CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH n o 01/2004

MÉDICO CLÍNICO
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa e Conheci
mentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da
prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcri
ção das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez)
questões de Língua Por tuguesa e 30 (trinta) questões de Conhe
cimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS,
NÃO OS TRABALHADORES
J.K. GALBRAITH
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O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI ba
seiase firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes
cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especi
almente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.
A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das con
dições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e
na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto
disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não traba
lham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
lazer.
No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas
sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como
seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa aten
ção.
Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns
países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou in
competentes, que se recusam a qualquer esperança de bemestar. Nos anos à frente,
deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania
de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a cons
ciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimen
tada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.
Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabi
lidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim
para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos
financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa.
Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a
oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e exe
cutivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compas
siva, mais socialmente eqüitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma
mudança.
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Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.
GRIFFITHS, Sian (Org.). Previsões (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189191.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor NÃO defende
A) a intervenção externa em certos países.
B) a simpatia para com os carentes.
C) a supressão das atividades do FMI.
D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02
“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência
total de dinheiro.” (linhas 67)
É CORRETO afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto
de determinada
A) corrente de sistema filosófico.
B) crença de seita religiosa.
C) ideologia de estudos sociais.
D) linha de pensamento econômico.
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Questão 03
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que, considerandose o que está expresso no trecho anterior à frase
transcrita, esta se configura como uma
A) controvérsia.
B) exemplificação.
C) justificativa.
D) retaliação.

Questão 04
“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como
ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode
acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23
26)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o autor considera o capita
lismo atual um regime, principalmente,
A) ilegítimo.
B) imaturo.
C) insensível.
D) irrisório.

Questão 05
“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes mili
tares.” (linhas 3940)
É CORRETO afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e
militares,
A) discrepância.
B) distanciamento.
C) empatia.
D) emulação.
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Questão 06
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantificação.
A) Nada nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
B) Ninguém pode.
C) Ou algo perto disso.
D) Se alguns não trabalham, que seja.

Questão 07
“Ou algo perto disso.” (linhas 78)
É CORRETO afirmar que, considerandose o trecho anterior à frase transcrita, a palavra
nesta destacada se refere
A) à ausência total de dinheiro.
B) à negação do prazer da vida.
C) à própria liberdade.
D) ao prazer da vida.

Questão 08
“Se alguns não trabalham, que seja.” (linhas 89)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela in
troduz um sentido
A) causal.
B) condicional.
C) proporcional.
D) temporal.
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Questão 09
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua
formação, uma diferença em relação às outras.
A) A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições
daqueles que agora vivem em privação.
B) Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nucleares...
C) No mundo, há populações grandemente empobrecidas.
D) Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.

Questão 10
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição [...] onde quer que estejam.” (linhas
1112)
É CORRETO afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase NÃO estão fle
xionadas
A) na mesma pessoa.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
É CORRETO afirmar que a exposição ocupacional ao benzeno pode propiciar, princi
palmente, o surgimento de
A) asma brônquica.
B) esterilidade.
C) leucemia.
D) pneumoconiose.

Questão 12
Considerandose as correlações sintomatológicas que fundamentam a suspeita de doença
ocupacional, é INCORRETO afirmar que
A) a maior gravidade clínica dessa doença independe da maior exposição.
B) doenças similares ocorrem em companheiros de trabalho.
C) esse tipo de doença diminui nas férias e se relaciona com o uso de nova substância
química.
D) esse tipo de doença se associa a traumatismo agudo ou de repetição.

Questão 13
Considerandose o consumo de álcool e o alcoolismo, é INCORRETO afirmar que
A) a busca desesperada de álcool e o etilismo descontrolado, acompanhado de tolerância
e de sintomas de abstinência, sinalizam o desenvolvimento do alcoolismo.
B) a maioria das pessoas começa a beber na adolescência ou no início da vida adulta.
C) a tolerância aguda, que ocorre em um episódio de etilismo, se deve à intoxicação
maior em certa alcoolemia, quando o nível do álcool está descendo ¾ efeito de
Mellanby.
D) alguns alcoólatras conseguem sobriedade prolongada sozinhos; porém os que não o
fazem enfrentam mortalidade elevada por traumatismos e complicações médicas.
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Questão 14
Considerandose os fumantes de tabaco, é INCORRETO afirmar que
A) aquele que pára de fumar antes dos 50 anos de vida apresenta metade do risco de
morrer nos 15 anos seguintes que aquele que continua fumando.
B) esses fumantes revelam tendência a ser magros, porque a nicotina aumenta o gasto
energético e reduz os aumentos compensatórios no consumo de alimentos.
C) o risco de desenvolvimento do câncer pulmonar, 10 anos após a interrupção do taba
gismo, se reduz à metade nos que param de fumar, se comparados com os que conti
nuam fumando.
D) o risco de infarto agudo do miocárdio diminui lentamente, após o abandono do taba
gismo, e chega aos níveis dos nãofumantes após 10 anos de abstinência.

