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C A D E R N O  D E  Q U E S T Õ E S  
 
Cargo: MÉDICO 
 
NOME: ___________________________________________________________________________ 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________ CPF: _______________________________ 
 
CAMPUS PARA O QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU: _________________________________ 

 
Leia atentamente as instruções: 

 
1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova. 
 
2. Preencha as informações solicitadas na capa do Caderno de Questões com letra legível. 
  
3. O Caderno de Questões contém 60 (sessenta) questões objetivas. Certifique-se de que o Caderno 
de Questões possui 17 páginas numeradas de 1/17 até 17/17. 
 
4. A duração total da prova é de 4 (quatro) horas. 
 
5. O candidato deverá permanecer no local de realização da prova durante, no mínimo, 1 (uma) hora 
após o início da prova. O candidato que desejar levar o caderno de provas deverá permanecer na 
sala de provas, no mínimo, 2 (duas) horas após o início da prova.  
 
6. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a 
prova, só podendo dela se retirar simultaneamente, e após assinatura do Relatório de Aplicação de 
Provas. 
 
7. Ao receber a Folha de Respostas Definitiva, verifique se os dados impressos estão corretos. Caso 
contrário, notifique o fiscal imediatamente.  
 
8. Cada questão contém cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Transcreva as respostas das questões na Folha de Respostas Definitiva 
utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme o exemplo a seguir: 

 
9. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Não 
dobre nem amasse a Folha de Respostas Definitiva; preencha-a cuidadosamente, pois não será 
permitida a sua substituição. 
 
10. Não será permitida qualquer forma de consulta, nem a utilização de qualquer tipo de instrumento 
de cálculo. 
 
11. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro e equipamentos afins, óculos escuros, protetor auricular, ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, régua, esquadro, transferidor, compasso 
ou similares, corretivo líquido e outros materiais estranhos à prova. 

 
12. O candidato será sumariamente eliminado do presente concurso público se, durante a realização 
da prova, for surpreendido comunicando-se ou tentando se comunicar com outro candidato. 
 
13. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE 
QUESTÕES e certifique-se de ter assinado a lista de presença. 
 
BOA PROVA! 
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De acordo com o Decreto nº 6.833/2009, que instituiu o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor Público Federal (SIASS) e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor, responda as 
questões 1 e 2. 

 

1. É considerada perícia oficial a ação: 
a) exclusivamente médica com o objetivo de analisar se o servidor encontra-se apto para transferência. 

b) médica ou odontológica com o objetivo de analisar aposentadoria do servidor. 

c) exclusivamente médica com o objetivo de analisar o estado de saúde do servidor após sua demissão. 

d) exclusivamente médica com o objetivo de analisar o estado de saúde do servidor para o exercício de 
suas atividades laborais. 

e) médica ou odontológica com o objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor para o exercício de 
suas funções laborais. 

 

2. A força de trabalho do SIASS: 

a) é formada exclusivamente por servidores federais. 

b) pode ser terceirizada, após aprovação do comitê gestor. 

c) é formada por servidores federais e representantes da comunidade. 

d) é indicada pelo Ministério da Saúde 

e) é indicada pelo Ministério do Trabalho. 

 

3. Assinale a alternativa que corresponde à doença de modificação compulsória imediata (caso suspeito 
ou confirmado). 
a) Leishmaniose visceral. 

b) Tuberculose. 

c) Leptospirose. 

d) Febre amarela. 

e) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

 

4. São critérios compatíveis com a forma hemorrágica de dengue: 

a) febre e leucocitose. 

b) queda de hematócrito e plaquetopenia. 

c) derrame pleural e hipoproteínemia. 

d) dor retro-orbital e anemia. 

e) petéquias e leucocitose. 

