificação. 

 

a) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 

b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

c) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 

d) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

e) 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFRS – Concurso Público Edital 18/2016 – Caderno de Provas – Cargo: Médico – Área: Clínica 

 3 

3. Analise abaixo as afirmativas relacionadas às 
formas de ingresso e desenvolvimento do 
servidor Técnico-Administrativo em Educação 
segundo a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 
identificando com “V” as VERDADEIRAS e com 
“F” as FALSAS, assinalando a seguir a 
alternativa que contém a sequência CORRETA de 
preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo: 

 

( ) O desenvolvimento do servidor na carreira 
dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível 
de capacitação e de padrão de vencimento 
mediante, respectivamente, Progressão por 
Capacitação Profissional ou Progressão por 
Mérito Profissional. 

( ) Será instituído Incentivo à Qualificação ao 
servidor que possuir educação formal superior ao 
exigido para o cargo de que é titular, na forma de 
regulamento. 

( ) Para os fins de Progressão por Capacitação 
não será permitido o somatório de cargas 
horárias de cursos realizados pelo servidor 
durante a permanência no nível de capacitação 
em que se encontra. 

( ) O Incentivo à Qualificação somente 
integrará os proventos de aposentadorias e as 
pensões quando os certificados considerados 
para a sua concessão tiverem sido obtidos até a 
data em que se deu a aposentadoria ou a 
instituição da pensão. 

( ) Progressão por Capacitação Profissional é a 
mudança de nível de capacitação, no mesmo 
cargo e nível de classificação, decorrente da 
obtenção pelo servidor de certificação em 
Programa de capacitação, compatível com o 
cargo ocupado, o ambiente organizacional e a 
carga horária mínima exigida, respeitado o 
interstício de 12 (doze) meses. 

 

a) F – V – F – F – F. 

b) F – V – V – F – F. 

c) V – V – F – V – F. 

d) V – F – F – V – V. 

e) V – F – F – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acordo com o teor da Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999, nos processos 
administrativos a Administração Pública 
observará, dentre outros, os seguintes critérios: 

 

I. Atendimento a fins de interesse geral, vedada 
a renúncia total ou parcial de poderes ou 
competências, salvo autorização em lei. 

II. Interpretação da norma administrativa da 
forma que melhor garanta o atendimento aos 
fins do servidor, facultada a aplicação 
retroativa de nova interpretação. 

III. Adoção de formas rígidas e complexas, em 
atenção ao princípio do formalismo. 

IV. Divulgação oficial dos atos administrativos, 
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas 
na Constituição. 

V. Objetividade no atendimento do interesse 
público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas CORRETAS: 
 

a) Apenas I, II. 

b) Apenas III, IV. 

c) Apenas I, IV, V.  

d) Apenas I, III, IV, V. 

e) Apenas I, II, III, V. 
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5. Considere as assertivas abaixo acerca do 
Recurso Administrativo, previsto na Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, identificando com “V” 
as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, 
assinalando a seguir a alternativa que contém a 
sequência CORRETA de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo: 

 

( ) O recurso será dirigido à autoridade que 
proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 
no prazo de 3 (três) dias, o encaminhará à 
autoridade superior. 

( ) Salvo disposição legal diversa, o recurso 
administrativo tramitará no máximo por 3 (três) 
instâncias administrativas. 

( ) Quando a lei não fixar prazo diferente, o 
recurso administrativo deverá ser decidido no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento dos autos pelo órgão competente, 
vedada a prorrogação do prazo. 

( ) O não conhecimento do recurso não impede 
a Administração de rever de ofício o ato ilegal, 
desde que não ocorrida preclusão administrativa. 

( ) Salvo disposição legal em contrário, o 
recurso não tem efeito suspensivo. 

 

a) V – V – F – V – F. 

b) F – V – V – F – F. 

c) V – F – F – V – V. 

d) V – V – F – F – V. 

e) F – V – F – V – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sobre o processo de nomeação e os 
requisitos para candidatura ao cargo de Reitor e 
Diretor-Geral de Campus previstos na Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

I. Os Reitores serão nomeados pelo Presidente 
da República, para mandato de 4 (quatro) 
anos, permitida uma recondução, após 
processo de consulta à comunidade escolar 
do respectivo Instituto Federal. 

II. Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os 
docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal 
Ativo Permanente de qualquer dos campi que 
integram o Instituto Federal, desde que 
possuam o título de Doutor e estejam 
posicionados na Classe DV da Carreira do 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico. 

III. O mandato de Reitor extingue-se pelo 
decurso do prazo ou, antes desse prazo, pela 
aposentadoria, voluntária ou compulsória, 
pela renúncia e pela destituição ou vacância 
do cargo. 

IV. Os Diretores-Gerais serão nomeados pelo 
Reitor para mandato de 4 (quatro) anos, 
vedada a recondução. 

V. Para candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral, 
o servidor Docente ou Técnico Administrativo 
de nível Superior deverá possuir o mínimo de 
5 (cinco) anos de efetivo exercício em 
instituição federal de educação profissional e 
tecnológica e estar posicionado na última 
Classe da respectiva carreira. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas CORRETAS: 
 

a) Apenas I, III. 

b) Apenas II, IV. 

c) Apenas III, V. 

d) Apenas I, II, III. 

e) Apenas I, IV, V. 
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7. Sobre as vedações ao servidor público 
contidas no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, instituído por meio do Decreto nº 1.171, 
de 22 de junho de 1994, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

a) É vedado ao servidor o uso do cargo ou função, 
facilidades, amizades, tempo, posição e 
influências, para obter qualquer favorecimento, 
para si ou para outrem. 

b) É vedado ao servidor alterar ou deturpar o teor de 
documentos que deva encaminhar para 
providências. 

c) É vedado ao servidor retirar da repartição pública 
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público, independente de possuir 
autorização legal para tanto. 

d) É prática vedada ao servidor fazer uso de 
informações privilegiadas obtidas no âmbito 
interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 

e) É vedado ao servidor deixar de utilizar os 
avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 
do seu conhecimento para atendimento do seu 
mister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS rege-se 
pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 
pela legislação federal e, entre outros, pelos 
seguintes instrumentos normativos: 

 

I. Estatuto. 

II. Regimento Geral. 

III. Resoluções do Conselho Superior. 

IV.  Resoluções do Colégio de Dirigentes. 

V. Resoluções do Comitê de Desenvolvimento 
Institucional. 

 

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas 
estão CORRETAS:  
 

a) Apenas I, II, III. 

b) Apenas I, II, III, IV. 

c) Apenas I, III, IV, V. 

d) Apenas II, III, IV, V. 

e) I, II, III, IV, V. 
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9. Considerando o que dispõe o Regimento 
Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul: 

 

I. Considerando o processo educativo e 
formativo do corpo discente, e ainda, a 
disponibilidade orçamentária e financeira do 
IFRS, as atividades que envolvam ensino, 
pesquisa e extensão deverão ser articuladas, 
sempre que possível, de forma indissociável. 

II. O Professor investido nas funções de Reitor, 
Pró-reitor, Diretor-Geral ou outros Cargos de 
Direção na Reitoria ficará desobrigado do 
exercício das demais atividades docentes, 
sem prejuízo dos vencimentos, gratificações, 
vantagens e progressões funcionais.  

III. Dentre as demais atribuições previstas, 
compete ao Reitor atuar no planejamento 
estratégico e operacional do IFRS, com vistas 
à definição das prioridades na área de ensino 
dos campi. 

IV. A Instrução Normativa é o instrumento pelo 
qual o Reitor e os Diretores-Gerais dos 
campi, em razão de suas respectivas 
atribuições, dispõem sobre a gestão 
acadêmica e administrativa.  

V. Toda a execução do currículo e o 
funcionamento acadêmico do IFRS 
obedecem aos princípios definidos no projeto 
pedagógico institucional e nas normas da 
organização didática, aprovados pelo 
Conselho Superior.  

 

Assinale a alternativa em que todas as questões 
estão CORRETAS: 
 

a) Apenas II, IV. 

b) Apenas II, V. 

c) Apenas I, II, V. 

d) Apenas III, IV, V. 

e) Apenas I, III, IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considere as seguintes afirmativas sobre o 
vencimento e a remuneração do servidor público 
federal regido pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990: 

 

I. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
transitórias estabelecidas em lei. 

II. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado 
por meio de Decreto. 

III. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, é 
irredutível. 