Questão 15
Considerandose o controle de peso e suas conseqüências, é CORRETO afirmar que
A) a obesidade independe da herança genética.
B) a obesidade aumenta as taxas de morbidade e mortalidade por diversas doenças, so
bretudo nos indivíduos com menos de 45 anos de idade.
C) o excesso de peso é mais perigoso numa idade mais avançada do que no início da
vida adulta.
D) o índice de massa corpóreo ¾ definido como peso/altura2 ¾ saudável deve ser supe
rior a 25.

Questão 16
É CORRETO afirmar que se considera prática sexual arriscada para as doenças sexual
mente transmissíveis, inclusive para a imunodeficiência adquirida,
A) a relação monogâmica com parceiro soronegativo confirmado.
B) a relação sexual com preservativo de látex (nonoxinol9).
C) a relação sexual com preservativo de látex lubrificado com vaselina.
D) o sexo manual (masturbação manual).
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Questão 17
Considerandose à pressão arterial (PA) e a hipertensão arterial sistêmica (HA), é
INCORRETO afirmar que
A) a HA sistólica isolada é definida como PA igual ou superior a 140 mHg e PA diastó
lica inferior a 90 mmHg.
B) o diagnóstico de HA em adultos é feito quando a média de duas ou mais medidas da
PA diastólica, pelo menos, em duas consultas subseqüentes, é igual ou superior a
90 mmHg ou quando a média de múltiplas leituras da PA sistólica, também em duas
ou mais consultas subseqüentes, persiste acima de 140 mmHg.
C) os homens, independentemente da faixa etária, possuem prevalência geral de HA
mais alta que as mulheres.
D) uma medida elevada da PA não diagnostica HA, mas indica necessidade de observa
ção adicional.

Questão 18
É CORRETO afirmar que a estratificação de risco na angina instável que a qualifica co
mo de alto risco é
A) a angina de esforço de origem recente.
B) a dor torácica em repouso.
C) a isquemia silenciosa ou induzível.
D) o comprometimento hemodinâmico durante a dor.

Questão 19
Entre as características da miocardiopatia dilatada sintomática, NÃO se inclui
A) dimensão diastólica do ventrículo esquerdo igual ou superior a 60 mm.
B) espessura da parede do ventrículo esquerdo diminuída.
C) fração de ejeção inferior a 30%.
D) sintomatologia congestiva direita antecedendo a esquerda.
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Questão 20
É CORRETO afirmar que a maior sensibilidade, especificidade e acuracia preditiva dos
sintomas e achados físicos para diagnóstico da insuficiência cardíaca é representada pela
presença de
A) estertores pulmonares.
B) história de edema.
C) ortopnéia.
D) terceira bulha.

Questão 21
É CORRETO afirmar que a abordagem diagnóstica das palpitações, tonteiras e síncopes
relacionadas às arritmias é, de início, mais adequadamente avaliada por meio de
A) anamnese e exame físico.
B) estudo eletrofisiológico.
C) monitor de Holter ou de evento.
D) prova de esforço.

Questão 22
É CORRETO afirmar que um eletrocardiograma com QRS, sempre associado ao ritmo
atrial com ondas P normais, se vincula ao ritmo
A) atrial ectópico.
B) juncional.
C) ventricular reentrante.
D) sinusal com condução atrioventricular intacta.

Questão 23
É INCORRETO afirmar que a resposta cardiovascular e metabólica compensatória do
choque é caracterizada pelo aumento da
A) aldosterona.
B) atividade simpática.
C) taxa de filtração glomerular.
D) vasopressina.
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Questão 24
É CORRETO afirmar que a glomerulonefrite pósestreptocóccica
A) pode manifestarse como hematúria e proteinúria isoladas.
B) se associa com cepas de estreptococos αhemolíticos do grupo B.
C) se manifesta menos freqüentemente em casos subclínicos que nos clínicos francos.
D) só ocorre em forma epidêmica.

Questão 25
É CORRETO afirmar que a pielonefrite aguda se associa, principalmente, com
A) algúria inicial.
B) cansaço.
C) dor no flanco.
D) polaciúria.

Questão 26
É CORRETO afirmar que, na insuficiência prérenal, se observa
A) excreção fracional de sódio superior a 1.
B) osmolalidade urinária inferior a 350 mOsm/kg de água.
C) relação creatinina urinária/plasmática inferior a 20.
D) sódio urinário inferior a 20 mEq/L.

