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CARGO:

MÉDICO

INSTRUÇÕES:
1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
2. O caderno de provas deverá conter  40 (quarenta)  questões,  assim  distribuídas: 10 de

Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específi-
cos.

3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respos-
tas.

4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais.

5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua
realização.

6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comuni-
cação.

7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e o caderno de provas e retirar-se da sala

depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente após decorridas 2 horas do início da

mesma.
11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
b) assine no local indicado;
c) não a amasse, nem dobre;
d) pinte assim –, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta

azul-escuro, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada ques-
tão.

OBS.: Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva que contenha mais de uma ou
nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de provas
para a folha de respostas.

12. Os gabaritos preliminares serão divulgados às 18 horas do dia 17/setembro/2019, pos-
sibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 48 horas.
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Língua Portuguesa

O texto abaixo utiliza uma variante linguística
que se torna mais presente na época de festas
juninas. Leia-o atentamente para resolver as
questões de 01 a 03.

http://sergioaperon.com.br/category/charges/page/4/
JUNINAS - Postado em 1 de junho de 2015 por Sergio

Peron

QUESTÃO 01
Com base no diálogo expresso no texto, considere as

seguintes assertivas:
I) As danças juninas se popularizaram a ponto de fal-

tarem festas para sua execução.
II) O amigo discorda da afirmação do outro e o demons-

tra fechando os olhos.
III) A expressão “Vixe Maria” denota a surpresa e con-

cordância do amigo com a afirmação do primeiro.
IV) O período de danças juninas está restrito a 30 dias,

por isso o amigo cita “neste mêis”.
V) O termo “quadria”, a que se refere o amigo não se

restringe às danças juninas.
Assinale a alternativa correta.

A) As assertivas III e V estão corretas.
B) As assertivas I e IV estão corretas.
C) As assertivas II e V estão corretas.
D) Com exceção da III, as demais assertivas estão corre-

tas.
E) Há apenas uma assertiva correta.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa correta, quanto à reescrita do

texto na norma culta.
A) O termo “farta” deve ser substituído por “sobrar”, uma

vez que há muitas pessoas que conhecem os passos da
referida dança.

B) As palavras “né” e “pra” não necessitarão ser substi-
tuídas por “não é” e “para”, uma vez que são equivalen-
tes.

C) A locução verbal “vai farta festa” será adequadamen-
te substituída por “faltará festa”.

D) A expressão “Vixe Maria” dará lugar a “Viste, Maria”
que significa “Veja você, Maria”.

E) As  palavras  “mêis”, “quadria” e “cumpadi” serão subs-
tituídas, respectivamente, por meses, quadrilha e com-
padre.

QUESTÃO 03
Analise as assertivas a seguir.

I) Observada a norma padrão, a palavra “mês” não é
acentuada.

II) Acentua-se a palavra “mês” e pela mesma razão:
três, inglês, parabéns.

III) Acentuam-se da mesma forma como “mês” as pala-
vras:  é, só e já.

IV) “Vai farta”, ou seja, “faltará” é acentuada por marcar
uma ação futura.

V) “Faltará” é acentuada para se diferenciar da forma
pretérita “ faltara”.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I.
B) III.
C) II  e  III.
D) IV  e  V.
E) II  e  V.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS
QUESTÕES DE 04 A 06.

O panorama da educação inclusiva no Brasil e
seus principais desafios

Por Dino

Todo o aluno que apresenta alguma condição especial
e depende da rede de ensino regular precisa enfrentar vá-
rios obstáculos diariamente até se adequar às metodolo-
gias da instituição educacional. Especificamente em rela-
ção à Educação Especial, foi aprovado pela Lei nº 13.005,
de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE),
que traça estratégias e metas para a agenda de políticas
educacionais do Brasil até 2024.

Uma das metas do PNE, é justamente universalizar a
educação para todas as pessoas de 4 (quatro) a 17 (dezes-
sete) anos de idade com quaisquer tipos de transtor-
nos globais do desenvolvimento, deficiência, altas ha-
bilidades ou superdotação, de forma que tenham aces-
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so à educação básica e também a um atendimento especi-
alizado, e isso tudo dentro da rede regular de ensino.

É preciso que haja monitoramento contínuo para ga-
rantir o cumprimento das metas do PNE, não apenas pelo
Ministério da Educação, como também por toda sociedade
civil. O Brasil, enquanto Estado-membro da ONU que assu-
miu o compromisso de adotar a Agenda 2030, deveria se
empenhar muito mais no desenvolvimento de uma rede de
ensino inclusiva. Porém, ainda não é possível traçar um
panorama de quantas crianças e adolescentes especiais
existem no País e, principalmente, quantas ainda não fo-
ram integradas nas escolas regulares.