 

5. Assinale a alternativa correta em relação à sífilis secundária. 

a) O período de incubação é de duas semanas. 

b) O exantema é proeminente e domina o quadro clínico. 

c) Está indicada a coleta de líquido cefalorraquidiano (LCR). 

d) A sorologia geralmente é negativa. 

e) É caracterizada pela presença de úlcera digital (cancro duro). 
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6. Paciente de 30 anos, com quadro súbito de cefaleia e febre de 39°C acompanhada de astenia e 
vômitos há 3 horas, vem ao PS com sinais de irritação meníngea. Foi realizada a coleta de liquor (LCR) 
com o seguinte resultado: 

- aspecto turvo 
- 1000 leucócitos por mm³ 
- 76% polimorfonucleares, 24% linfomononucleares  
- glicose = 8 mg/dl 
- proteínas = 120 mg/dl 
- bacterioscopia = negativa 
- cultura = em andamento 

Qual o provável diagnóstico e tratamento? 

a) Meningite bacteriana – ampicilina + gentamicina. 

b) Meningoencefalite herpética – aciclovir. 

c) Meningite criptocócica – anfotericina B. 

d) Meningite bacteriana – ceftriaxona (2 gr a cada 12 horas). 

e) Meningite viral – sintomáticos e corticoide. 

 

7. Dentre as DSTs, assinale a alternativa que corresponde a uma doença de notificação compulsória. 
a) Donovanose. 

b) Infecção pelo papiloma vírus humana (HPV). 

c) Sífilis Adquirida. 

d) Molusco contagioso. 

e) Cancro Mole. 

 

8. Para provar que uma associação é causal, como por exemplo, o hábito de fumar e a associação com 
o câncer de pulmão, são utilizados os critérios de causalidade de Hill. O principal e mais importante 
critério de causalidade de Hill é: 

a) força de associação (risco relativo). 

b) relação dose resposta. 

c) consistência da associação. 

d) sequência cronológica. 

e) plausibilidade. 

 

9. São princípios éticos do SUS: 
a) universalização e equidade. 

b) centralização e participação social. 

c) integralidade e centralização. 

d) universalização e terceirização. 

e) hierarquização e gestão pública. 
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10. “Na saúde não deve haver separação entre as ações de caráter individual e as de caráter coletivo. O 
atendimento deve incorporar um amplo espectro de intervenções, articulando prevenção, atendimento 
curativo e reabilitação.” Sobre qual princípio do SUS o texto acima se refere? 

a) Universalização. 

b) Integralidade. 

c) Equidade. 

d) Resolubilidade. 

e) Hierarquização. 

 

11. O Sistema Único de Saúde – SUS: 
a) teve sua origem com a fusão das CAPS (Caixas de Aposentadorias e Pensões). 

b) foi resultado da reforma previdenciária após a falência do INPS (Instituto Nacional de Previdência 
Social). 

c) é o resultado da criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) 
após a Constituição Federal de 1988. 

d) foi criado após a revolução de Getúlio Vargas e a fusão dos Institutos de Aposentadoria e Pensões 
(IASP). 

e) teve sua origem na VIII Conferência Nacional de Saúde e foi institucionalizada na Constituição Federal 
de 1988. 

 

A lei 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), de 19 de Setembro de 1990, no capítulo IV, estabelece as 
atribuições e competências da União, dos Estados e Municípios. De acordo com estas disposições 
responda as questões 12, 13 e 14. 

 

12. É de competência comum à União, Estados e Municípios: 

a) participar da formulação de política e da execução de ações de saneamento básico. 

b) coordenar ações e serviços de vigilância sanitária. 

c) administração de recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

d) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho. 

e) coordenar ações e serviços da vigilância epidemiológica. 

 

13. É atribuição dos Estados: 
a) coordenar ações e serviços da vigilância epidemiológica. 

b) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de saúde e os serviços de saúde. 

c) participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 
trabalho. 

d) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos e aeroportos. 

e) elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os servidores 
privados contratados de assistência à saúde. 
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14. É de competência municipal: 

a) estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

b) coordenar a política de saúde do trabalhador. 

c) coordenar ações e serviços de alimentação e nutrição. 

d) gerir e executar os serviços públicos de saúde. 

e) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

 
15. O capítulo II da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, discute a participação da iniciativa privada 
no SUS. Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos poderão participar do SUS. 

b) O SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

c) É vedada a participação da iniciativa privada no SUS. 

d) A iniciativa privada pode participar do SUS apenas após aprovação do Conselho Nacional de Saúde. 

e) A iniciativa privada pode participar do SUS após aprovação do Ministério da Saúde. 