Questão 27
Entre as manifestações preferencialmente tardias da insuficiência renal crônica, NÃO se
inclui a
A) acidose metabólica.
B) hiperpotassemia.
C) hipertensão arterial sistêmica.
D) neuropatia periférica.
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Questão 28
Entre os fatores que causam aumento da perda urinária de potássio, NÃO se inclui
A) a alcalose metabólica e respiratória.
B) a diminuição dos mineralocorticóides.
C) o aporte aumentado de sódio ao ducto coletor.
D) o aumento do fluxo de líquido para o túbulo distal.

Questão 29
É INCORRETO afirmar que, na acidose tubular renal distal limitada por gradiente, ocor
re
A) hiato aniônico urinário positivo.
B) pH urinário superior a 5,5.
C) potássio sérico diminuído.
D) secreção de aldosterona aumentada.

Questão 30
É INCORRETO afirmar que, no câncer anal,
A) é comum, etiologicamente, a associação ao papilomavírus humano.
B) pode ocorrer extensão para os esfíncteres, tecidos perianais, vagina ou próstata.
C) são comuns os carcinomas epidermóides.
D) são queixas habituais sangramento, dor e sensação de massa.

Questão 31
É CORRETO afirmar que, além da asma, constitui diagnóstico diferencial comum dos
sibilos torácicos a
A) bronquite crônica.
B) embolia pulmonar.
C) poliarterite nodosa.
D) síndrome carcinóide.
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Questão 32
Considere um paciente com encefalopatia hepática e que apresenta confusão, delírio,
amnésia, rigidez, paranóia, nistagmo e incapacidade de desempenho psicométrico.
É CORRETO afirmar que esse paciente se encontra no estágio
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Questão 33
Considere que um paciente HbsAg positivo apresenta HBeAg negativo, ácido nucléico
do vírus da hepatite B (hibridização) positivo e HBcAg no fígado negativo.
É CORRETO afirmar que esse quadro clínico indica
A) hepatite B crônica HBeAgnegativa.
B) hepatite B crônica recidivante.
C) hepatite B crônica típica.
D) portador do HBsAg inativo.

Questão 34
É CORRETO afirmar que, em paciente com dor abdominal, a maior sensibilidade e,
também, a maior especificidade para o diagnóstico da pancreatite aguda são obtidas por
A) apenas amilase.
B) apenas lípase.
C) amilase ou lípase, indiferentemente.
D) uma ou outra e ambas, respectivamente.
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Questão 35
Considere um paciente jovem que apresenta anemia de longa evolução, com contagem de
reticulócitos elevada, mas ausência de sinais e sintomas de perda de sangue.
É CORRETO afirmar que esse quadro clínico é, mais provavelmente, de origem
A) associada a deficiência de cianocobalamina.
B) ferropriva.
C) hemolítica.
D) hipotireoidiana.

Questão 36
É CORRETO afirmar que a modificação do estilo de vida para os pacientes diabéticos
requer, na dieta,
A) aumento da gordura monoinsaturada, em função da necessidade de se limitarem os
carboidratos.
B) ingestão de colesterol em torno de 720 mg/dia.
C) uso de carboidratos em torno de 80%, de acordo com os níveis de triglicerídeos.
D) uso de gordura saturada até 20% das calorias.

Questão 37
Entre os fatores prognósticos adversos na leucemia mielógena crônica, NÃO se in
clui(em)
A) basofilia.
B) hepatoesplenomegalia.
C) idade avançada.
D) plaquetas normais.
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Questão 38
É INCORRETO afirmar que se deve suspeitar de superinfecção bacteriana, que se apre
senta como sinusite, e logo administrar antibiótico, quando a evolução mostra
A) febre recidivante.
B) linfadenopatia regional.
C) secreção mucopurulenta persistente.
D) sintomatologia contínua, com duração inferior a 24 horas.

Questão 39
É INCORRETO afirmar que o resfriado comum
A) é a doença mais freqüente nos seres humanos e a causa isolada mais comum de ab
senteísmo na escola e no trabalho.
B) é mais comum entre crianças com menos de 6 anos e, para o rinovírus, o domicílio
constitui o local principal de transmissão.
C) podese caracterizar por superposição de dois ou três vírus, já que a onda de cada ví
rus em deslocamento não é pronunciada.
D) tem como principal fonte de infecção a inoculação oral do rinovírus.

Questão 40
Considerandose a relação entre o câncer do pulmão e o tabagismo, é INCORRETO a
firmar que
A) a exposição passiva à fumaça de tabaco é carcinogênica.
B) a interrupção do tabagismo produz queda gradual no risco de câncer.
C) a taxa de mortalidade pelo câncer independe da duração e intensidade do tabagismo.
D) o câncer tipo células pequenas exibe a mais intensa associação com o tabagismo.

16

FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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