Ainda há muito o que se desenvolver em relação à pro-
dução de indicadores sociais para que se possa projetar
um sistema mais equitativo, alcançar as metas de agendas
às quais as leis se propuseram e garantir o direito univer-
sal à educação, sem discriminação.

Texto acessado em 19/06/2019 e adaptado de https:/
/exame.abril.com.br/negocios/dino/o-panorama-da-

educacao-inclusiva-no-brasil-e-seus-principais-desafios/

QUESTÃO 04
Leia as seguintes afirmativas sobre a pontuação do

texto.
I) A primeira vírgula do trecho em itálico está incorre-

ta.
II) A última vírgula do trecho em itálico está incorreta

por separar uma oração que traz uma explicação.
III) A vírgula do trecho “Uma das metas do PNE, é justa-

mente universalizar a educação” está incorreta, pois
não se separa sujeito e verbo com vírgulas.

IV) As vírgulas do trecho em negrito estão corretas por
separar termos coordenados em uma oração, como
uma lista de elementos, por exemplo.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I  e  IV.
B) I.
C) I,  II  e  III.
D) III  e  IV.
E) IV.

QUESTÃO 05
Sobre o terceiro parágrafo, é correto afirmar que:

A) o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “traçar um panorama”.

B) o verbo “deveria”, na segunda frase, concorda com o
sujeito “Estado-membro da ONU”.

C) o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “escolas regulares”.

D) o verbo “existem”, na terceira frase, concorda com o
sujeito “quantas crianças e adolescentes” e o verbo “de-
veria”, na segunda frase, concorda com o sujeito “Esta-
do-membro da ONU”.

E) o verbo “deveria”, na segunda frase, concorda com o
sujeito “Brasil”.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta em relação às palavras

“diariamente/especificamente”, “educacional/universal” e
“desenvolvimento/monitoramento” presentes no texto.

A) As palavras possuem prefixos que permitem classificá-
las, respectivamente, como advérbios, adjetivos e subs-
tantivos.

B) As palavras possuem prefixos que as classificam, res-
pectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.

C) As palavras possuem sufixos e são classificadas, res-
pectivamente, como advérbios, adjetivos e substanti-
vos.

D) As palavras possuem sufixos que as classificam, res-
pectivamente, como adjetivos, advérbios e verbos.

E) As palavras não possuem afixos e, por isso, são pri-
mitivas.

O TEXTO A SEGUIR SERVIRÁ DE BASE PARA AS
QUESTÕES 07 A 09.

Chamemos esse efeito perverso pelo qual a precipita-
ção das transformações tecnológicas tende a nos subme-
ter a uma anuência passiva, cega e irrefletida, de síndrome
do loop. (...)

O surto vertiginoso das transformações tecnológicas não
apenas abole a percepção do tempo: ele também obscu-
rece as referências do espaço. Foi esse o efeito que levou
os técnicos a formular o conceito de globalização, impli-
cando que, pela densa conectividade de toda a rede de
comunicações e informações envolvendo o conjunto do
planeta, tudo se tornou uma coisa só. Algo assim como um
único e gigantesco palco onde os mesmos atores desem-
penham os mesmos papéis na única peça em que se resu-
me todo o show. Assistindo a esse espetáculo a partir de
nossa perspectiva brasileira, (...) podemos concluir que
ou a peça é uma comédia tão maluca que não dá para rir,
ou é um drama em que nos deram o papel mais ingrato.
Porque o fato é que as mudanças tecnológicas, embora
causem vários desequilíbrios nas sociedades mais desen-
volvidas que as encabeçam, também canalizam para elas
os maiores benefícios. As demais são arrastadas de roldão
nessa torrente, ao custo da desestabilização de suas estru-
turas e instituições, da exploração predatória de seus re-
cursos naturais e do aprofundamento drástico de suas já
graves desigualdades e injustiças.

O lado mais perverso da história, portanto, é que, para
um grande número de pessoas naquelas sociedades e para
uma porção significativa de seus sócios e aliados nestas,
a síndrome do loop cai como uma bênção divina, pois lhes
garante toda a excitação da correria, livrando-os, ao mes-
mo tempo, da responsabilidade de conjeturar sobre as con-
sequências atuais e futuras desencadeadas por esse para-
doxal trem da alegria.

(Sevcenko, Nicolau).
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QUESTÃO 07
Analise as assertivas a seguir e identifique as que

estão de acordo com o texto.
I) O conceito de globalização se formou a partir da per-

cepção nublada que se passou a ter do espaço, espe-
cialmente a partir do surto vertiginoso das transfor-
mações tecnológicas na área espacial.

