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CCAARRGGOO::  MMÉÉDDIICCOO  CCLLÍÍNNIICCOO  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para responder às questões de 01 a 16. 
 

Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta. São marcas profundas, 
viscerais, que não podem ser apagadas. A primeira delas é a água. O mais fundamental dos elementos está presente em 
nosso corpo na mesma proporção em que aparece no globo terrestre. As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria 
tem o sabor dos oceanos. 

A água do mar tem quase a mesma consistência do soro fisiológico. Em nosso sangue carregamos a terra, 
pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos. Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas 
do solo, correm pelas nossas veias. 

Desde o primeiro choro, quando inauguramos as vias respiratórias e inalamos pela primeira vez o ar que enche os 
pulmões, participamos de um grande espetáculo da natureza, que revela em pequenos detalhes, a grandeza do 
universo. Nossa principal fonte de energia é o ar. Podemos suportar dias sem comer ou beber. Mas não podemos ficar 
tanto tempo sem ar. Enchemos os pulmões de oxigênio e devolvemos gás carbônico para a atmosfera. Esse gás é 
absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio. Como se vê, 
interagimos intensamente com o meio natural. Nos confundimos com esse meio ambiente. Somos parte dele e ele de 
nós. 

Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 
naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós mesmos. Na agitação da vida moderna, 
vivemos encubados em casas e apartamentos, elevadores, escritórios, ônibus e carros. O tempo do relógio se sobrepõe 
ao tempo natural, em que cada coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade. 

Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso 
repertório de ensinamentos. Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, perder alguns 
segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, o prazer do vento que desgrenha os cabelos trazendo 
alívio e frescor, o horizonte sem limites do mar azul, a imponência das montanhas, o brilho cintilante de uma estrela 
que atravessa milhões de quilômetros na velocidade da luz, e que depois de driblar as nuvens e a poluição, aparece no 
céu sem que percebamos seu esforço heroico. 

Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência. Será coincidência que o avanço da 
destruição da natureza se dá na mesma velocidade com que registramos o crescimento das estatísticas de depressão e 
suicídio? É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas coisas da vida encerram as grandes 
verdades da existência. O mundo está em nós e nós no mundo. O meio ambiente começa no meio da gente. 

(TRIGUEIRO, André. Intimidade ecológica. Mundo Sustentável, 10 jun. 2003. Disponível em: http://mundosustentavel.com.br/2003/06/10/ 
intimidade-ecologica/. Acesso em janeiro de 2018.) 

 

01 
Considerando todo o contexto apresentado, afirmar que trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade 
com o planeta equivale a dizer que   
A) somos marcados pelas agruras próprias da sobrevivência humana. 
B) apresentamos sinais físicos de uma sobrevivência que resiste ao desequilíbrio do planeta. 
C) elementos encontrados na natureza têm estreita relação e ligação com elementos que compõem o organismo do ser 

humano.  
D) nossa identidade com o planeta requer que usemos todo conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade 

em sua defesa.  
 

02 
A partir das várias possibilidades lógico-expositivas no desenvolvimento de um texto, pode-se afirmar que no texto 
apresentado 
A) pode-se reconhecer, predominantemente, o emprego de exemplo e comparação. 
B) o início é feito a partir de uma definição para em seguida ser utilizada a comparação. 
C) a dissertação tem início com o emprego de uma definição do tema, atribuindo-lhe maior clareza e objetividade. 
D) a citação relativa ao tema dá início ao texto fazendo-se, em seguida, uma pequena análise da ideia apresentada. 
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03 
De acordo com informações e ideias trazidas ao quinto e sexto parágrafos, pode-se afirmar que o autor 
A) estabelece um paralelo entre o universo e o ser humano de modo a destacar, no primeiro, importância maior sobre o 

segundo. 
B) expressa, por meio de exemplos, que as prioridades humanas atuais prejudicam o reconhecimento e envolvimento 

com os reais valores da vida promovendo graves prejuízos. 
C) incita questionamentos que têm por objetivo promover a interação com o seu interlocutor, sendo tais respostas a 

base para o desenvolvimento do tema que ocorrerá a seguir.  
D) conclui que é preciso reconhecer que o ser humano tem a necessidade de se relacionar com o grupo no qual está 

inserido, diminuindo seu crescente envolvimento com afazeres profissionais. 
 

04 
Segundo informações e ideias trazidas ao texto, 
A) estamos presos a um ciclo natural que não pode ser modificado ainda que haja intervenções externas.  
B) imersos em problemas de assuntos cotidianos, esquecemos de apreciar o que realmente possui valor para a vida 

humana. 
C) os pequenos prazeres que a vivência humana pode proporcionar estão ameaçados por fatores externos contra os 

quais não há meios de resistir. 
D) a natureza que nos cerca está ameaçada diante das atitudes tomadas ao longo dos anos pelo ser humano e dá 

indícios de que não há como retroceder tal processo.  
 

