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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: MÉDICO GENERALISTA

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 46 (quarenta e seis) questões objetivas, numeradas de 01 a 46, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 26 (vinte e seis) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

A CULTURA
 Toda cultura é particular. Não existe, nem pode existir uma cultura 
universal constituída. No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem 
quiser aprender.
 Tal como acontece com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes 
ou pequenos, vão adquirindo e renovando, construindo, organizando e reorganizando, 
cada um a seu modo, os conhecimentos de que necessitam.
 O movimento histórico da cultura consiste numa diversificação 
permanente. A cultura universal – que seria a cultura da Humanidade – depende dessa 
diversificação, quer dizer, depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria 
identidade, desenvolvendo suas características peculiares.
 No entanto, as culturas particulares só conseguem mostrar sua riqueza, 
sua fecundidade, na relação de umas com as outras. E essa relação sempre comporta 
riscos.
 Em condições de uma grande desigualdade de poder material, os 
grupos humanos mais poderosos podem causar grandes danos e destruições fatais às 
culturas dos grupos mais fracos. (...)
 Todos tendemos a considerar nossa cultura particular mais universal 
do que as outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias convicções. (...)
 Tanto indivíduos como grupos têm a possibilidade de se esforçar para 
incorporar às suas respectivas culturas elementos das culturas alheias.
 Apesar dos perigos da relação com outras culturas (descaracterização, 
perda da identidade, morte), a cultura de cada pessoa, ou de cada grupo humano, é 
frequentemente mobilizada para tentativas de autorelativização e de 
autoquestionamento, em função do desafio do diálogo.

 (Leandro Konder - O GLOBO, 02/08/98)

Considere o texto acima para responder as questões de 01 a 03.
Questão 01 
O autor, ao afirmar que “Toda cultura é particular”, elabora uma construção que:

A) propõe uma regra em que não há exceções.
B) demonstra uma ideia que desmistifica ao longo do texto.
C) estabelece uma cultura acima das outras.
D) generaliza a cultura dos diversos povos.
E) estabelece uma comparação entre cultura e particularidade.

Questão 02
Ao usar o recurso da citação de especialistas como antropólogos, o autor tem por objetivo:

A) tornar o texto mais atrativo.
B) atribuir ao texto maior credibilidade.
C) fazer comparações entre o discurso dos antropólogos e de outros especialistas com ideias contrárias.
D) provocar surpresa no leitor.
E) provocar questionamentos e reflexões.

Questão 03
O texto, quanto à tipologia textual, é um exemplo de:

A) narração.
B) descrição.
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C) argumentação.
D) injunção.
E) dialogação.

Questão 04
Considerando a regência verbal, assinale a alternativa em que há o emprego do pronome LHE, ferindo a língua culta.

A) A reunião foi à tarde, mas não lhe pude assistir.
B) Ao poeta, enviei-lhe meus originais.
C) Informei-lhe que sua obra seria publicada.
D) Perguntei-lhe onde estava Eleonora.
E) Júlia, o poeta escreveu-lhe belo poema.

Questão 05
Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada.

“Sabiam que era para........providenciar o que Vossa Senhoria........, mas nem........nada”.
A) mim - solicitastes - me disseram
B) eu - solicitastes - me disseram
C) mim - solicitou - disseram-me
D) eu - solicitou - me disseram
E) mim - solicitastes - disseram-me

Questão 06
Identifique a frase que mantém o padrão culto da linguagem.

A) O especialista a que recorreram para assessorá-los é muito competente.
B) Já coloquei na mochila as cordas as quais ensinarei aos meninos como fazer os diferentes nós.
C) A cidade cujo prefeito já lhes falei também participará do torneio.
D) Tenho uma peça indiana raríssima que já me ofereceram muito dinheiro.
E) Ele escolheu o tipo de utilitário de que mais lhe convinha.

Questão 07
Considerando a regência verbal, indique a alternativa que fere a língua culta.

A) Disse que daria o recado a ele e lho dei.
B) Prometeu a resposta a nós e no-la concedeu.
C) Já vo-los mostrarei, esperai.
D) Procuravam João, encontraram-no.
E) Quando lhe vi, espantei-me.

Questão 08
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte texto:
“A lembrança do avô, ___________ o garoto-narrador fez referência, é o mais eficiente recurso __________ dispõe 
para perpetuar a memória do homenzinho da camisa branca”.