IV. O servidor perderá a remuneração do dia em 
que faltar ao serviço sem motivo justificado. 

V. O vencimento, a remuneração e o provento 
não serão objeto de arresto, sequestro ou 
penhora, exceto nos casos de prestação de 
alimentos resultante de decisão judicial. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas CORRETAS: 
 

a) Apenas I, IV. 

b) Apenas I, V. 

c) Apenas I, III, IV. 

d) Apenas III, IV, V.  

e) Apenas II, III, IV, V. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. Após o primeiro episódio de TVP a varfarina 
deve ser mantida por __________, para manter o 
INR entre ________________. Assinale a 
alternativa que apresenta as palavras que 
preenchem CORRETAMENTE as lacunas, na 
ordem em que aparecem no texto. 

 

a) 3 a 6 meses - 2,0 e 3,0. 

b) 1 a 3 meses - 1,5 e 2,5. 

c) 3 a 6 meses - 1,5 e 2,5. 

d) 6 a 12 meses - 2,0 e 3,0. 

e) 12 a 18 meses - 2,0 e 3,0. 

__________________________________________ 

12. A bacteriúria assintomática deve ser tratada 
em todas as situações, EXCETO: 

 

a) Pré-operatório de cirurgia urológica. 

b) Pré-operatório de colocação de próteses. 

c) Portador de diabetes melito. 

d) Gravidez. 

e) Granulocitopenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. A Cetoacidose diabética é uma complicação 
grave no diabete melito, definida pela presença 
de: 

 

a) Glicemia> 300 mg/d e osmolalidade 
efetiva>320mOsm/Kg. 

b) Glicemia > 250mg/dl; pH menor ou igual a 7,3 e 
cetonúria positiva. 

c) Cetonúria positiva e osmolalidade 
< 320mOsm/Kg. 

d) Glicemia> 250mg/dl e bicarbonato sérico >18. 

e) Glicemia >300 e pH< 6,9.  
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14. Dentre as causas de hipertensão arterial 
secundária, correlacione o diagnóstico suspeito 
com as características clínicas e assinale a 
sequência que ilustra o preenchimento 
CORRETO dos parênteses, de cima para baixo: 

 

1 – Hipertensão parenquimatosa renal. 

2 – Doença renal vascular. 

3 – Coarctação da aorta. 

4 – Aldosteronismo primário. 

5 – Síndrome de Cushing. 

 

( ) Aumento acentuado da creatinina sérica 
com o início do Inibidor da ECA( Enzima 
Conversora de Angiotensina). 

( ) Fraqueza muscular, obesidade de tronco e 
estrias purpúricas. 

( ) Hipertensão refratária e hipocalemia. 

( ) Diferença nos pulsos nos braços e nas 
pernas. 

( ) Creatinina sérica elevada ou 
EAS(Elementos Anormais do Sedimento) 
alterado. 

 

a) 3 – 5 – 4 – 2 – 1. 

b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 

c) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 

d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

e) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Assinale a alternativa em que todas as 
afirmativas estão CORRETAS:  

 

I. Higiene ocupacional trata da antecipação, do 
reconhecimento e da avaliação, bem como da 
prevenção e controle dos riscos originados nos 
locais de trabalho e que podem prejudicar a 
saúde e o bem estar dos trabalhadores.  

II. Equipamentos de proteção individual, ventilação 
local exaustora, manutenção de processos e 
equipamentos, métodos úmidos e práticas de 
trabalho adequadas estão entre as medidas 
preventivas envolvidas na higiene ocupacional.  

III. No contexto da higiene ocupacional deve-se levar 
em consideração o possível impacto dos riscos 
originados nos locais de trabalho nas 
comunidades vizinhas e no meio ambiente em 
geral. 

IV. A prevenção primária em saúde ocupacional 
compreende uma série de medidas e técnicas 
que visam eliminar ou reduzir a exposição a 
riscos para a saúde no ambiente de trabalho. 