 
16. É um resultado desejado com a Política Nacional de Humanização de Atenção e Gestão do SUS: 

a) Priorizar o atendimento à população de baixa renda. 

b) Valorização da dimensão biológica em detrimento da subjetiva e social. 

c) A implantação do Programa de Saúde da Família e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

d) Priorizar o atendimento à Saúde da Mulher. 

e) Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco. 

 

17. Paciente de 40 anos, sexo feminino, com quadro agudo de tosse produtiva e febre alta há 3 dias. Há 
um dia evolui com dorsalgia a direita com piora à inspiração. Ao exame físico apresenta-se em BEG, 
febril (temp. 38,5°C), eupneica, com ausculta pulmonar abolida no 1/3 inferior do hemitórax esquerdo. Rx 
tórax evidencia derrame pleural > 5 cm na projeção lateral e consolidação com broncograma aéreo no 
lobo inferior esquerdo. 

O derrame pleural foi puncionado no PS com o seguinte resultado: 
pH = 7,0, proteína total = 3,0 g/dl, LDH = 160 UI/L e glicose = 30 mg/d.  
Bioquímica sérica: proteína total = 2,5 g/dl e LDH= 75. 
 

Qual a melhor conduta? 

a) Internar, iniciar antibioticoterapia com ceftriaxona associada à macrolideo. 

b) Internar, iniciar antibioticoterapia com levofloxacina. 

c) Internar, iniciar antibioticoterapia com ceftriaxona associada à macrolideo e toracocenteses seriadas. 

d) Internar, iniciar antibioticoterapia com ceftriaxona associada à macrolideo e indicar drenagem de tórax. 

e) Internar, iniciar antibioticoterapia com levofloxacina e realizar nova toracocentese apenas se 
necessário. 
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18. O capítulo IX do Código de Ética Médica discute o sigilo profissional. Assinale a alternativa correta. 
a) O médico pode revelar informações do seu paciente após o seu falecimento. 
b) Na investigação de suspeita de crime, o médico pode revelar o segredo que possa expor o paciente a 
processo penal. 
c) O médico pode identificar o nome e exibir retrato do paciente ao apresentar caso clínico em 
congresso. 
d) O médico deve prestar informações a empresas seguradoras sobre circunstâncias da morte de 
pacientes sob seu cuidado. 
e) É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de 
trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas, salvo se o silêncio puser em risco a 
saúde dos empregados ou da comunidade. 

 
19. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico: 
a) fornecer atestado médico para afastamento do trabalho à paciente ao qual está prestando assistência. 
b) atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, quando houver indícios de morte 
violenta. 
c) elaborar, com autorização do paciente, boletim médico contendo, além do diagnóstico, o prognóstico e 
a terapêutica. 
d) dar parecer ao paciente sobre eventuais causas profissionais de sua doença, uma vez que se trata de 
atividade exclusiva do perito. 
e) fornecer ao paciente cópia de seu prontuário médico. 
 
20. Assinale a alternativa correta no que se refere ao atestado médico. 
a) Só pode ser expedido pelo médico habilitado na forma da lei e que assiste o paciente, ou seja, 
acompanha há pelo menos três meses. 
b) Devem ser escritos em linguagem simples, clara e de conteúdo verídico e, a revelação explícita do 
diagnóstico, mesmo a pedido expresso do paciente, implica em infração ética. 
c) Deve-se omitir a revelação explícita do diagnóstico e as recomendações médicas pertinentes, 
exclusiva dos médicos peritos. 
d) A critério médico pode ser cobrado à parte da consulta, uma vez que se trata de ato médico isolado. 
e) Devem ser escritos em linguagem simples, clara e de conteúdo verídico e pode mencionar o 
diagnóstico caso autorização expressa do paciente. 
 