A) que – a que 
B) a que – com que 
C) a que – de que 
D) de que – que 
E) com que – de que 
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Questão 09
Considere a concordância e assinale a alternativa correta.

A) Dizia-se maravilhas do velhinho.
B) Não faltou lembranças ao neto nem simplicidade ao avô.
C) Já fazem muitos anos que seu avô partiu.
D) A paz e a tranquilidade reinava no coração do bom velhinho.
E) Seus gestos e atitudes demonstravam tranquilidade.

Questão 10
Analise os enunciados a seguir, no que se refere à obrigatoriedade no emprego do sinal indicativo de crase.

1. Muitas pessoas ainda estão preocupadas com a invasão ianque à terra do idioma pátrio.
2. Os estrangeirismos ligados à bens e serviços poderiam trazer dificuldade de comunicação.
3. Importamos palavras estrangeiras, mas as adaptamos a Fonologia do português.
4. Uma política linguística séria é uma boa medida, à qual todos os falantes têm direito.

São corretas:
A) todas
B) 1 e 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 3 e 4, apenas.
E) 1, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11
Analise as afirmativas abaixo.

I. Consciência moral é a capacidade interna que o indivíduo tem de reagir ao certo e ao errado, a capacidade de 
distinguir entre o bem e o mal.

II. A dimensão ética está constantemente voltada para a vida individual dos homens.
III. Valores e virtudes se referem ao comportamento humano.
IV. Ético e aético são expressões utilizadas quando nos referimos a certas atitudes dos indivíduos em sociedade.

Estão corretas as afirmativas:
A) I e IV, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) III e IV, apenas.

Questão 12
Sobre Qualidade de Vida, assinale a alternativa incorreta.

A) A análise do comportamento permite compreender suas consequências nas relações de trabalho e estimular 
posturas facilitadoras da qualidade de vida.

B) Viver com qualidade resulta tanto da busca individual, quanto do esforço coletivo.
C) Os movimentos voltados para melhorar a qualidade de vida nas organizações analisam vários aspectos, entre 

eles, a dignidade com que a pessoa é tratada.
D) As pesquisas de clima e qualidade de vida investigam o ambiente interno e podem contribuir com o início de 

um processo de mudança.
E) A infraestrutura familiar constitui fator irrelevante para a qualidade de vida no trabalho.
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Questão 13
Analise as afirmativas a seguir, tomando como referência o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Francisco 
Beltrão.

I. A nomeação em caráter efetivo para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e de títulos, salvo as exceções legais.

II. A escolha dos ocupantes de cargos de provimento em comissão não poderá recair sob funcionários do 
Município.

III. Compete ao chefe do Poder Executivo prover, por decreto, os cargos públicos municipais, na conformidade da 
Constituição e das leis em vigor.

IV. Pode ser provido em cargo público somente quem satisfizer os requisitos seguintes, entre outros especificados 
em Lei: ser brasileiro, ter boa conduta e possuir aptidão para o exercício do cargo.

V. Estágio probatório é o período de três anos de efetivo exercício, a contar da data do início deste, durante o qual 
são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo em comissão para o qual foi 
designado.

Estão corretas as afirmativas:
A) II, III e V, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) III, IV e V, apenas.
E) IV e V, apenas.

Questão 14
Métodos eficazes ao se falar ao telefone começam com a capacidade de ouvir, que incluem os seguintes traços:

I. empatia.
II. compreensão.
III. assimilação.
IV. retorno.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, II, III e IV.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I e III, apenas.

Questão 15
De acordo com a Lei Orgânica de Francisco Beltrão, é vedado ao Município:

I. delegar ao Estado ou a União, mediante convênio, serviços de sua competência.
II. consorciar-se com outros Municípios para a realização de obras e serviços comuns.
III. estabelecer cláusula de exclusividade nos contratos de execução de serviços públicos de transporte coletivo 

por terceiros.
IV. criar distinções ou reconhecer diferenças entre brasileiros, ou preferências em favor de pessoa de direito 

público.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I e II, apenas.
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Questão 16
Considerando a Lei Orgânica do SUS, n.º 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.

I. Desde que não seja em caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de  
Saúde (SUS).

II. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território  
nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.

III. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e  
municipais,  da  Administração  direta  e  indireta  e  das  fundações mantidas  pelo  Poder  Público,  constitui  o  
Sistema Único de Saúde (SUS).

IV. Excetua-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a participação na formulação da política e 
na execução de ações de saneamento básico.

V. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma  
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, III e IV, apenas.
B) II, III e V, apenas.
C) II, IV e V, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) III, IV e V, apenas.

Questão 17
De acordo com a Lei Orgânica do SUS, assinale a alternativa incorreta.

A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas  
expedidas  pelo  órgão  de  direção  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  quanto  às  condições  para  seu 
funcionamento.

B) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos 
níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

C) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa  
concordância do paciente e de sua família.

D) Os serviços de saúde das Forças Armadas de forma alguma poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde 
(SUS).

E) A saúde é um direito fundamental do ser humano e um dever do Estado. O dever do Estado não exclui o das  
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Questão 18
A Constituição Federal, em seu artigo 5º do Título II, capítulo I, trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 
Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém erro quanto ao inciso XLVII. Não haverá penas:

A) de morte, tampouco em caso de guerra declarada.
B) de caráter perpétuo.
C) de trabalhos forçados.
D) de banimento.
E) cruéis.

Questão 19
De acordo com a Constituição Federal, não compete ao Sistema Único de Saúde: 

A) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano.
C) coordenar a formação de recursos humanos na área tecnológica.
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D) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos.

E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Questão 20
Assinale a alternativa que não está de acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação à Saúde.

A) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos. 
B) A assistência à saúde é restrita à iniciativa pública.
C) A lei não permite a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. 
D) Ao SUS compete, entre outras atribuições, participar da execução das ações de saneamento básico.
E) Uma das atribuições do SUS é executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), será: 

I. baseado em uma hierarquização da União para o nível municipal, ou seja descendente.
II. estabelecido somente pela União.
III. atribuição que compete somente ao nível Estadual. 
IV. ascendente, ou seja, do nível local para o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, para compatibilizar as 

necessidades da saúde aos recursos disponíveis. 
V. organizado em cada nível, independentes uns dos outros.

Marque a alternativa correta.
A) Somente a assertiva IV está correta.
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
D) Nenhuma das assertivas está correta.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 22
Nas pneumonias adquiridas na comunidade, o agente etiológico mais frequente é:

A) S. pneumoniae.
B) Staphylococcus aureus.
C) Bacilos entéricos gram-negativos (BGN).
D) Mycoplasma pneumoniae.
E) Haemophilus influenzae.

Questão 23
Em qual das situações clínicas citadas abaixo, o aleitamento materno pode ser recomendado?

A) Mães infectadas pelo HIV.
B) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
C) Criança portadora de galactosemia.
D) Tuberculose.
E) Varicela.

Questão 24
O medicamento mais recomendado para tratamento da giardíase é (Projeto Diretrizes, Vol. I, Cap. 01): 

A) Tinidazol 50mg/Kg – dose única via oral.
B) Albendazol 400mg – dose única via oral.
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C) Ivermectina 200mg – dose única via oral.
D) Mebendazol 500mg – dose única via oral.
E) Pamoato de Pirantel 450mg – dose única via oral.

Questão 25
Na avaliação da saúde do idoso, busca-se identificar problemas relacionados com as áreas psicossocial, econômica, 
legal e de saúde. A avaliação deverá definir as condições de saúde, a classificação da pessoa idosa quanto ao nível de 
cuidados necessários e o caminho na tomada de decisões. A avaliação deverá incluir informações sobre:

I. estado de saúde: capacidade funcional, doenças existentes, medicações, estado de saúde percebido.
II. estado funcional: nível de assistência necessária para o desempenho das atividades básicas e instrumentais de 

vida diária.
III. estado cognitivo: memória, capacidade de tomar decisões.
IV. suporte disponível: família, amigos, vizinhos.
V. ambiente: barreiras na manutenção da independência ou riscos de segurança.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
B) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, III e V estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III, IV e V estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 26
Qual das opções constitui fatores de risco para carcinoma esofágico?

A) Deficiência de vitamina E, acalasia, etilismo.
B) Acalasia, tilose-hiperceratose, tabagismo.
C) Ingestão de bebidas carbonadas (gasosas), ingestão de lixívia (água sanitária), deficiência de vitamina A.
D) Esôfago de Barrett, estenose esofágica benigna, deficiência de vitamina C.
E) Dieta rica em alimentos em conserva, ascendência asiática, sexo feminino.