II) Grande número de pessoas de todas as partes do
mundo tende à passividade, a aceitar sem questiona-
mentos os efeitos da globalização, que beneficia des-
proporcionalmente os países que lideram as transfor-
mações tecnológicas.

III) A globalização e os avanços tecnológicos não são
benéficos para a sociedade brasileira, porque amplia
as injustiças e desigualdades, devido à exploração de-
senfreada dos recursos naturais.

IV) A síndrome do loop é um “mal que vem para o bem”,
porque ao incapacitar as pessoas, permite a isenção
da responsabilidade delas, quer sobre o presente, quer
sobre o futuro de suas nações.

V) Uma das possíveis explicações para a expressão “pa-
radoxal trem da alegria” seria a contradição entre as
possibilidades de realizações benéficas das transfor-
mações tecnológicas e as perversidades que efetiva-
mente trazem.
Estão corretas apenas:

A) II  e  V.
B) III  e  IV.
C) I,  IV  e  V.
D) II,  III  e  V.
E) I  e  III.

QUESTÃO 08
Analise o tipo de texto de Nicolau Sevcenko, sua or-

denação e coesão, e assinale a alternativa correta.
A) O emprego dos pronomes demonstrativos “naquelas”

e “nestas”, no último parágrafo, resultou em inadequação
coesiva, pois não é possível saber a que sociedade eles
se referem.

B) Trata-se de um texto discursivo, pois o autor expõe
seus pontos de vista a respeito do assunto, articulando
as ideias em sequência adequada e utilizando recursos
linguísticos para buscar a adesão do leitor.

C) No início do segundo parágrafo, substituindo o “mas”
da expressão consagrada “não apenas ... mas também...”
por dois pontos, o autor provocou uma “quebra” no tex-
to, prejudicando sua sequência.

D) Embora se trate de um texto discursivo, há falhas na
coerência, como por exemplo, comparar a globalização
com uma “comédia sem graça”, ou com um “drama” e
depois chamá-la de “trem da alegria”.

E) No último parágrafo, o pronome pessoal “lhes” refe-
re-se às sociedades que encabeçam as mudanças tec-
nológicas e que levam todas as outras de roldão.

QUESTÃO 09
Há verbos que possuem apenas uma regência; ou-

tros têm a regência atrelada ao seu significado e há tam-
bém os que admitem mais de uma regência, mesmo com
igual significado. Analise a regência dos verbos negritados
no texto e identifique a alternativa que propõe outra pos-
sibilidade correta, segundo a norma culta.

A) Agora é Facebook e Twitter: estou abolindo ao meu
velho hábito de escrever longas cartas e procurando me
adaptar à modernidade da comunicação.

B) É fundamental que o excesso de velocidade, tanto nas
rodovias como nas cidades, implique em multas pesa-
das para o condutor do veículo, para combater a violên-
cia no trânsito.

C) Em matéria de comportamento, os estudantes argu-
mentavam com propriedade e envolviam aos professo-
res em suas causas e reivindicações.

D) Faltava a parte final da narrativa, justamente a mais
importante na qual, usando as palavras do poeta, con-
cluiria de que “tudo vale a pena se a alma não é peque-
na”.

E) Assistindo os afetados nas tragédias das barragens
de minérios, as equipes de salvamento trabalhavam
como se cuidassem de suas próprias famílias.
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QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que comprova que a ausência de interação do falante/contexto/ conhecimento que tem do

mundo prejudica a comunicação.

A)

B)

C)

D)

E)
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QUESTÃO 11
A empresa em que Joaquim trabalha possui quatro

carros comprados em anos diferentes e de diferentes
cores: um branco, um preto, um vermelho e outro prata.
Sabe-se que:
I) O carro prata é mais antigo que o carro vermelho.
II) O carro branco é mais novo que o carro preto.
III) O carro preto é mais antigo que o carro vermelho.

Assim, podemos afirmar que a única resposta que é
obrigatoriamente verdadeira é:

A) O carro prata não é o mais novo.
B) O carro preto é o mais antigo.
C) O carro vermelho é o mais novo.
D) O carro branco é o mais novo.
E) O carro vermelho não é o mais novo.

QUESTÃO 12
A negação de “Hoje é feriado e amanhã não sairei de

casa” é:
A) Hoje não é feriado e amanhã não sairei de casa.
B) Hoje não é feriado ou amanhã sairei de casa.
C) Hoje não é feriado então amanhã sairei de casa.
D) Hoje não é feriado nem amanhã sairei de casa.
E) Hoje é feriado ou amanhã sairei de casa.

CONSIDERE O ENUNCIADO A SEGUIR PARA RES-
PONDER ÀS QUESTÕES 13 E 14.