05 
Em “Todos nós trazemos no corpo as marcas de uma profunda identidade com o planeta.” (1º§), o termo destacado 
expressa  
A) presente pontual.       C) presente universal ou permansivo. 
B) ação de duração contínua.     D) ação imperfectiva, não concluída e habitual. 
 

06 
O posicionamento do autor pode ser identificado de forma explícita por meio do trecho destacado em:  
A) “O mundo está em nós e nós no mundo.” (6º§) 
B) “Nossa principal fonte de energia é o ar.” (3º§) 
C) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.” (3º§) 
D) “O mais fundamental dos elementos está presente em nosso corpo na mesma proporção em que aparece no globo 

terrestre.” (1º§) 
 

07 
Assinale a sugestão de alteração do trecho destacado do texto que mantém o sentido básico original e a correção de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
A) “São marcas profundas, viscerais, que não podem ser apagadas.” (1º§) / São marcas profundas, viscerais, não podendo 

serem apagadas. 
B) “Como se vê, interagimos intensamente com o meio natural.” (3º§) / Como se ver, interagimos intensamente para 

com o meio natural. 
C) “Mergulhados em afazeres mais urgentes, nos afastamos de nossa essência.” (6º§) / Afastamo-nos de nossa própria 

essência, mergulhados em urgente afazeres. 
D) “Em nosso sangue carregamos a terra, pulverizada nos sais minerais, que vitalizam tecidos e órgãos.” (2º§) / 

Carregamos, em nosso sangue, a terra; pulverizada nos sais minerais cuja ação é vitalizar tecidos e órgãos. 
 

08 
Considerando todo o contexto, pode-se afirmar que a expressão destacada em “Assim, deixamos de olhar para o céu 
e perceber como está o tempo, perder alguns segundos admirando o esplendor de uma manhã ensolarada, [...]” (5º§) 
indica 
A) perda de tempo.  
B) apropriação de um tempo que se havia perdido.  
C) que dedicamos o mínimo de tempo àquilo que realmente tem valor.  
D) uma perda de tempo a partir de determinado ponto de vista, mas ganho a partir de outro.  
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09 
Assinale a alternativa que apresenta o trecho “Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece 
novos recordes de destruição dos recursos naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso, com nós 
mesmos.” (4º§) pontuado corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, mesmo após algumas 
alterações.  
A) Neste início de terceiro milênio perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso, com nós mesmos, quando a 

humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais. 
B) Perdemos o contato com a Mãe Terra e, não por acaso com nós mesmos neste início de terceiro milênio, quando a 

humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais. 
C) Neste início, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, de terceiro 

milênio, perdemos o contato com a Mãe Terra e não por acaso com nós mesmos. 
D) Neste início de terceiro milênio, quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos 

naturais, perdemos o contato com a Mãe Terra e com nós mesmos, não por acaso. 
 

10 
De acordo com as ideias expressas na frase “É preciso refazer os elos e perceber com humildade que as pequenas 
coisas da vida encerram as grandes verdades da existência.” (6º§), pode-se concluir que 
A) a existência humana está estreitamente relacionada às situações de menor valor que podem satisfacer os anseios 

humanos.  
B) a humildade deve compor toda prática da existência humana assim como o exercício da verdade em quaisquer 

situações.  
C) entre as pequenas coisas da vida e as grandes verdades há uma longa distância que precisa ser eliminada com 

cautela e humildade.   
D) é necessário que haja uma ação concreta acrescida de percepção acerca daquilo que embora seja considerado de 

pouca importância, ou como algo menor, possui grande significado existencial.  
 

11 
De acordo com a estrutura textual apresentada e seus elementos constitutivos, leia e considere as afirmativas a 
seguir.  
I. Pode-se notar a impessoalização da linguagem na defesa do ponto de vista e no desenvolvimento dos argumentos.  
II. A expressão “é preciso” em “É preciso refazer os elos [...]” demonstra o emprego de sujeito indeterminado para 

tornar a linguagem impessoal.  
III. A escolha da pessoa do discurso na construção do texto evidencia a intenção do autor de generalizar o sujeito para a 

adequação da linguagem no texto.  
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.   D) II e III, apenas.  
 