Questão 27
Paciente gestante com diagnóstico de cistite apresenta contraindicação para o uso de: 

A) Cefalexina.
B) Cefadroxil.
C) Quinolona.
D) Amoxacilina.
E) Ampicilina.

Questão 28
Quais são os locais de fratura mais frequentemente associados à osteoporose?

A) Pé, tíbia e fíbula.
B) Mão, ombro e cotovelo.
C) Costela, joelho e ombro.
D) Quadril, vértebra e antebraço distal.
E) Cotovelo, braço e tornozelo.

Questão 29
Um paciente, com suspeita de ter contraído Hepatite A, apresentou os seguintes resultados sorológicos – Anti-HAV 
Total (positivo) e Anti-HAV IgM (positivo). Qual a interpretação para esse resultado sorológico?
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A) Infecção passada pelo vírus da hepatite A.
B) Ausência de contacto com o vírus da hepatite A, não imune.
C) Infecção recente pelo vírus da hepatite A.
D) Início da fase convalescente.
E) Susceptível.

Questão 30
São indícios de hipertensão secundária, exceto: 

A) presença de massas ou sopros abdominais.
B) início da hipertensão após 30 anos de idade ou antes dos 50 anos.
C) assimetria de pulsos femorais.
D) aumento da creatinina sérica.
E) hipopotassemia espontânea (< 3,0 mEq/l).

Questão 31
No diagnóstico, quanto à complexidade das queimaduras, considera-se como queimadura de média gravidade, o 
paciente com as seguintes características, exceto: 

A) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 5% a 15%, em menores de 12 anos. 
B) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 10% a 20%, em maiores de 12 anos. 
C) queimaduras que não envolvam face ou mão ou períneo ou pé, de terceiro grau, com até 5% da área corporal 

atingida, em crianças até 12 anos. 
D) queimaduras que não envolvam face ou mão ou períneo ou pé, de terceiro grau, com até 10% da área corporal 

atingida, em maiores de 12 anos. 
E) queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 10%, em maiores de 12 anos. 

Questão 32
A pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) pelo método de Ziehl-Nielsen é a técnica mais utilizada em 
nosso meio. A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar de 
60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar.  Portanto, a baciloscopia direta (do escarro) deve ser solicitada aos 
pacientes que apresentem:

I. critérios de definição de sintomático respiratório (exame de escarro).
II. suspeita clínica e/ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse (exame de escarro).
III. suspeita clínica de TB extrapulmonar.
IV. suspeitos de TB com amostras paucibacilares (poucos bacilos).

Marque a opção correta.
A) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
B) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
C) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e II estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas. 

Questão 33
Um paciente de 42 anos, alcoolista crônico, apresenta-se em consulta clínica em virtude de perda de peso e diminuição 
do apetite nos últimos meses. Ao exame físico: eritema palmar, telangiectasias em tronco e atrofia testicular. Após a 
realização de vários exames séricos, encontramos os seguintes parâmetros dos hormônios tireoidianos: 
TSH = 3,5 μU/ml, T4 total = 25 μU/ml e T3 total = 100ng/ml. 
Qual o provável diagnóstico?

A) Tireotoxicose por T3.
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B) Síndrome do T3 reverso.
C) Aumento da TBG.
D) Tireoidite subaguda indolente.
E) Tireotoxicose factícia.

Questão 34
O aleitamento materno em que a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a 
finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo, e a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de 
leite, que não é considerado alimento complementar. Trata-se de: 

A) Aleitamento materno predominante.
B) Aleitamento materno complementado.
C) Aleitamento materno misto ou parcial.
D) Aleitamento materno.
E) Aleitamento materno exclusivo.

Questão 35
Um menino, de 8 anos de idade, apresenta regularmente crises moderadamente graves de espirros e lacrimejamento, 
nos meses de maio e junho, setembro e outubro e, ocasionalmente, de janeiro a março. Os testes cutâneos imediatos 
revelam reações positivas a Alternaria, Cladosporium, poeira doméstica e pólen de gramíneas e ambrósia americana. 
O tratamento mais adequado para esse quadro é: 

A) evitar antígeno.
B) imunoterapia contra os antígenos ofensores conhecidos.
C) agonista adrenérgico tópico.
D) corticosteróides.
E) preparado anti-histamínico.