Em determinado jogo, cada jogador deve criar uma
senha que é composta por cinco pinos coloridos. Na senha,
as cores não se repetem. No jogo, existem pinos de cor
vermelha, azul, amarela, verde, preta, branca, que podem
ser usados para compor a senha.

A ordem das cores na composição da senha é impor-
tante.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de

senhas diferentes que podem ser criadas, considerando
que o pino preto faz parte da senha e pode estar em
qualquer uma das posições.

A) 30.
B) 120.
C) 240.
D) 480.
E) 600.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que indica a probabilidade de

um jogador acertar a senha que o outro jogador criou,
na próxima jogada, se já sabe que na terceira posição
está o pino preto e, na quarta posição, está o pino azul.

A) 1/6

B) 1/12

C) 1/24

D) 1/36

E) 1/48

LEIA A NOTÍCIA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES
15 E 16.

Ministério da Saúde alerta para aumento de
149% dos casos de dengue no país

Dados epidemiológicos, até 2 de fevereiro, apon-
tam necessidade de gestores e população intensificarem
ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor
das doenças dengue, zika e chikungunya

O Ministério da Saúde informa que o número de casos
prováveis de dengue no Brasil, em janeiro deste ano, mais
que dobrou em comparação ao mesmo período de 2018.
Até o dia 02 de fevereiro, registrou-se aumento de 149%,
passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis da doen-
ça. Quando verificado a incidência, em 2019, os casos che-
gam a 26,3 por 100 mil habitantes.  Em relação ao número
de óbitos, o país registrou, até o momento, cinco mortes,
sendo: Tocantins (1), São Paulo (1), Goiás (2) e Distrito
Federal (1). Em 2018 foram notificados 23 óbitos.

Os dados epidemiológicos alertam para a necessidade
de intensificação das ações de eliminação dos focos do
Aedes aegypti em todas as regiões. São ações que envol-
vem gestores estaduais, municipais e Governo Federal, e a
população. É essencial fazer do combate ao mosquito uma
rotina de toda a sociedade em qualquer época do ano,
embora o verão seja a estação mais propícia para a proli-
feração do vetor. São medidas simples a serem adotadas,
porém, eficientes, como manter bem tampado tonéis, cai-
xas e barris de água; trocar água dos vasos de planta uma
vez por semana; manter garrafas de vidro e latinhas de
boca para baixo; e acondicionar pneus em locais cobertos.

A Região Sudeste concentrou 60% (32.821) do total de
casos registrados no país em 2019 (54.777). 

Em sequência estão as regiões Centro-Oeste, com
10.827 casos de dengue; Norte, 5.224 casos, Nordeste, 4.105
casos; e Sul com 1.800 casos. Em relação ao dado de inci-
dência, que considera a proporção de casos com o número
de habitantes, as regiões Centro-Oeste e o Sudeste apre-
sentam os maiores dados: 67,3 casos por 100 mil habitan-
tes e 37,4 casos por 100 mil habitantes, respectivamente.

Raciocínio  Lógico  e
Quantitativo
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Quando comparado os dados entre as regiões no mes-
mo período (2018/2019), a Região Sul apresenta o maior
índice de crescimento de casos de dengue, 597,7%, pas-
sando de XXX para 1.800 casos prováveis. Já a Região
Sudeste teve aumento de 472,6%, saindo de 5.732 para
32.821 casos. A Região Norte com 233%, saindo de 1.569
para 5.224 casos; a Região Nordeste com 37,6% de cresci-
mento, de 2.983 para 4.105 casos.  Sendo a Região Cen-
tro-Oeste a única que apresentou dados de redução, 5,4%,
saindo de 11.450 para 10.827 casos prováveis.

Notícia adaptada da publicação de 26 de fevereiro de
2019, extraída de http://www.saude.gov.br/noticias/

agencia-saude/45257-ministerio-da-saude-alerta-para-
aumento-de-149-dos-casos-de-dengue-no-pais

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem

aproximada de casos registrados na região Nordeste em
relação ao total de casos registrados no país em 2019.

A) 37,6%
B) 12,5%
C) 7,5%
D) 35%
E) 0,8%

QUESTÃO 16
Observe que, no quinto parágrafo da notícia, há um

valor que não está visível e foi substituído por XXX.  Esse
valor é o número de casos de dengue da região Sul, em
2018. Assinale a alternativa que apresenta corretamen-
te o valor aproximado.

A) 1127.
B) 2397.
C) 632.
D) 847.
E) 258.