12 
Considerando-se as regras de concordância verbal e nominal de acordo a norma padrão da língua, identifique o 
trecho destacado do texto em que há incorreção gramatical. 
A) “Assim, deixamos de olhar para o céu e perceber como está o tempo, [...]” (5º§) 
B) “As lágrimas que derramamos de dor ou de alegria tem o sabor dos oceanos.” (1º§) 
C) “[...] quando a humanidade estabelece novos recordes de destruição dos recursos naturais, [...]” (4º§) 
D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas do solo, correm pelas nossas veias.” (2º§) 
 

13 
Atendendo às regras de regência verbal da norma-padrão da língua e preservando-se o sentido original do texto, 
assinale a afirmativa correta acerca das estruturas do período: “Esquecemos de nos conectar ao que empresta sentido 
à vida, que é a própria vida em essência, com um imenso repertório de ensinamentos.” (5º§) 
A) As duas ocorrências do termo “de” possuem emprego e indicam sentido equivalentes.  
B) A expressão “ao que” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por “àquilo que”. 
C) Caso a primeira ocorrência do termo “vida” fosse substituída por “viver”, a regência referente seria modificada. 
D) Uma opção para a reescrita do período que continua atendendo à correção gramatical e semântica seria “Esquecemos, 

ao nos conectar, do que empresta sentido à vida...” 
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14 
Dentre os termos destacados, apenas um não foi empregado como uma forma referencial que contribui para a 
progressão textual; identifique-o. 
A) “que vitalizam tecidos e órgãos.” (2º§) 
B) “e que depois de driblar as nuvens e a poluição,” (5º§) 
C) “inalamos pela primeira vez o ar que enche os pulmões,” (3º§) 
D) “Ferro, cálcio, manganês, zinco, que jazem nas profundezas do solo,” (2º§) 
 

15 
“Esse gás é absorvido pelas espécies vegetais, que através da fotossíntese, devolvem generosamente, oxigênio.” (3º§) 
Em relação ao período anterior destacado e à estrutura linguística apresentada, considere as afirmativas a seguir. 
I. O período é composto por três orações justapostas. 
II. Em uma das orações, ao paciente da ação verbal é atribuído o papel de sujeito.  
III. Na última oração do período, a voz reflexiva demonstra o sujeito como agente e paciente ao mesmo tempo da ação 

verbal.  
Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas.  
B) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
C) Apenas uma das três afirmativas é verdadeira.  
D) Apenas duas das três afirmativas são verdadeiras.  
 

16 
O emprego de mecanismo de coesão textual em “O tempo do relógio se sobrepõe ao tempo natural, em que cada 
coisa acontece na hora certa, sem angústia ou ansiedade.” (4º§) permite a compreensão do texto de que 
A) apesar da imposição do tempo do relógio sobre o tempo natural; é nele, no tempo natural, que há isenção de angústia 

e ansiedade.  
B) há uma oposição entre “tempo do relógio” e “tempo natural” que impede, muitas vezes, a execução de ações no 

tempo determinado.  
C) apesar das angústias e ansiedades, o tempo do relógio permite que as coisas aconteçam no momento certo, ou seja, 

no tempo previamente determinado.  
D) em nossa sociedade, temos a necessidade de que o tempo seja devidamente marcado para que a organização 

natural do cotidiano seja estabelecida.  
 
Texto para responder às questões 17 e 18. 
 

[...] 
Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena política para ler em minha alma, 

reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim 
desperta a vista de uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. Casar assim o pensamento com o 
sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a paixão – colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo 
isto com a vida e com a natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia 
grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto sem a poder traduzir. 

(DIAS, Gonçalves. In: CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: das origens ao Romantismo. 12. ed. São 
Paulo: Difel, 1984. v.1, p. 258. Fragmento.) 

 

17 
Considerando o trecho transcrito do texto de Gonçalves Dias, identifique, marcando V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Demonstra valorizar a emoção que se sobrepõe à razão.  
(     ) Estabelece e retoma antigos paradigmas com relação ao seu modo de vida, fazendo um retorno às suas antigas 

memórias.  
(     ) Afirma que a paisagem é responsável por despertar nele ideias, ou seja, o que é externo pode provocar sentimentos 

interiores e subjetivos.  
A sequência está correta em 
A) V, V, V.   B) V, F, V.   C) F, V, V.   D) F, V, F. 
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18 
Sobre a acentuação gráfica das palavras “manganês”, “está” e “lágrimas” assinale a alternativa que apresenta 
justificativa correta de acordo com a sequência em que aparecem. 
A) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); proparoxítona. 
B) paroxítona terminada em –e(s); paroxítona terminada em –a(s); proparoxítona. 
C) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); paroxítona terminada em –a(s). 
D) oxítona terminada em –e(s); oxítona terminada em –a(s); proparoxítona terminada em –a(s). 
 
Texto para responder às questões 19 e 20. 
 