Questão 36
Um homem, de 22 anos de idade, com boa saúde, exceto pela sinusite recorrente, foi prescrito para tomar 100mg por 
dia de ácido acetilsalicílico como terapia antitrombose. A reação medicamentosa adversa mais provável é: 

A) broncoespasmo.
B) anafilaxia aguda.
C) tosse crônica.
D) erupção maculopapular.
E) artrite aguda.

Questão 37
Uma jovem, de 18 anos de idade, é examinada porque nunca menstruou. O exame pélvico é normal, exceto pela 
vagina de fundo cego. O cariótipo é 46, XY. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Hiperplasia supra-renal congênita.
B) Síndrome de Turner.
C) Síndrome de Kallmann.
D) Síndrome do testículo feminilizante.
E) Síndrome do ovário policístico.

Questão 38
Um homem, de 68 anos de idade, apresenta o hálux direito agudamente edemaciado e vermelho sem relato de 
traumatismo. Qual dos seguintes achados é mail útil para esclarecer o diagnóstico de gota neste paciente?

A) Elevação persistente dos níveis séricos de ácido úrico.
B) Boa resposta à prova terapêutica com colchicina.
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C) Radiografia revelando erosão articular marginal na primeira articulação metatarsofalangeana.
D) Derrame maleolar direito associado.
E) Um nódulo indolor no cotovelo.

Questão 39
Uma mulher, de 68 anos de idade, previamente saudável, desenvolve alucinações auditivas. Ela não consegue fornecer 
muitos detalhes, mas acredita que sua mãe está falando com ela. Ela tem dificuldades de cooperar durante a anamnese 
e o exame físico não é digno de nota. Qual é o diagnóstico mais provável?

A) Convulsões parciais complexas.
B) Depressão.
C) Doença de Alzheimer.
D) Hipertireoidismo.
E) Alucinose peduncilar.

Questão 40
Qual das seguintes alterações fisiopatológicas ocorre durante uma gravidez normal?

A) Hiperuricemia.
B) Proteinúria.
C) Hipertensão arterial.
D) Aumento de 40% na taxa de filtração glomerular (TFG).
E) Alcalose metabólica.

Questão 41
Um homem, de 62 anos de idade, apresenta quadro de dificuldade respiratória. O exame de gasometria revelou os 
seguintes parâmetros: PO2 62mmHg; Saturação de O2 92%; PCO2 34 mmHg; HCO3 23mEq/l e pH 7,46. O diagnóstico 
mais provável é:

A) doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
B) estado de mal asmático fulminante.
C) cetoacidose diabética.
D) hiperventilação histérica.
E) obstrução pilórica de longa duração.

Questão 42
São contraindicações relativas para vacinação com BCG em crianças, exceto:

A) peso inferior a 2 kg.
B) doenças agudas febris.
C) desnutrição grave.
D) erupção cutânea generalizada.
E) diarreia aguda.

Questão 43
Assinale entre as citadas, a dermatose que não se relaciona com o trabalho regular em câmaras frigoríficas.

A) Eritema pérnio.
B) Urticária pelo frio.
C) Miliária rubra.
D) Frostbite.
E) Fenômeno de Raynaud.
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Questão 44
Assinale a alternativa que contém uma associação de infecções de transmissão fecal-oral.

A) Doença de Chagas e malária.
B) Hepatite B e hepatite C.
C) Febre amarela e dengue.
D) Esquistossomose e ancilostomíase.
E) Hepatite A e hepatite E.

Questão 45
Quais antecedentes mórbidos não podem ser causas de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC)?

A) Hipetrigliceridemia e hiperuricemia.
B) Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes.
C) Insuficiência Coronariana e Doença de Chagas.
D) Febre reumática e miocardite virótica.
E) Hipercolesterolemia e insuficiência mitral.

Questão 46
Assinale a alternativa que não se relaciona com uma característica comumente associada à síndrome de hipopnéia-
apnéia do sono obstrutiva.

A) Obesidade.
B) Hipotensão pulmonar.
C) Fragmentação do sono.
D) Hipertrofia de tonsilas.
E) Hipoplasia mandibular.