 

a) Apenas I, IV. 

b) Apenas I, II, IV.  

c) Apenas I, III, IV. 

d) Apenas II, III, IV. 

e) I, II, III, IV. 
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16. Marque a alternativa na qual todos os 
fatores apresentados são de risco para 
desenvolver dengue hemorrágica: 

 

a) Idade maior que 60 anos, sexo feminino, uso de 
anti-hipertensivos e dengue prévia. 

b) Idade menor que 25 anos, cepa virulenta, 
hipertensão arterial e obesidade. 

c) Idade maior que 60 anos, cepa virulenta e 
dengue prévia. 

d) Idade maior que 60 anos, sexo masculino e 
dengue prévia. 

e) Idade menor que 25 anos, sexo feminino, 
obesidade e dengue prévia. 

__________________________________________ 

17. Marque a alternativa na qual todas as 
alterações eletrocardiográficas apresentadas são 
encontradas na hipercalemia: 

 

a) Onda T achatada, prolongamento do intervalo PR 
e presença de onda U. 

b) Onda T apiculada, intervalo PR diminuído e 
presença de onda U. 

c) Onda T apiculada, prolongamento do intervalo 
PR e alargamento do intervalo QRS. 

d) Onda P ausente, intervalo PR diminuído e ritmo 
idioventricular. 

e) Onda T achatada, presença de onda U e 
depressão do segmento ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. A respeito do Infarto do Miocárdio assinale 
a alternativa INCORRETA: 

 

a) Paciente com diagnóstico suspeito ou definitivo 
de infarto do miocárdio deve receber ácido 
acetilsalicílico independentemente se a terapia 
trombolítica estiver sendo considerada ou se o 
paciente já faz uso crônico de tal medicação. 

b) Pacientes com alergia definida ao ácido 
acetilsalicílico devem ser tratados com 
clopidogrel em dose de ataque de 300mg. 

c) O uso rotineiro de bloqueadores dos canais de 
cálcio nos pacientes com infarto do miocárdio tem 
potencial para exacerbar a isquemia e causar a 
morte por taquicardia reflexa ou depressão 
miocárdica. 

d) Os benefícios da terapia com inibidores da 
enzima conversora de angiotensina, entre eles 
melhora na sobrevida, são considerados 
máximos nos pacientes com frações de ejeção 
baixas, grandes infartos ou evidência clínica de 
insuficiência cardíaca. 

e) A terapia trombolítica limita o tamanho do infarto, 
mas não reduz a mortalidade nos pacientes com 
infarto agudo o miocárdio associado à elevação 
do segmento ST ou com bloqueio de ramo 
esquerdo. 
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19. Quando se inicia antirretrovirais para 
pacientes com infecção pelo HIV? 

 

a) Início imediato no diagnóstico, independente da 
contagem de LTCD4+. 

b) Apenas quando LTCD4 for inferior a 350. 

c) Apenas quando LTCD4+ for inferior a 500. 

d) Apenas quando LTCD4+ for inferior a 200.  

e) Apenas no paciente sintomático com LTCD4+ 
inferior a 500 e carga viral superior a 1.000 
cópias. 

__________________________________________ 

20. São drogas que podem causar necrose 
tubular aguda, EXCETO: 

 

a) Anfotericina B. 

b) Gentamicina. 

c) Vancomicina. 

d) Itraconazol. 

e) Aciclovir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Analise as afirmativas identificando com 
“V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS 
assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na 
sequência de cima para baixo: 

 

Com relação à Lei Federal nº 8.080/90, em seu 
capítulo VII, que trata do subsistema e 
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto 
e pós-parto imediato; assinale: 

 

( ) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de um acompanhante durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato. 

( ) Avisos informando sobre a permissão da 
presença de um acompanhante junto à 
parturiente devem ser mantidos em local visível, 
nas dependências de todos os hospitais do país, 
de forma obrigatória.  

( ) O acompanhante permitido a permanecer 
junto a parturiente será indicado pelo médico 
obstetra envolvido no trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

 

a) V – F – F. 

b) V – V – F. 

c) F – V – V. 

d) V – F – V. 

e) F – F – V. 
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22. No que diz respeito às doenças 
osteomusculares relacionadas com o trabalho 
(DORT), assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A origem de tais afecções está no desequilíbrio 
entre as exigências das tarefas e as margens 
deixadas pela organização do trabalho. 

b) O caráter repetitivo das tarefas realizadas pelo 
trabalhador não é o único elemento ao qual se 
pode atribuir as alterações musculoesqueléticas. 
Fatores ambientais como temperatura e ruído 
podem estar envolvidos na origem de tais 
doenças. 