Capítulo LXVIII / O Vergalho 
 

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. 
Interrompeu-mas um ajuntamento; era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir; gemia 
somente estas únicas palavras: — “Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão! ” Mas o primeiro não fazia caso, e, a 
cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. 

— Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado! 
— Meu senhor! gemia o outro. 
— Cala a boca, besta! replicava o vergalho. 
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, — o que 

meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele 
preto era escravo dele. 

— É, sim, nhonhô. 
— Fez-te alguma cousa? 
— É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, 

e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. 
— Está bom, perdoa-lhe, disse eu. 
— Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado! 

(Machado de Assis.  Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo, Ática, 1990. p. 83.) 

 

19 
Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o par que demonstra – por meio da linguagem – a diferença social e 
cultural entre as personagens. 
A) “que eu vinha fazendo,” (1º§) / “gemia somente estas únicas palavras:” (1º§) 
B) “Interrompeu-mas um ajuntamento” (1º§) / “Ainda hoje deixei ele na quitanda,” (8º§) 
C) “Cheguei-me; ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;” (5º§) / “— Fez-te alguma cousa?” (7º§) 
D) “— Meu senhor! gemia o outro.” (3º§) / “— ‘Não, perdão, meu senhor; meu senhor, perdão!’” (1º§) 
 

20 
Nas palavras “praça” e “bênção” emprega-se o cedilha para indicar o som do fonema /s/. Tal notação foi usada 
corretamente em todas as palavras do grupo: 
A) punção, louça, ascenção.      C) estação, miçanga, sentença. 
B) açafrão, distenção, paçoca.     D) excanção, calabouço, precaução. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
É correto afirmar que os tumores estromais do trato gastrointestinal se originam das células: 
A) De Cajal.        C) Do antro gástrico. 
B) Parietais.       D) Do corpo gástrico. 
 

22 
Sobre os tumores estomacais do trato gastrointestinal, quais marcadores, quando positivos, confirmam seu diagnóstico? 
A) CD117 e CEA.  B) CD199 e CEA.  C) CD199 e CD34.  D) CD117 e CD34. 
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23 
“Jéssica, 20 anos, comparece ao posto de saúde de Belo Horizonte para se informar sobre vacinação. Ela disse que 
perdeu seu cartão de vacinas e não sabe se recebeu vacinação quando criança.” Quais vacinas Jéssica deveria tomar 
nessa consulta? 
A) Nenhuma. 
B) dT e febre amarela. 
C) dT, febre amarela e tríplice viral. 
D) dT, febre amarela, tríplice viral e pneumococo. 
 

24 
Sobre a imunização em adultos de acordo com o PNI 2017, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A vacina tríplice viral – SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) deve ser administrada em mulheres de doze a quarenta e 

nove anos que não tiverem comprovação de vacinação anterior e em homens até trinta e nove anos. 
B) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos indivíduos que 

convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso, com apenas um 
reforço cinco anos após a dose inicial. 

C) A vacina da febre amarela deve ser administrada de dez em dez anos em indivíduos residentes em área endêmica 
(estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, 
BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). 

D) Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, precisa receber 
uma dose de reforço. A dose deve ser aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto. Em caso de 
ferimentos graves, a dose de reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose. 

 

25 
Sobre a Comunicação de Acidente de Trabalho, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A CAT pode ser preenchida online. 
B) Em caso de morte, a comunicação deverá ser feita nas primeiras 24 h do óbito. 
C) É um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto quanto uma doença ocupacional. 
D) Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador poderá efetivar a qualquer tempo o registro deste 

instrumento junto à Previdência Social. 
 

Leia o trecho a seguir para responder às questões 26, 27 e 28. 
 

LGB, 47 anos, apresenta uma síncope e o médico clínico inicia o atendimento. As compressões torácicas estão com 
profundidade e frequência adequadas e a relação compressão: ventilação também. Após 5 minutos de manobras de 
RCP, chega o SAMU com o DEA, o qual identifica o seguinte ritmo: 
 

 
26 
Qual deverá ser a conduta do médico clínico? 
A) Aguardar o ciclo de RCP terminar e checar o pulso antes de utilizar o DEA. 
B) Cessar imediatamente as compressões e utilizar o DEA para checar o ritmo. 
C) Cessar imediatamente as compressões e administrar a desfibrilação com 120J. 
D) Aguardar o término do ciclo de RCP e administrar a desfibrilação com 120J caso o paciente permaneça sem pulso. 
 