QUESTÃO 17
No torneio de vôlei do colégio, ficou combinado que

cada vitória vale 4 pontos. O time derrotado pontua con-
forme o número de set que venceu no jogo. Cada jogo
será disputado em 5 sets, o que garante que não haja
empate nos jogos. Se um time marcou 4 pontos em 3
jogos, podemos afirmar que o time:

A) ganhou no mínimo 3 sets nos três jogos.
B) venceu um jogo.
C) perdeu um jogo sem vencer nenhum set.
D) venceu pelo menos 1 set em cada jogo.
E) perdeu apenas um jogo.

QUESTÃO 18
Num supermercado de atacado e varejo foi feita uma

promoção do tipo: LEVE 5 E PAGUE 3. Nessa promoção,
o desconto, em porcentagem, em cada unidade é de:

A) 10%
B) 25%
C) 33,33%
D) 40%
E) 48%

QUESTÃO 19
Numa pesquisa sobre a preferência por duas marcas

de creme dental, observou-se que 325 pessoas entrevis-
tadas usavam o creme A; 228 usavam o creme B; 132
usavam os cremes A e B; e 67 não usavam nenhuma das
duas marcas. O número total de pessoas entrevistadas,
é:

A) 752.
B) 620.
C) 618.
D) 488.
E) 354.

QUESTÃO 20
Afirmar que “Carlos não é professor ou Angelita é

advogada” é, do ponto de vista lógico, equivalente a di-
zer:

A) Carlos é professor e Angelita não é advogada.
B) Carlos é professor então Angelita é advogada.
C) Angelita  é  advogada  se  e  somente  se  Carlos  é

professor.
D) Angelita é advogada então Carlos não é professor.
E) Carlos é professor e Angelita é advogada.
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QUESTÃO 21
Sobre as doenças pulmonares ocupacionais, assinale

a alternativa INCORRETA.
A) O local de deposição dos materiais inalados depende

da hidrossolubidade dos gases e do tamanho das partí-
culas.

B) Os gases insolúveis e as partículas menores penetram
nas vias respiratórias inferiores como a amônia, o
formaldeído e as poeiras da crosta terrestre.

C) A tomografia convencional de tórax apresenta maior
capacidade para detecção de anormalidades da pleura
e de estruturas do mediastino do que a radiografia pla-
na de tórax.

D) Como o Peak Flow pode ser realizado pelo próprio
paciente, existe a possibilidade de manipulação da do-
ença.

E) Na lesão por inalação tóxica, a gravidade da lesão de-
penderá da intensidade e da duração da exposição.

QUESTÃO 22
Sobre a asma ocupacional, assinale a alternativa IN-

CORRETA.
A) São queixas frequentes: dispneia, sibilância ou tosse.
B) Os pacientes informam piora dos sintomas durante a

noite ou durante os finais de semana.
C) As vias respiratórias são caracterizadas por células

inflamatórias, em especial eosinófilos, edema e perda
de integridade epitelial.

D) Um dos sintomas deverá ocorrer quando está no tra-
balho ou em 4 a 8 horas após deixá-lo.

E) São agentes relacionados  à  asma ocupacional as
poeiras vegetais, os sais de metal, os anidridos ácidos e
a poeira de madeira.

Conhecimentos
Específicos

QUESTÃO 23
Sobre as lesões musculoesqueléticas, assinale a al-

ternativa INCORRETA.
A) O edema é a principal queixa musculoesquelética, além

da instabilidade.
B) O teste de Jobe consiste em abduzir o ombro resistido

a 90 graus com leve flexão para frente até aproximada-
mente 45 graus para testar a resistência do tendão do
músculo supraespinal.

C) Testes positivos de "pressão sobre a barriga" suge-
rem insuficiência do tendão subescapular.

D) O sinal do impacto de Hawkins consiste em manter o
ombro do paciente à frente com flexão de 90 graus e
cotovelo também com flexão de 90 graus. Em seguida,
deve-se girar internamente o ombro o máximo possível
para causar impacto na tuberosidade maior na face in-
ferior do acrômio.

E) O Teste de O´Brien permite avaliar a hipótese de rom-
pimento da cartilagem labral.

QUESTÃO 24
Sobre a tendinite do supraespinal/síndrome do im-

pacto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Em ombros normais, o ligamento coracoacromial atra-

vessa o tendão supreaespinal do manquito rotador. Em
alguns indivíduos, quando a mão passa da posição late-
ral para uma posição acima da cabeça, em flexão ou
abdução para frente, poderá ocorrer pressão de conato
ou impacto do acrômio e do ligamento acromial sobre o
manguito rotador.

B) A dor se expressa sobre a parte anterior do ombro, às
vezes, referida para o braço distal, cotovelo e em raras
ocasiões para a mão.

C) Geralmente, o paciente se queixa de dor com a rota-
ção externa do ombro, levando-se em conta que o coto-
velo é flexionado a 90 graus.