21. “Qualquer doença cuja incidência se situe dentro dos limites de uma faixa de incidência normal, que 
foi previamente convencionada para aquela população.” O texto melhor define o conceito de: 

a) pandemia. 

b) epidemia. 

c) endemia. 

d) variação cíclica. 

e) variação sazonal. 

 

22. Os tumores mais incidentes para o sexo masculino na nossa população, em ordem decrescente, são: 

a) câncer de pele não melanoma; próstata; pulmão e estômago. 

b) câncer de pele não melanoma; cólon e reto; próstata e pulmão. 

c) pulmão; próstata; câncer de pele não melanoma e estômago. 

d) cólon e reto; próstata; estômago e câncer de pele não melanoma. 

e) estômago; próstata; câncer de pele não melanoma e pulmão. 
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23. Desde a década de 1990, as principais causas de morte na população brasileira, são: 

a) doenças infecciosas e parasitárias. 

b) neoplasias. 

c) causas externas. 

d) doenças cardiovasculares. 

e) doenças do aparelho respiratório. 

 

24. A perda auditiva por ruído (PAIR) é caracterizada por: 

a) ser reversível com tratamento. 

b) ser sempre neurossensorial. 

c) progredir independente da exposição ao ruído intenso. 

d) iniciar-se apenas quando o nível de ruído alcança 96 decibéis por 6 horas diárias. 

e) raramente causa zumbido. 

 

25. Em relação à comunicação de acidente de trabalho (CAT), assinale a alternativa correta. 

a) Pode ser preenchida apenas pelo setor de pessoal da empresa ou empregador. 

b) Sua emissão depende do tempo de afastamento do trabalhador. 

c) Pode ser preenchida pelo próprio segurado acidentado. 

d) Quando preenchida pelo sindicato, isenta a empresa de sua responsabilidade. 

e) Se o tempo de afastamento for menor que 15 dias seu preenchimento é facultativo. 

 

26. Assinale a alternativa correta relacionada à silicose. 

a) Necessita de biópsia pulmonar para confirmação diagnóstica. 

b) Está relacionada à mesotelioma de pleura. 

c) Pode ser assintomática e não há tratamento específico. 

d) Não apresenta associação com tuberculose pulmonar. 

e) A atividade de trabalho mais relacionada é a fabricação de caixas de água. 

 

27. O asbesto possui ampla utilização industrial, principalmente na fabricação de produtos de cimento-
amianto, materiais de fricção como pastilhas de freio, materiais de vedação para piso e produtos têxteis, 
como mantas de tecido resistentes ao fogo. 
No ano de 2005, foi proibida a utilização de amianto no Brasil. Assinale a alternativa que corresponde às 
neoplasias relacionadas à asbestose. 

a) Bexiga, pulmão e mesotelioma da pleura. 

b) Melanoma, laringe e pericárdio. 

c) Pulmão, melanoma e pleura. 

d) Pleura, pericárdio e peritônio. 

e) Bexiga, laringe e pleura. 
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28. O sistema imunológico está diretamente envolvido em três grupos principais de patologias: 
Imunodeficiências, Doenças Autoimunes e Doenças Alérgicas. Assinale a alternativa correspondente às 
Doenças Autoimunes. 

a) Diabetes tipo 1 e Artrite Reumatoide. 

b) Síndrome de Stevens Johnson e Tireoidite de Hashimoto. 

c) Lúpus e Tireoidite Subaguda. 

d) HIV e Esclerose Múltipla. 

e) Diabetes tipo 2 e Doença de Graves. 

 

29. O limite entre a normalidade e a doença se coloca como grande questão em psiquiatria sujeita a 
conceitos controversos. Os transtornos depressivos apresentam gravidade variada (de Transtornos 
Distímicos a Transtornos Depressivos Maiores). Assinale a alternativa que corresponde a paciente com 
Transtorno Depressivo Maior. 

a) Paciente com sintomas típicos de episódio depressivo, por breves períodos recorrentes, inferiores há 
duas semanas. 

b) Paciente com episódios de tremor e desconforto acompanhados de palpitações, sudorese e sensação 
de falta de ar. 

c) Paciente com humor depressivo por pelo menos dois anos, com início dos sintomas na adolescência. 

d) Paciente com perda de interesse ou prazer em atividades que normalmente são agradáveis, aumento 
de fadiga, perturbação do sono e atividade psicomotora lentificada, por pelo menos duas semanas. 

e) Paciente há dez dias com humor deprimido, insônia, sentimento de culpa e perda de prazer ou 
interesse em atividades que normalmente são agradáveis. 