27 
O ritmo apresentado caracteriza uma: 
A) Fibrilação atrial.       C) Taquicardia ventricular.    
B) Formação de coágulos.      D) Atividade elétrica sem pulso. 
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28 
De acordo com o manual da AHA – ACLS 2015, qual alternativa apresenta um componente da RCP de baixa 
qualidade? 
A) Compressões torácicas de pelo menos 5 cm. 
B) Permissão do retorno do tórax após cada compressão. 
C) Compressões torácicas com frequência menor que 100/min. 
D) Duas ventilações após 30 compressões, cada ventilação administrada em 1 segundo. 
 

29 
De acordo com o algoritmo do ACLS, qual deverá ser a primeira ação do médico ao presenciar uma PCR? 
A) Chamar pelo paciente.      C) Verificar a segurança do local. 
B) Checar o pulso do paciente.     D) Iniciar as compressões torácicas. 
 

30 
Um paciente vacinado para hepatite B deverá apresentar, necessariamente, qual marcador positivo? 
A) HBsAg.   B) Anti-HBs.   C) Anti-HBc.   D) Anti-HBe. 
 

31 
A hepatite alcoólica tem como características, EXCETO: 
A) TGP maior que TGO.       C) Acometimento centrolobular. 
B) TGO maior que TGP.      D) Presença de corpúsculos de Mallory. 
 

32 
Os princípios que regem o funcionamento do SUS são divididos em doutrinários e organizacionais. Assinale a alternativa 
que apresenta um princípio organizacional. 
A) Integralidade.  B) Centralização.  C) Regionalização.  D) Universalidade. 
 

33 
“_______________ é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com o 
conceito de justiça. No âmbito do sistema nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos 
indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos 
cuidados.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Equidade   B) Igualdade   C) Integralidade   D) Desigualdade 
 

34 
Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental 
intenso, definido por Herbert J. Freudenberger como “(…) um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está 
intimamente ligada à vida profissional”. Assinale a alternativa INCORRETA sobre essa síndrome. 
A) Pode coexistir com a depressão.     C) Pode ser classificada como Schilling I. 
B) Despersonalização é um sintoma.     D) Pode chegar ao estágio de emergência psicológica. 
 

35 
A hérnia discal com acometimento da raiz de L5 tem como clínica a perda da sensibilidade 
A) no joelho, dor na região anterior da coxa e perda de reflexo patelar. 
B) na região anterior da perna e dor na região anterior da coxa e perna. 
C) na região lateral da perna e dor na região posterolateral da coxa e perna. 
D) na região posterior da perna, dor na região posterior da coxa e perda do reflexo Aquileu. 
 

36 
De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, a profilaxia pré-exposição ao HIV deve ser feita com a(s) 
seguinte(s) droga(s): 
A) Zidovudina (AZT).       C) Tenefovir + Lamivudina + Efavirenz. 
B) Tenofovir + Entricitabina.      D) Tenofovir + Lamivudina + Delutegravir. 
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37 

São consideradas eficazes para o tratamento de pielonefrite, EXCETO: 
A) Penicilina.   B) Ceftriaxone.   C) Levofloxacino.  D) Nitrofurantoína. 

 
38 

“Um paciente com suspeita de tamponamento cardíaco irá apresentar classicamente os seguintes parâmetros com as 
respectivas alterações: PVC ________________, DC ______________, RVP _________________.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) diminuída / diminuído / diminuída     C) diminuída / aumentado / aumentada 
B) aumentada / aumentado / diminuída    D) aumentada / diminuído / aumentada 

 
39 

O tipo de choque que classicamente cursa com hipotensão e bradicardia é o: 
A) Anafilático.   B) Obstrutivo.   C) Neurogênico.   D) Cardiogênico. 

 

40 

“Paciente vem à consulta relatando estar com uma gripe ‘muito forte’. Relata que há 3 dias iniciou os sintomas com 
coriza hialina, muita tosse e febre de 37,4°C; diz também estar cansado e sem vontade sair de casa. Ao exame físico, 
ele se encontra em bom estado geral, normocorado, acianótico, hidratado, TAx: 37°C, ausculta pulmonar sem 
alterações, eupneico.” Qual deverá ser a conduta frente a esse caso? 
A) Deve ser indicada a vacina contra influenza para que o resfriado não se torne gripe. 
B) Como se trata de um resfriado comum, o paciente deve receber alta com orientações de aumento da ingestão de 

líquidos e lavagem nasal com soro fisiológico. 
C) Deve ser prescrito antiviral pois o paciente apresenta sinal de alarme (febre) e, ainda, ser emitido um atestado de 

três dias pela possível contaminação de seus colegas de trabalho. 
D) Deve-se emitir um atestado de três dias pois o paciente se encontra adinâmico e com uma doença transmissível de 

pessoa a pessoa. Além disso, deve ser orientado quanto ao aumento da ingestão de líquidos e lavagem nasal com 
soro fisiológico. 

