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CADERNO DE PROVA - MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de 

exclusão do Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou 

anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, 

palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

✓ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão 

Resposta; 
 

✓ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, ementa ou rasura; 

✓ O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica, com tinta azul ou preta; 
 

✓ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o 

Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
✓ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a 

conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na 

referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-

Resposta; 
 

✓ A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A 

duração mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com 

tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões 

de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), 
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possuindo somente uma alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 

 

 

DISCIPLINAS 

NÚMERO 

DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 
 

✓ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e 

se a quantidade de questões está correta; 
 
 

✓ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, 

que será o único documento válido para a correção das provas. 
 
 

✓ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do 

candidato e não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA - MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia 

brasileira parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de 

lançar o primeiro rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de 

empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação 

econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário 

econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de 

empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar 

nesse trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a 

população através do voto escolheu para prefeito: 

 

               a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

               b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

               c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

               d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

06. Em relação ao paciente com diabetes tipo 2, é correto afirmar que:  

A) Aspirina é a droga de escolha na profilaxia primária de eventos cardiovasculares para 

todos os pacientes desde o diagnóstico de diabetes.  

B) A droga de escolha para o início do tratamento de hipertensão arterial nos pacientes 

diabéticos é o bloqueador do canal de cálcio.  

C) Estatinas devem ser utilizadas para manter o colesterol LDL abaixo de 100 mg/dL.  

D) O único efeito esperado da metformina é auxiliar no controle dos níveis glicêmicos. 

 

7. No diagnóstico diferencial clínico da dengue, é correto afirmar que: 

A) O desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré é uma complicação séria mais 

comum na dengue do que na infecção por zika vírus.  

B) A plaquetopenia na dengue é mais pronunciada do que na chikungunya.  

C) Sangramentos são mais comuns na zika do que na dengue.  

D) A artrite crônica é mais frequentemente desenvolvida em decorrência da dengue em 

comparação à chikungunya. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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08. Paciente de 56 anos, hipertenso (em uso de losartana), procura atendimento médico 

por aumento do ácido úrico. Segundo informa, tem um irmão (69 anos) com história de 

urolitíase. Nega história de litíase ou artralgias. Ao exame físico, apresentava-se em BEG, 

IMC 32 kg/m2 , ausência de anormalidades articulares ou presença de tofos, sendo o 

restante do exame dentro dos limites da normalidade. Exames trazidos pelo paciente – 

ácido úrico: 7,3 mg/dL (VN 2,5-7,0); US de aparelho urinário sem anormalidades. Diante 

da presença de hiperuricemia assintomática, qual a opção de tratamento inicial? 

 

A) Colchicina 1.2 mg ao dia por VO.  

B) Alopurinol 100 mg ao dia por VO.  

C) Alopurinol em dose baixa (50 mg ao dia por VO).  

D) Não deve ser tratado. 

 

09. Sobre anemia ferropriva, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) O tratamento com gluconato de ferro é superior ao tratamento com sulfato de ferro.  

B) A resposta ao tratamento geralmente é rápida, e o aumento da hemoglobina começa a 

ser observado 7 a 10 dias após o início do tratamento.  

C) A resposta ao tratamento geralmente é rápida, e o aumento dos reticulócitos começa a 

ser observado 14 a 18 dias após início do tratamento.  

D) A resposta ao tratamento geralmente é rápida, e os pacientes apresentam normalização 

da hemoglobina 14 a 21 dias após o início do tratamento. 

 

10. Sobre o Código de Ética Médica brasileiro, analise as assertivas abaixo, assinalando 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

( ) Ele contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua 

profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços 

de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo 

da medicina. 

( ) As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste 

Código, sendo a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas atribuição dos 

Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral.  

( ) A fim de garantir o acatamento e a cabal execução deste Código, o médico comunicará 

ao Conselho Regional de Medicina, com discrição e fundamento, fatos de que tenha 

conhecimento e que caracterizem possível infração do Código e das demais normas que 

regulam o exercício da medicina. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

A) F – F – F  

B) V – F – V.  

C) F – V – F.  
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D) V – V – V. 

 

11. Muitas cardiopatias se manifestam no período neonatal, sendo algumas de alta 

gravidade. Acerca desse assunto, assinale o item CORRETO. 

 

A) Ecocardiograma é um exame desnecessário para a investigação de cardiopatia em 

recém-nascido. 

B) Dentre os possíveis sinais clínicos das cardiopatias congênitas em recém-nascidos, 

tem-se cianose e taquipneia. 

C) A ausência de cianose exclui a suspeita de cardiopatia. 

D) O teste de hiperóxia, quando positivo, é um forte indicador de cardiopatias congênitas 

críticas. 

 

12. Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) As uretrites são caracterizadas por inflamação e corrimento uretral. Os agentes 

microbianos das uretrites podem ser transmitidos por relação sexual vaginal, anal e oral. 