D) Dois testes utilizados para a possibilidade de síndro-
me do impacto são Jobe e Hawkins-Kennedy.

E) A maneira mais rápida de resolver os sintomas do
impacto é injetar um corticoesteroide e um anestésico
local, no espaço subacromial.

QUESTÃO 25
Sobre as lesões do punho e da mão, assinale a alter-

nativa INCORRETA.
A) Os cistos sinoviais são os tipos mais comuns de tumo-

res nos tecidos moles da mão.
B) A tenossinovite De Quervain envolve o primeiro com-

partimento dorsal do punho com comprometimento dos
tendões do abdutor curto e extensor longo do indicador.

C) Na tenossinovite De Quervain, o teste de Finkelstein é
útil no diagnóstico.

D) A causa principal da tenossinovite estenosante é a fle-
xão repetitiva dos dedos.

E) A Síndrome do túnel do carpo é um tipo de neuropatia
por compressão ou pressão no nervo mediano, à medi-
da em que ele atravessa o túnel em posição volar em
relação aos nove tendões flexores.
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QUESTÃO 26
Assinale a alternativa correta, quanto ao procedimento

adequado ao tratamento de queimaduras químicas dos
olhos em uma unidade de emergência.

A) Irrigar cada olho com pelo menos 1 L de soro glicosado
com as pálpebras abertas.

B) Remover o material particulado com agulhas.
C) Testar o pH da superfície da conjuntiva e continuar a

irrigação até que o pH se aproxime do mais básico.
D) Dilatar a pupila com ciclopentolato ou escopolamina.
E) Administrar corticoesteroide tópico e encaminhar para

um oftalmologista.

QUESTÃO 27
A operação de soldagem é um processo de fusão com

ampla aplicação nos setores industriais e de construção
civil. Nesse processo, ocorre a fusão entre dois metais
com um ligante leve. Sobre os perigos da soldagem para
a saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os riscos à saúde durante esse processo incluem con-
taminantes em suspensão no ar, agentes físicos como a
radiação infravermelha, ruído, eletricidade e estresse
ergonômico.

B) O principal agente exposto durante a solda com ele-
trodo (soldagem com arco protegido) é o óxido de nitro-
gênio.

C) Na exposição aguda, pode ocorrer a fotoqueratite de-
vido à exposição da córnea a radiação ultravioleta B.

D) As lesões pulmonares geralmente são devidas ao óxi-
do de nitrogênio e óxido de cádmio, podendo resultar
em lesão pulmonar aguda ou edema pulmonar tardio.

E) A siderose pode ocorrer durante a exposição crônica
ao processo de soldagem.

QUESTÃO 28
Em relação ao novo Código de Ética Médica, é corre-

to afirmar que:
A) entrou em vigor em 2019 e proíbe o uso isolado de

placebo na pesquisa médica, quando há método
profilático ou terapêutico eficaz.

B) entrará em vigor em 2020 e autoriza a pesquisa cien-
tífica a acessar prontuários médicos, mesmo sem a au-
torização prévia do paciente.

C) entrou em vigor em 2019 e faculta ao médico a inclu-
são do Registro de Qualificação de Especialista (RQE)
em anúncios profissionais.

D) entrará em vigor em 2020 e autoriza o médico a en-
caminhar cópias do prontuário de pacientes sob sua guar-
da diretamente ao juízo requisitante, mesmo na ausên-
cia de um perito médico nomeado pelo juiz em questão.

E) entrou em vigor em 2019 e regulamentou o uso da
telemedicina e das mídias sociais.

QUESTÃO 29
Paciente masculino, 53 anos, hipertenso, com DPOC

e diabético. Assinale a alternativa que apresenta a medi-
cação contra-indicada para o quadro desse paciente.

A) Propranolol.
B) Captopril.
C) Verapamil.
D) Aminofilina.
E) Metformina.

QUESTÃO 30
A Síndrome de Dependência do Álcool é um transtor-

no caracterizado por múltiplos sintomas. Assinale a al-
ternativa que engloba critérios para Dependência do Ál-
cool.

A) Estreitamento de repertório; alívio de sintomas de abs-
tinência pela ingestão de bebida alcoólica; uso prefe-
rencial de bebidas destilados em detrimento de bebidas
fermentadas.

B) Evidência de tolerância ao álcool com doses crescen-
tes de bebida para alcançar efeitos originalmente pro-
duzidos por doses mais baixas; prisão por dirigir embri-
agado; abandono de atividades sociais ou recreacionais,
que não envolvam consumo de bebida alcoólica.

C) Forte desejo ou senso de compulsão para consumir
bebida alcoólica; estado de abstinência fisiológica, quan-
do a ingestão de bebida alcoólica é reduzida ou inter-
rompida; humor deprimido após consumo excessivo de
bebida alcoólica.