 
41 
Em caso de anemia ferropriva, qual deverá ser a dose recomendada de ferro elementar? 

A) 2 mg/kg/dia.   B) 4 mg/kg/dia.   C) 200 mg/dia.   D) 300 mg/dia. 

 
42 
O tratamento da anemia ferropriva com ferro elementar deverá ser mantido: 
A) Por três meses. 
B) Até que se normalize o valor de hemoglobina. 
C) Até obter-se valor de ferritina sérica de 15 ng/mL. 
D) Até obter-se valor de ferritina sérica de 30 ng/mL. 

 
Leia o trecho a seguir para responder às questões 43 e 44. 
 

“Joana, 52 anos, vem à consulta com alguns exames de sangue solicitados pelo médico do posto. Segundo ela, o médico 
a encaminhou pois ela estava com diabetes.” 

 
43 
Qual dos exames a seguir NÃO é indicativo da doença? 
A) Hemoglobina glicada de 7,5. 
B) Glicemia casual de 250 mg/dL. 
C) Glicemia de jejum de 130 mg/Dl. 
D) Glicemia após 2 horas de administração de glicose de 140 mg/dL. 
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44 
Caso seja confirmada a doença, quando a paciente deverá ser encaminhada para a realização do exame fundo de 
olho? 
A) 1 ano após o diagnóstico.      C) 10 anos após o diagnóstico. 
B) 5 anos após o diagnóstico.     D) No momento do diagnóstico. 
 

45 
“Gislaine, 7 anos, tem diagnóstico de obesidade e vem em tratamento com nutricionista para perda de peso. Um mês 
após o início da dieta é diagnosticada com diabetes. A mãe refere que a avó paterna da criança também é diabética.” 
Qual medicação NÃO deverá faltar no tratamento inicial da criança? 
A) Insulina.   B) Acarbose.   C) Fluoxetina.   D) Metformina. 
 

46 
É considerado um acidente de trabalho de trajeto: 
A) Trabalhador de obra que se acidenta com objeto de trabalho em via pública. 
B) Trabalhador ambulante atropelado enquanto vende seus produtos em grande avenida. 
C) Doméstica que sofre acidente no elevador ao descer para deixar o lixo no latão em comum do prédio. 
D) Operador de caixa de supermercado atropelado enquanto esperava o ônibus para ir para casa após o trabalho. 
 

47 
Em paciente com hipercalemia NÃO é esperado encontrar no ECG: 
A) Onda T em tenda.       C) Alargamento do intervalo PR. 
B) Onda P apiculada.      D) Redução da amplitude do complexo QRS. 
 

48 
Devido aos vários sintomas em comum, muitas vezes, é difícil a confirmação diagnóstica exata de um dado tipo de 
arbovirose. Dentre os sinais e sintomas a seguir, qual poderia servir para diferenciar um caso de febre chikungunya 
de um quadro de infecção por Zika vírus? 
A) Artralgia.        C) Hipertrofia ganglionar. 
B) Trombocitopenia.      D) Acometimento neurológico. 
 

49 
No tratamento da insuficiência cardíaca, as seguintes classes medicamentosas contribuem para o aumento da sobrevida 
do paciente, EXCETO: 
A) Diurético tiazídico.  
B) Betabloqueadores. 
C) Bloqueadores da Aldosterona. 
D) Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA). 
 

50 
No tratamento da hipertensão arterial, a seguinte combinação de fármacos NÃO é recomendada: 
A) IECAs e BRAs. 
B) Diuréticos tiazídicos e BRAs. 
C) Bloqueadores dos canais de cálcio e BRAs. 
D) Bloqueadores dos canais de cálcio e diuréticos tiazídicos. 
 

51 
Existem tipos histológicos de câncer de pulmão que se localizam em áreas centrais do órgão e acometem vias aéreas 
de maior calibre; assinale-os. 
A) Adenocarcinoma e carcinoma de grandes células. 
B) Adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. 
C) Carcinoma de células escamosas e carcinoma de grandes células. 
D) Carcinoma de pequenas células e carcinoma de células escamosas. 
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52 
Em pacientes com insuficiência cardíaca e arritmia ventricular sintomática, qual a medicação de escolha? 
A) Flecainida.   B) Amiodarona.   C) Propafenona.  D) Procainamida. 
 

53 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a insuficiência renal aguda pode ser classificada em relação à 
diurese. Dos itens relacionados a seguir, qual NÃO está de acordo com o padrão estabelecido? 
A) Anúrica total: 0-20 ml/dia.      C) Poliúrica: 1201 a 3000 ml/dia. 
B) Oligúrica: 101 a 400 ml /dia.     D) Não-oligúrica: 401 a 1200 ml/dia. 
 