c) A evolução da doença não depende da maneira 
como o indivíduo reage às situações agressivas 
do ambiente, mas sim exclusivamente depende 
da intensidade dos fatores de risco ao que o 
mesmo se expõe durante sua atividade laboral.  

d) São exemplos de afecções que podem ser 
consideradas relacionadas ao trabalho, segundo 
a Previdência Social Brasileira: epicondilite 
lateral, tendinite do supra-espinhoso dedo em 
gatilho, síndrome cervicobraquial, tenossinovite 
do braquiorradial, doença de Quervain, entre 
outras. 

e) O diagnóstico de tais doenças é clínico e o 
resultado do exame físico é fundamental, bem 
como uma análise detalhada do trabalho 
realizado pelo indivíduo que apresenta os 
sintomas. 

__________________________________________ 

23. São achados laboratoriais encontrados na 
anemia ferropriva: 

 

I. Hipocromia e microcitose. 

II. Nível elevado de transferrina.  

III. Ferritina <10 ng/ml. 

 

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) 
afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S): 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas I, II. 

c) Apenas II, III. 

d) Apenas I, III. 

e) I, II, III. 

 

 
 
 
 
 

24. A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) 
apresenta elevada ocorrência entre as doenças 
relacionadas ao trabalho. Analise as afirmativas 
abaixo e assinale a CORRETA: 

 

a) A perda auditiva costuma ser gradual, 
progressiva, de origem neurossensorial e 
irreversível.  

b) A perda auditiva na maioria das vezes é 
unilateral.  

c) Suscetibilidade individual não influencia na 
ocorrência da doença, mas sim as características 
do ruído e o tempo e exposição.  

d) Mesmo que cessada a exposição ao ruído, a 
perda auditiva pode progredir.  

e) O diagnóstico é confirmado pelo exame físico 
otorrinolaringológico. 

__________________________________________ 

25. Qual antibiótico de primeira escolha para as 
formas graves de leptospirose? 

 

a) Ampicilina 500 mg IV 6/6h por 7 a 10 dias. 

b) Penicilina cristalina 2 milhões UI IV 6/6h por 7 a 
10 dias. 

c) Cefazolina 1g IV 8/8 horas por 10 dias. 

d) Amoxacilina/clavulanato 500/125 mg IV por 7 a 
10 dias. 

e) Imipenem 500 mg IV 8/8 horas por 7 dias. 
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26. Sobre as abordagens atuais para o 
tratamento da asma persistente, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

a) Deve-se iniciar o tratamento inalatório com as 
doses possíveis e aumentar a medida que for 
necessário para obter melhor controle menores 
dos sintomas.  

b) Agentes agonistas β2 de ação prolongada são 
indicados para a prevenção a longo prazo os 
sintomas da asma, e, se obtido o controle, os 
sintomas podem substituir a terapia 
antiinflamatória.  

c) A necessidade do uso diário de agonistas β2  de 
ação curta não se relaciona com controle 
inadequado a doença.  

d) Baseia-se no uso diário de terapêutica 
antiinflamatória com inalação de corticosteroides, 
considerados agentes e primeira linha nesse 
grupo de pacientes. 

e) A melhor alternativa para substituir o tratamento 
inalatório para pacientes com dificuldades de 
coordenação e que apresenta início mais rápido e 
menores efeitos sistêmicos é a teofilina de 
liberação prolongada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Sobre a terapia domiciliar com oxigênio nos 
pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC), assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

a) Entre os benefícios comprovados estão maior 
sobrevida, redução à necessidade de 
hospitalização e melhor qualidade de vida. 

b) A sobrevida os pacientes hipoxêmicos com 
DPOC tratados com oxigenoterapia suplementar 
é diretamente proporcional ao número de horas 
por dia em que o oxigênio é administrado. 

c) Está indicada para pacientes com DPOC com 
prova de função pulmonar mostrando distúrbio 
ventilatório obstrutivo severo e que não 
apresentem reversibilidade com uso de 
broncodilatador. 

d) O oxigênio pode ser administrado através e 
cateter nasal no mínimo 15 horas por dia a não 
ser que o tratamento seja direcionado apenas 
para exercício ou o sono.  