D) Alívio de sintomas de abstinência pela ingestão de be-
bida alcoólica;  dificuldade em controlar o consumo de
bebida alcoólica em termos de início, término e níveis
de consumo; forte desejo ou senso de compulsão para
consumir bebida alcoólica.

E) Abandono de atividades sociais ou recreacionais que
não envolvam consumo de bebida alcoólica; acidente
automobilístico com vítimas fatais; persistir no uso de
bebida alcoólica a despeito de clara evidência de conse-
quências nocivas como danos ao fígado.

QUESTÃO 31
São definidos como Estressores Psicossociais no am-

biente de trabalho, EXCETO:
A) sobrecarga quantitativa com muito trabalho a fazer e

excessiva pressão de tempo.
B) conteúdo de tarefa muito limitado, ausência de varia-

ções no trabalho, baixa demanda de criatividade e pou-
cas oportunidades de interação social.

C) ausência de controle sobre o ambiente e sobre a or-
ganização do trabalho.

D) ausência de suporte social com relações inadequadas
no trabalho e em casa.

E) necessidade de cumprir ordens de superior hierárqui-
co e de manter sigilo em relação aos métodos de traba-
lho.
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QUESTÃO 32
Sobre as lesões da coluna e sua avaliação, assinale a

alternativa INCORRETA.
A) A suspeita de lesões radiculares ocorre nas situações

em que a dor predomina na perna e não na coluna.
B) Os sinais de alerta para uma doença grave na coluna

incluem perda de peso, dor noturna, dor em repouso e
dor por mais de 6 semanas.

C) Ao elicitarmos o reflexo patelar estamos testando prin-
cipalmente as raízes de L1-L2.

D) O esfincter anal externo é inervado principalmente por
S2-S4, sendo responsável pelo tônus retal.

E) São critérios para radiografia em pacientes com dor
lombar aguda suspeita de fratura, infecção ou tumor.

QUESTÃO 33
Em relação à gripe por Influenza, é correto afirmar

que:
A) o tratamento deve ser feito nas primeiras 24 horas,

não havendo efeito benéfico após esse prazo.
B) saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambien-

te, aumento da frequência respiratória e hipertensão
são sinais de Síndrome Respiratória Aguda Grave.

C) adultos maiores de 60 anos, população indígena
aldeada e uso prolongado de ácido acetilsalicílico em
indivíduos menores de 19 anos são considerados fato-
res de risco para complicações.

D) o fosfato de oseltamivir (Tamiflu) é contraindicado na
gestação pelo risco de malformação.

E) Não há necessidade de ajuste de dose do  fosfato de
oseltamivir (Tamiflu), em casos de insuficiência renal.

QUESTÃO 34
Assinale a alternativa correta.

A) Homossexualidade, uso de drogas injetáveis, tatua-
gens e promiscuidade sexual são considerados fatores
de comportamento de risco para contaminação pelo ví-
rus HIV.

B) Desaconselha-se que mulheres portadoras do vírus HIV
engravidem pelo risco de transmissão vertical do vírus
HIV, devendo o médico estar disponível para discutir
sobre não ter filhos e adoção.

C) A avaliação para início de terapia antirretroviral em
portadores do vírus HIV deve levar em consideração o
tempo decorrido desde a infecção, contagem de LT-CD4+,
o estado geral do paciente e a presença de infecções
oportunistas, para uma correta alocação de recursos.

D) Sempre que possível, deve-se iniciar a terapia
antirretroviral em monoterapia, visando reduzir efeitos
adversos e interações medicamentosas potencialmente
fatais.

E) Nos últimos anos, a epidemia de HIV apresentou re-
dução na morbimortalidade, atribuindo-se à infecção pelo
HIV um status de doença crônica.

TEXTO DE REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 35 E
36.

Paciente de 28 anos, natural e procedente de Minas
Gerais, gestante de 26 semanas, queixa-se de poliartralgia,
principalmente em mãos, pés e joelho, há pelo menos 3
meses, além de edema recorrente de mãos e pés. Lembra-
se que há quase quatro meses, quando ainda não sabia
que estava grávida, apresentou período de febre baixa,
cansaço, mialgia, dor poliarticular leve e exantema prurigi-
noso predominando em tronco e membros. Esses sintomas
remitiram em poucos dias. Refere que sua pressão arterial
tem se mantido normal durante a gravidez, tem tido um
ganho de peso adequado e, até o momento, o crescimento
do seu bebê está normal. Não teve outras intercorrências
na gestação, mas a paciente persiste muito preocupada
com as implicações do seu quadro clínico para o bebê.