54 
Assinale, a seguir, o exame complementar que permite separar com segurança pacientes com dispneia de origem 
cardíaca ou pulmonar. 
A) Ecocardiograma.       C) Eletrocardiograma. 
B) Dosagem do BNP.      D) Dosagem do sódio plasmático. 
 

55 
Sobre a epidemiologia dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORTs), assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) O reconhecimento, o diagnóstico e o registro das doenças relacionadas ao trabalho são regulamentados pelo 

Ministério da Saúde que tornou de notificação compulsória vários agravos relacionados ao trabalho. 
B) As DORTs são relatadas como lesões decorrentes do excessivo uso do sistema musculoesquelético, sem obter pausas 

para um tempo de recuperação, sendo caracterizadas pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não. 
C) A quantidade de casos de DORTs vem diminuindo anualmente, e esse fato explica-se pelas transformações do 

trabalho e das empresas que, apesar de se organizarem de forma a visar a produtividade e lucro, estão mais atentas 
aos limites físicos e psicossociais dos trabalhadores. 

D) Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são polos irradiadores do conhecimento sobre a relação trabalho 
e saúde, com responsabilidade de oferecer suporte técnico e científico aos serviços SUS, em diferentes níveis de 
complexidade, além de deter a responsabilidade de notificar, investigar e dar respostas sensíveis aos agravos 
relacionados ao trabalho. 

 

56 
São falsas contraindicações para a vacinação, EXCETO: 
A) Convalescença de doenças agudas. 
B) Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral. 
C) Ocorrência de hipersensibilidade confirmada após o recebimento de dose anterior. 
D) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina, como dor, vermelhidão ou inflamação no lugar da 

injeção. 
 

57 
Podem ser considerados sinais de alerta para uma pancreatite grave, EXCETO: 
A) Hipoxemia.        C) Encefalopatia. 
B) Bradicardia.       D) Hemoconcentração. 
 

58 
A espirometria é um exame complementar muito usado para o diagnóstico de doenças pulmonares. Em caso de asma 
brônquica, em um exame como esse, espera-se encontrar os seguintes achados, EXCETO: 
A) CVF reduzida.       C) VEF1/CVF reduzido (< 70%). 
B) VEF1 reduzido.       D) Prova broncodilatadora pode ser positiva. 
 

59 
Em quadros típicos de DPOC são comuns os seguintes achados, EXCETO: 
A) Presença de crepitações.      C) Dispneia com piora aos exercícios. 
B) Hiperinsuflação do tórax.     D) Radiografia de tórax normal ou inespecífica. 
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60 
Sobre os quadros de lombalgia discogênica e facetária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A maioria dos pacientes apresenta melhora em até quatro semanas com evolução benigna. 
B) Na lombalgia facetária o paciente menciona que a dor é pior pela manhã e em movimentos de flexão. 
C) Na lombalgia discogênica o paciente declara que a dor é pior quando ele fica por muito tempo sentado. 
D) O paciente com lombalgia discogênica refere no exame físico que a dor é maior ao fletir o tronco para frente. 
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PROVA DISCURSIVA (PROVA DISSERTATIVA) 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 2 (duas) dissertações. 

 A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica indelével de corpo 

transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de 

outras pessoas. 

 Deverão ser observados o limite mínimo 20 (vinte) linhas e, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas: 50 (cinquenta) 

pontos, sendo 25 (vinte e cinco) pontos para cada dissertação. 

 Será atribuída nota ZERO à questão que: não observar as orientações presentes no caderno de questões; contiver 

identificação fora do local apropriado; estiver em branco; desenvolver o texto fora do tema solicitado ou elaborar 

peça inadequada para a solução do problema proposto; apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 

a identificação do candidato; for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; e, apresentar letra ilegível e/ou 

incompreensível.  

 Para efeito de avaliação de cada questão da Prova Discursiva (Prova Dissertativa) serão considerados os seguintes 

elementos de avaliação: 
 

DIMENSÃO CONCEITUAL VALOR TOTAL 
PONTOS A DESCONTAR 

POR ERRO  

PA - Pertinência / adequação ao assunto - 5,00  
 

 

 

20,00 

 
PA - parcial 2,50 

C -1,00 
CP - 1,00 
A -1,00 

SA - 0,50 

C - Propriedade e exatidão do conteúdo -5,00 

CP - Continuidade e progressão de ideias - 3,00 

A - Argumentação pertinente / coerente -4,00 

SA - Suficiência argumentativa - 3,00 

TOTAL 20,00 
 

 