e) Uma das exigências para indicação do uso 
suplementar de oxigênio em pacientes com 
DPOC é uma PaO2 ≤ 55 mmHg  (gasometria 
arterial) ou saturação de O2 ≤ 88% (oximetria),  
no repouso, em ar ambiente e durante a vigília. 
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28. O agente etiológico de maior prevalência 
nas artrites infecciosas não gonocócicas é: 

 

a) Streptococcus sp 

b) Bacilos gram negativos 

c) Staphylococcus epidermidis 

d) Haemophilus influenzae 

e) Staphylococcus aureus 

__________________________________________ 

29. Com relação à insuficiência cardíaca 
assinale a INCORRETA: 

 

a) Pacientes com insuficiência cardíaca moderada a 
grave exibem alta incidência de arritmias 
assintomáticas e sintomáticas. 

b) As principais causas reversíveis da insuficiência 
cardíaca crônica incluem as lesões valvares, 
isquemia miocárdica, hipertensão descontrolada 
e arritmias. 

c) A associação de arritmias indica um pior 
prognóstico independente da gravidade da 
disfunção do ventrículo esquerdo. 

d) Todos os pacientes com insuficiência cardíaca 
esquerda devem ser anticoagulados. 

e) Os diuréticos constituem o meio mais efetivo de 
fornecer o alívio sintomático para pacientes com 
insuficiência cardíaca moderada a grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. São causas de pancreatite aguda, EXCETO: 

 

a) Hipocalcemia. 

b) Litíase biliar. 

c) Etilismo. 

d) Ácido valpróico e carbamazepina. 

e) Hipertrigliceridemia. 

__________________________________________ 

31. Analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Na maioria dos casos o ritmo etiológico na morte 
súbita cardíaca é a fibrilação ventricular. 

II. É incomum doença arterial coronariana grave em 
vítimas de morte súbita cardíaca. 

III. Morte súbita cardíaca é definida como a morte 
atraumática inesperada em pacientes 
clinicamente estáveis que morrem dentro de uma 
hora depois do inicio dos sintomas. 

 

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) 
afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S): 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I, III. 

e) Apenas II, III. 
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32. Em relação à úlcera péptica, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

a) A prevalência de úlceras gástrica nos usuários 
crônicos de Anti-inflamatórios não esteroides é de 
2-5%, e de úlcera duodenal é de 10-20%. 

b) A associação com o Helicobacter pylori é maior 
na úlcera duodenal que na úlcera gástrica. 

c) A phmetria é o procedimento de eleição para 
diagnóstico de úlcera péptica. 

d) A dosagem de gastrina sérica em jejum deve ser 
realizada em todo paciente com úlcera duodenal. 

e) A dor epigástrica noturna que desperta o paciente 
ocorre em mais de 90% dos pacientes com úlcera 
gástrica. 

__________________________________________ 

33. Em relação às manifestações extra-
intestinais da doença de Crohn, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

a) Uveíte e irite. 

b) Pioderma gangrenoso. 

c) Aftas orais. 

d) Eritema nodoso. 

e) Abscesso hepático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Qual a principal causa de mortalidade em 
pacientes com diabetes melito? 

 

a) Acidente vascular cerebral. 

b) Pneumonia. 

c) Infarto do miocárdio. 

d) Insuficiência renal. 

e) Cetoacidose diabética. 

__________________________________________ 
35. JB, 23 anos, diagnóstico de infecção pelo 
HIV há 1 ano, sem acompanhamento, chega ao 
Pronto Atendimento após crise convulsiva 
generalizada. Tomografia Computadorizada (TC) 
do encéfalo revela múltiplas lesões realçadas por 
contraste nos núcleos da base, envoltas de 
edema e desvio da linha média. Qual alternativa 
apresenta a conduta CORRETA a ser adotada? 

 

a) Iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, 
associado à dexametasona e anticonvulsivantes. 

b) Punção lombar para descartar meningite 
criptocócica. 

c) Solicitar LT CD4+, carga viral para HIV e punção 
lombar. 

d) Realizar biópsia da lesão cerebral, guiada por 
TC. 

e) Apenas anticonvulsivantes. 