 

30. Em relação ao perfil atual de mortalidade na população brasileira, assinale a alternativa correta. 

a) Aumento dos óbitos por doenças infecciosas. 

b) A principal neoplasia causadora de morte nas mulheres é o câncer de colo de útero. 

c) Queda na mortalidade infantil. 

d) Principal neoplasia causadora de morte nos homens é o câncer de próstata. 

e) A principal causa de morte, abaixo de um ano de idade, são as doenças do aparelho respiratório. 

 

31. Paciente do sexo feminino, de 26 anos, comparece ao ambulatório de reumatologia com sinais de 
alterações laboratoriais compatíveis com uma colagenose. Assinale a alternativa que apresenta a única 
opção que seria capaz de confirmar o diagnóstico de Lúpus. 

a) Úlcera oral – anemia hemolítica – plaquetopenia – proteinúria. 

b) Psicose – anemia de doença crônica – convulsão – derrame pleural. 

c) Proteinúria – psicose – úlcera oral – anemia hemolítica. 

d) Anticorpo Anti-DNA – derrame pleural – derrame pericárdico – Lúpus Discóide. 

e) Rash malar – fotossensibilidade – plaquetopenia – anemia hemolítica. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE NÚMEROS 32 e 33. 

 

Paciente do sexo feminino de 40 anos comparece ao ambulatório com queixa de crises dolorosas nos 
dedos (polpas digitais), poliartralgia, astenia e espessamento da pele das mãos há seis meses. Ao 
exame físico apresenta espessamento cutâneo proximal às articulações metacarpofalangeanas e 
metatarsofalangeanas, oligoartrite (mãos e punhos) e úlceras digitais.  

 

32. Assinale a principal hipótese diagnóstica. 

a) Artrite Reumatoide. 

b) Esclerose Sistêmica. 

c) Dermatomiosite. 

d) Lúpus. 

e) Doença mista de tecido conjuntivo. 

 

33. O anticorpo mais relacionado com a doença é: 

a) Anti- ScL70. 

b) Anti – Jo-1. 

c) Anti – RNP. 

d) Anti – Mi-2. 

e) Anti – S SA/RO. 

 

34. Paciente do sexo feminino, de 30 anos, comparece ao Pronto Socorro uma semana após um quadro 
gripal com queixa de dor abrupta na região cervical anterior e febre baixa. No exame físico apresenta 
palpação de tireoide dolorosa e aumentada de tamanho e febre de 38°C. Nos exames laboratoriais 
anemia normocrônica e normocítica, T4 elevado, TSH suprimido e captação de iodo pela tireoide < 1%. 

Qual a hipótese diagnóstica? 

a) Tireoidite aguda. 

b) Tireoidite linfocítica subaguda. 

c) Tireoidite medicamentosa. 

d) Doença de Graves. 

e) Tireoidite subaguda granulomatosa. 

 

35. Paciente do sexo masculino, obeso, DM-2, interna na enfermaria para tratamento de pielonefrite. No 
domicílio faz uso de metformina 850mg duas vezes ao dia e glibenclamida 5mg duas vezes ao dia. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Pode-se manter a glibenclamida durante a internação. 

b) Pode-se manter a metformina durante a internação. 

c) Não se deve usar a insulina NPH. 

d) Deve-se suspender a metformina e a glibenclamida durante internação devido ao risco de acidose 
lática e hipoglicemia respectivamente. 

e) Deve-se prescrever apenas insulina rápida subcutânea em doses fixas, visto que ela é muito mais 
segura e superior que a insulina NPH. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE NÚMEROS 36 e 37. 