B) A gonorreia pode apresentar formas diferentes da enfermidade, abrangendo regiões 

não-genitais (faringite, osteoartrite, conjuntivite, periepatite etc.). 

C) As causas mais comuns e importantes de Doença Inflamatória Pélvica (DIP) são a 

Tricomoníase e a Donovanose. 

D) O Cancroide raramente, apresenta-se sob a forma de lesão extragenital ou doença 

sistêmica. 

 

13. Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) A Rubéola e a Caxumba são doenças de notificação compulsória semanal. 

B) O Botulismo é considerado um agravo de notificação compulsória semanal. 

C) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é considerado um agravo de 

notificação compulsória imediata. 

D) 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. 

 

14.  Assinale a alternativa correta em relação à Atenção Primária à Saúde. 

 

A) Deve ser a única porta de entrada tanto para problemas agudos quanto crônicos.  

B) A atenção primária se restringe a países ou locais com maior vulnerabilidade social.  
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C) Proporciona atenção à saúde da população sem distinção de gênero, doença ou sistema 

orgânico.  

D) O termo prevenção serve como sinônimo de “cuidado a pessoas que não têm 

sintomas”. 

 

15. Analise as seguintes assertivas em relação ao SUS:  

 

I. Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de saúde específicos para o 

atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de 

atendimento especial.  

II. A universalidade de acesso é entendida como 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.  

III. Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 

assistência à saúde.   

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e III.  

D) I, II e III. 

 

16. Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, é INCORRETO afirmar que:  

 

A) Em geral são necessárias duas ou mais drogas para um controle estrito da pressão. 

B) Bloqueadores de receptores de angiotensina apresentam benefícios similares aos 

inibidores da ECA, com a vantagem de não causar tosse e angioedema. 

C) Espironolactona é bastante efetiva no manejo da hipertensão resistente. 

D) Bloqueadores de cálcio de ação curta são indicados em associação com tiazídicos. 

 

17. Na primeira consulta de pré-natal, com 11 semanas de gestação, gestante apresenta 

seus exames de rotina com uma glicemia de jejum de 93 mg/dl. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e a American 

Diabetes Association, qual o diagnóstico e a conduta para o caso? 

 

A) Glicemia normal – realizar teste de tolerância com 75 g de glicose com 24-28 semanas. 

B) Glicemia normal – encerrar a investigação. 

C) Diagnóstico de Diabete Melito Gestacional – iniciar tratamento com dieta e atividade 

física. 
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D) Diagnóstico de Diabete Melito Gestacional – iniciar tratamento com dieta, atividade 

física e insulina. 

 

18. Menino de 8 anos é trazido à consulta pelos pais. Ambos referem que o filho está 

“sempre agitado”, que é incapaz de brincar calmamente, que com frequência fala demais 

e interrompe os outros, apresentando muita dificuldade em esperar a sua vez (por 

exemplo, em uma fila). Além disso, evita ou reluta em se envolver em atividades que 

exijam esforço mental, é bastante desorganizado nas suas tarefas diárias e repetidamente 

perde coisas (seu material escolar, seus óculos, entre outros). O menino confirma as 

informações trazidas pelos pais. Em função dessa sintomatologia, você realiza o 

diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) subtipo 

combinado e indica tratamento psicoterápico e farmacológico. Sobre o tratamento 

farmacológico do TDAH em crianças, é correto afirmar que: 

 

A) A terapia farmacológica não é considerada o tratamento de primeira linha. 

B) Os estimulantes do sistema nervoso central são contraindicados para uso em crianças 

com anormalidades e riscos cardíacos conhecidos. 

C) O metilfenidato é altamente eficaz nesse Transtorno, porém apresenta muitos efeitos 

adversos. 

D) Ao contrário do que se pensava anteriormente, a administração contínua do 

metilfenidato por muitos anos, sem qualquer interrupção, não apresenta queda em 

centímetros durante o processo de crescimento. 

 

19. Qual das seguintes alternativas é a forma mais comum de convulsão infantil? 

 

A) Crises de ausência. 

B) Espasmos infantis. 

C) Crises febris. 

D) Crises parciais simples. 

 

20. Na história da organização do Sistema de Saúde Brasileiro, qual foi o grande avanço 

no tocante à participação das pessoas nas decisões deliberativas do SUS? 

 

A) A colocação dos agentes comunitários de saúde como integrantes de equipes da 

Estratégia Saúde da Família. 

B) Os conselhos de saúde, no nível federal, estaduais e municipais com normativo legal. 

C) A participação das universidades, por intermédio dos cursos de saúde, nos serviços de 

atenção primária à saúde, atendendo diretamente as pessoas. 

D) As comissões de saúde das câmaras municipais de vereadores e das Assembleias 

Legislativas dos estados. 