DIMENSÃO FORMAL VALOR TOTAL 
PONTOS A DESCONTAR 

POR ERRO 

EP - Estruturação períodos - 1,00 

 
5,00 

EP - 0,50 

PV - Propriedade vocabular - 0,50 PV - 0,125 

MS - Morfossintaxe (regência, concordância, 
emprego da crase, colocação pronominal) - 1,50 

MS - 0,25 

P - Pontuação - 1,00 P - 0,25 

OA - Ortografia e acentuação - 1,00 OA - 0,25 

TOTAL 5,00 
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01 
“Paciente de 62 anos chega ao pronto atendimento com dor abdominal intensa em barra na metade superior do 
abdômen, irradiando para o dorso e de início há 5 horas, associada a náuseas e vômitos. Avaliação laboratorial: glicemia 
210 mg/dL; Sódio 139 mEq/L; Potássio 4,7 mEq/L; Cálcio 8,6 mg/dL; Ureia 42 mg/dL; Creatinina 1,6 mg/dL; Ht 31%; 
Leucócitos 17800 céls/mm³; TGO 264 UI/L; TGP 182 UI/L; LDH 370 UI/L; Amilase 330 UI/L; Lipase 140 UI/L.” Ao exame 
físico foi notada uma alteração no abdômen conforme a imagem a seguir. 
 

 
 

Sobre a situação hipotética anterior, disserte sobre:  
a) A principal hipótese diagnóstica e qual deverá ser a propedêutica inicial.  
b) Informe se necessário realizar algum exame de imagem na admissão. E se sim, qual?  
c) A principal causa dessa condição e quais são os critérios de gravidade a serem avaliados na admissão?  
d) Indique o nome do achado demonstrado na foto e o que ele significa. 
e) Cite uma possível complicação inicial e uma tardia. 
 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  
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18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

 
02 
“Mulher, 45 anos, com diagnóstico de DMII há 3 anos, queixa-se de distúrbios visuais ao seu endocrinologista. Como 
esse relato nunca fora descrito ao médico, ela nunca tinha feito exame oftalmológico, embora já tivesse feito exame de 
urina com presença de albuminúria de 280 mg/dia.” O exame foi então realizado e a imagem observada no fundo de 
olho é apresentada a seguir. 
 

 
 

Com base nos dados apresentados, redija um texto que atenda aos questionamentos:  
a) Explique se houve retardo na solicitação de exame oftalmológico para ela. Justifique.  
b) Indique a principal alteração presente nesta fundoscopia.  
c) Cite a classificação mais adequada para a retinopatia dessa paciente.  
d) Defina uma classe de medicamentos que ela deveria estar em uso segundo os dados fornecidos.  
e) Cite outros exames necessários aos portadores de DM2. 
 

01  

02  

03  

04  
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07  
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INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente. Todos 
os demais equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em 
dinheiro, deverão ser recolhidos em envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação.   

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o 
devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, MP3/MP4, receptor, gravador, fone de 
ouvido, pendrive, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras etc. 

3. O tempo de duração da prova abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a Folha de Respostas (gabarito) 
e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva. 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, sob pena de eliminação do concurso.  

5. Com vistas à garantia da segurança, lisura e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha e Prova Dissertativa para os 
cargos de nível médio e 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível superior e Prova 
Dissertativa para os cargos: Analista de Tecnologia da Informação (todas as especialidades), Arquivista, Coordenador 
do Processo Legislativo, Dentista, Engenheiro Civil, Médico Clínico e Psicólogo (todas as especialidades); Elaboração 
de Parecer para os cargos de Consultor Legislativo (todas as especialidades); Peça Prático-Profissional para o cargo 
de Procurador; e, Elaboração de Projeto de Lei para o cargo de Redator.  Ao receber o material de realização das 
provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (gabarito) e 
Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva que lhe foram fornecidas estão corretos. Caso os dados estejam 
incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal 
ocorrência ao fiscal. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 
correta. 

8. Verifique se o TIPO/COR do Caderno de Provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como o 
TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (gabarito). Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 
retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de sua realização, contudo 
não poderá levar consigo o Caderno de Provas.  

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o fato na Ata de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de sala e pelo Coordenador da Unidade 
de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM/BH e 
disponibilizado no endereço eletrônico www.consulplan.net dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis após a realização 
das provas. 
- O candidato que desejar interpor recursos disporá de 3 (três) dias, a partir do dia subsequente ao da publicação oficial 
(Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM) das respectivas etapas, em requerimento próprio disponibilizado 
no link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net, que estará disponível das 8h00min do 
primeiro dia útil subsequente à publicação do ato até as 23h59min do último dia do prazo recursal (horário de Brasília). 
- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à 
CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público. 