 

Paciente do sexo masculino, 45 anos, diabético, chega ao PS com quadro de hemiparesia direita, desvio 
de rima para esquerda e confusão mental há 3 horas. Ao exame físico PA: 180x110 e Glasgow de 12. 
Não apresenta disartria ou afasia. 

Exames laboratoriais: hemograma e coagulograma: sem alterações; glicemia: 160; tomografia de crânio; 
sem alterações. 

 

36. Em relação ao controle da pressão arterial, assinale a alternativa correta. 
a) Deve ser medicado com captopril 50 mg via oral. 

b) Deve ser medicado com nitroprussiato de sódio em bomba de infusão contínua. 

c) Não deve ser medicado para controle de PA. 

d) Deve ser iniciada nitroglicerina em bomba de infusão. 

e) Deve ser medicado com betabloqueador associado a bloqueador de canal cálcio. 

 

37. Em relação à conduta, assinale a alternativa correta. 

a) O uso de anticoagulantes deve ser iniciado precocemente. 

b) Pode ser indicado tratamento trombolítico com rt-PA. 

c) Os trombolíticos não devem ser usados devido ao alto grau de sangramento intracerebral. 

d) O tratamento trombolítico não está indicado devido à idade do paciente e o antecedente de diabetes. 

e) Deverá ser tratado com AAS, estatina e observação neurológica na enfermaria. 

 

38. Em relação à Encefalopatia Hepática, assinale a alternativa correta: 

a) Desidratação, constipação e sangramento gastrointestinal são exemplos de fatores desencadeantes. 

b) A confusão mental pode ser medicada com Benzodiazepínicos. 

c) Raramente ocorre em pacientes com hipertensão portal. 

d) Deve ser tratado com flumazenil endovenoso, neomicina via oral e caso o paciente faça uso de 
lactulose, este deve ser suspenso. 

e) Deve ser tratado com benzodiazepínico e lactulose. 

 

39. Em relação à nefropatia diabética, assinale a alternativa correta. 

a) É mais comum em paciente com DM tipo 2. 

b) No estágio 1 (fase inicial) há hipertrofia renal, hiperfiltração e microalbuminúria persistente. 

c) A biópsia renal nunca deve ser indicada. 

d) Nos estágios III e IV (nefropatia incipiente e clínica) deve ser iniciado tratamento com inibidores da 
ECA, mesmo em normotensos. 

e) Deve ser tratado com reposição de albumina, controle da hipertensão e do diabetes. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE NÚMEROS 40 e 41. 

 

Paciente do sexo masculino, 76 anos, hipertenso e diabético, vai ao PS com quadro de precordialgia, 
intensa e persistente, sudorese e dispneia há uma hora. Ao exame físico, PA: 180x100, FC: 100, 
ausculta pulmonar com estertores crepitantes nos terços inferiores bilateralmente, saturação de 90% em 
ar ambiente. 

Exames: ECG: infradesnivelamento de V2 a V5  

Troponina positiva. 

Recebeu como medidas iniciais no PS, ASS, oxigênio, monitorização cardíaca e nitrato via oral, com 
melhora parcial da dor. 

 

40. Qual o diagnóstico e estratificação? 

a) Síndrome Coronariana Aguda sem Supra de ST de médio risco. 

b) Angina Instável de alto risco. 

c) Síndrome Coronariana Aguda sem Supra de ST de alto risco. 

d) Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST de alto risco. 

e) Síndrome Coronariana Aguda sem supra de ST de baixo risco. 

 

41. Qual o tratamento mais adequado? 

a) Heparina, clopidogrel, antagonista ao receptor de glicoproteína IIb/IIIa, estatina e nitroprussiato 
endovenoso. 

b) Heparina, clopidogrel, estatina e inibidor ECA. 

c) Heparina, clopidogrel, estatina e nitroprussiato e betabloqueador. 

d) Heparina, clopidogrel, antagonista ao receptor de glicoproteína IIb/IIIa, estatina e betabloqueador. 

e) Heparina, clopidogrel, antagonista ao receptor de glicoproteína  IIb/IIIa, estatina, nitroglicerina 
endovenosa e cateterismo cardíaco nas primeiras 24-48 horas de internação. 