__________________________________________ 

36. Em relação à sífilis, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

a) Na neurossífilis, o VDRL tem alta sensibilidade no 
líquor, chegando a 90%. 

b) Na sífilis primária, os anticorpos aparecem no 
sangue em torno de 7 a 10 dias após o 
aparecimento do cancro e o primeiro teste 
sorológico a tornar-se positivo é o VDRL. 

c) Mesmo após o tratamento, os testes 
treponêmicos podem permanecem reagentes por 
toda a vida. 

d) O fenômeno prozona decorre da relação 
desproporcional entre quantidade dos antígenos 
e dos anticorpos presentes na reação 
treponêmica, gerando resultados falso-negativos. 

e) FTA-abs pode ser falso positivo na gravidez e 
após vacinações. 
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37. Quanto aos achados clínicos mais 
importantes nas lesões cerebrais por trauma 
craniano, assinale a sequência que ilustra o 
preenchimento CORRETO dos parênteses, de 
cima para baixo: 

 

1 – Concussão. 

2 – Hematoma epidural. 

3 – Contusão cerebral. 

4 – Hematoma subdural agudo. 

5 – Hematoma subdural crônico. 

 

( ) Perda da consciência com depressão, 
decorticação ou descerebração e anisocoria. 

( ) Diminuição da cognição e deficiência focal 
variável. 

( ) Perda de consciência com depressão, 
alterações posturais e anisocoria. 

( ) Perda da consciência com depressão ou 
agitação e achados focais variáveis. 

( ) Amnésia anterógrada e retrógrada. 

 

a) 3 – 5 – 4 – 2 – 1. 

b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

c) 1 – 5 – 4 – 3 – 2. 

d) 5 – 3 – 4 – 2 – 1. 

e) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. A artrite reumatoide é uma doença 
inflamatória sistêmica crônica, de etiologia 
desconhecida, que visa primariamente os tecidos 
sinoviais. Quanto às manifestações clínicas: 

 

I. A doença costuma iniciar nas articulações do 
quadril e ombros. 

II. Pode afetar qualquer articulação sinovial. 

III. O desvio ulnar e as deformidades em “pescoço 
de ganso” são encontrados comumente na 
doença tardia. 

IV. A associação com esplenomegalia e neutropenia 
caracteriza a síndrome de Felty.  

 

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) 
afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S): 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas I, II. 

c) Apenas II, III. 

d) Apenas II, III, IV. 

e) I, II, III, IV. 
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39. A poluição do ar em ambientes de trabalho 
associa-se a uma extensa gama de doenças 
respiratórias. Com relação à afirmativa acima 
atribua "V" para VERDADEIRO e "F" para FALSO 
e assinale a alternativa CORRETA, na sequência 
de cima para baixo: 

 

( ) O termo pneumoconiose refere-se às 
doenças causadas pela inalação de aerossóis 
sólidos e à consequente reação tecidual do 
parênquima pulmonar. 

( ) A forma mais comum de silicose geralmente 
está associada a exposições maciças à sílica 
livre, por períodos que variam de poucos meses 
até quatro ou cinco anos, como ocorre no 
jateamento de areia ou moagem de pedra. 

( ) Não existem relatos de associação entre 
silicose e tuberculose. 

( ) A asbestose caracteriza- se clinicamente por 
dispneia de esforços, estertores crepitantes nas 
bases pulmonares à ausculta, baqueteamento 
digital, alterações funcionais e pequenas 
opacidades irregulares de predomínio basal ao 
radiograma de tórax. 

( ) Os mesoteliomas malignos podem afetar 
pleura, peritônio e pericárdio e a maior parte dos 
casos está relacionada à exposição ocupacional 
ao asbesto. 

 

a) F – V – V – F – V. 

b) F – V – F – F – F. 

c) V – V – V – F – F. 

d) F – F – V – V – V. 

e) V – F – F – V – V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. As intoxicações agudas representam 5 a 
10% dos atendimentos em emergências e mais de 
5% das internações em unidades de terapia 
intensiva. Correlacione a droga com o antídoto e 
assinale a sequência que ilustra o preenchimento 
CORRETO dos parênteses, de cima para baixo: 

 
1 – Acetaminofen 

2 – Varfarina 

3 – Anticolinérgicos 

4 – Benzodiazepínicos 

5 – Beta bloqueadores 

 

( ) Vitamina K 

( ) Fisostigmina 

( ) Flumazenil 

( ) Glucagon 

( ) Acetilcisteína 

 
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

b) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 

c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 

d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3. 

e) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