QUESTÃO 35
Diante do quadro exposto no texto, assinale a alter-

nativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.
A) Febre reumática.
B) Zika.
C) Febre Amarela.
D) Chikungunya.
E) Lupus.

QUESTÃO 36
Diante da principal hipótese para o caso descrito no

texto, podemos afirmar que:
A) nesses casos, não existe risco importante para o bebê,

independente da época de início.
B) o risco para o bebê é grave, independente da época

de início.
C) existe um risco importante, já que o quadro teve início

no primeiro trimestre de gestação.
D) o risco teria sido maior, se o quadro tivesse iniciado

no período periparto.
E) não existem informações quanto ao impacto dessa do-

ença na gestação.
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QUESTÃO 37
Sobre a avaliação de alcoolismo no ambiente de tra-

balho, é correto afirmar que:
A) problemas em cumprir obrigações no trabalho podem

ser um alerta para o alcoolismo.
B) embora seja um problema muito prevalente, não cos-

tuma ser uma preocupação no ambiente de trabalho, já
que estar empregado é um fator protetor para essa con-
dição.

C) o exame físico costuma ser uma ferramenta pouco
útil para a identificação do alcoolismo, já que frequen-
temente o indivíduo interrompe o uso antes de ir para
avaliação médica.

D) o uso de ferramentas de rastreio para o alcoolismo,
como o questionário CAGE, é pouco útil uma vez que as
pessoas com transtorno por uso de álcool costumam
omitir o consumo.

E) em geral, os sintomas de abstinência e os problemas
clínicos decorrentes do uso do álcool são precoces e
antecedem os problemas comportamentais, sociais e
laborais associados ao uso.

QUESTÃO 38
Profissional de saúde procura médico do trabalho pre-

ocupado com a possibilidade de ser portador de Hepatite
B, já que seu Anti-HBs foi positivo, com títulos altos. Nes-
se caso, é possível esclarecê-lo que:

A) só com esse resultado, podemos dizer que ele está
imune por ação vacinal.

B) é provável que ele tenha uma infecção crônica pelo
vírus da Hepatite B.

C) o exame sugere que ele está imune para Hepatite B.
D) se o anti-Hbc também for positivo, é provável que ele

tenha uma infecção crônica pelo vírus da Hepatite B.
E) se o anti-HBc também for positivo, ele está imune, por

ação vacinal.

QUESTÃO 39
João tem 62 anos, é servidor público, casado, há 5

dias começou a apresentar agitação, desorientação e
alucinações visuais e táteis (sentia e via insetos na pele,
também via vultos de pessoas que o deixavam assusta-
do). Esses sintomas predominam à noite, duravam de
minutos a horas e eram seguidos por períodos de apa-
rente melhora do estado psíquico. Também tem tido di-
ficuldade de dormir e, durante o dia, fica muito sonolen-
to. João nunca havia apresentado alterações de compor-
tamento, nunca teve problema evidente de memória,
estava trabalhando normalmente até a semana anterior.
Tem o hábito de beber uma taça de vinho 3 vezes por
semana. Não tem história de uso de outras drogas.

Sobre o caso acima, assinale o diagnóstico mais pro-
vável e a conduta mais adequada.

A) Delirium Tremens; suspender o uso de álcool, mantê-
lo em ambiente tranquilo e seguro, iniciar diazepam até
controle sintomático.

B) Esquizofrenia; mantê-lo em ambiente controlado e ini-
ciar antipsicótico (como haloperidol ou risperidona).

C) Delirium; manter em ambiente tranquilo e seguro e
iniciar Quetiapina ou Diazepam.

D) Demência; identificar e, se possível, tratar fator cau-
sal, manter em ambiente protegido, iniciar anticolines-
terásico e haloperidol ou quetiapina.

E) Delirium; identificar e tratar o fator causal, manter
em ambiente tranquilo e seguro, controle sintomático
com haloperidol.

QUESTÃO 40
Sobre a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), é

correto afirmar que:
A) também denominado trauma acústico, é causada por

uma exposição a pressão sonora intensa (como explo-
são ou detonação).

B) quando existe exposição a pressão sonora alta, o tempo
de exposição ao ruído não interfere na probabilidade de
desenvolver PAIR.

C) a PAIR tende a ser reversível, se sessar a exposição
excessiva a ruídos.

D) o uso de EPI e o controle da exposição a ruídos são
efetivos no tratamento dessa condição, principalmente
nos estágios 3 e 4.

E) outros fatores, como exposição a agentes químicos,
físicos (como vibração) ou biológicos (vírus ou bactéri-
as), podem aumentar o risco de PAIR em indivíduos ex-
postos a alta pressão sonora.