 

42. Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva (ICC), assinale a alternativa correta. 
a) Os diuréticos melhoram a congestão pulmonar e diminuem a mortalidade. 

b) A introdução de betabloqueadores deve ocorrer na ausência de descompensação clínica. 

c) Os betabloqueadores não podem ser associados aos inibidores de enzima conversora de 
angiotensina. 

d) Os digitálicos são indicados na insuficiência cardíaca diastólica. 

e) A associação de hidralazina com nitrato é contra indicada. 
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43. Paciente de 70 anos apresenta dispneia súbita no 4º PO de artroscopia de quadril. Ao exame físico 
taquicárdico (FC: 96), frequência respiratória de 28 e Sat 86% em ar ambiente. Qual a melhor conduta? 

a) Iniciar oxigenioterapia, prescrever enoxaparina 1mg/Kg de 12/12 horas, solicitar tomografia de tórax 
com protocolo para TEP e vaga de UTI. 

b) Iniciar oxigenioterapia, solicitar d-dímero, tomografia de tórax com protocolo para TEP e caso exame 
confirmar TEP, iniciar tratamento com enoxaparina 1mg/ Kg de 12/12 horas. Solicitar vaga de UTI. 

c) Iniciar oxigenioterapia, prescrever enoxaparina 40mg/dia e manter paciente na enfermaria. 

d) Iniciar oxigenioterapia, solicitar d-dímero, tomografia de tórax com protocolo para TEP, US Doppler de 
membros inferiores e vaga de UTI. 

e) Iniciar oxigenioterapia, solicitar tomografia de tórax com protocolo para TEP, iniciar tratamento com 
enoxaparina apenas após confirmado o TEP, (visto tratar-se de probabilidade clínica intermediária) e 
solicitar vaga de UTI. 

 

44. Paciente tabagista, 40 anos, com traqueobronquites frequentes (4 no último ano) vem ao ambulatório 
de pneumologia (1ª consulta) com espirometria que confirma distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. 
Além da orientação quanto à cessação do tabagismo, qual a melhor conduta? 

a) Prescrever teofilina e broncodilatador via oral. 

b) Prescrever corticoide inalado e broncodilatador via oral. 

c) Prescrever broncodilatador de longa duração associado a corticoide inalado. Indicar vacinação anti-
influenza e anti-pneumocócica. 

d) Prescrever broncodilatador inalatório de longa duração, prednisona 20mg ao dia e indicar vacinação 
anti-influenza e anti-pneumocócica. 

e) Prescrever broncodilatador, teofilina e mucolítico via oral. Indicar vacinação anti-influenza e anti-
pneumocócica. 

 

45. Em relação à crise de asma no Pronto Socorro, assinale a alternativa correta: 

a) A ausculta pulmonar normal afasta crise muito grave. 

b) A aminofilina tem indicação como tratamento inicial. 

c) O corticoide deve ser sempre prescrito na forma endovenosa, visto sua ação rápida no controle do 
broncoespamo. 

d) Na alta o paciente deve receber prescrição de prednisona 40 a 60 mg/dia por sete a dez dias. 

e) O sulfato de magnésio não deve ser administrado nas crises graves refratárias à terapêutica inalatória 
com beta 2 agonistas de curta duração. 
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46. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é 
correto afirmar que: 

a) a moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. A legalidade, na conduta do servidor público, é 
que deverá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

b) a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, 
até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre 
no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como 
consequência em fator de legalidade. 

c) em qualquer caso, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a 
negar. 

d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, mas deve sempre 
considerar que o interesse público deve prevalecer. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre 
o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a 
dignidade humana quanto mais a de uma nação. 

e) a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de 
cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

 

47. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é 
correto afirmar que: 
a) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública pode aplicar, dependendo do caso em que o 
servidor público estiver envolvido, pena de censura ou de suspensão de atividades e sua fundamentação 
constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes. 

b) a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do seu órgão ou entidade é a de censura 
e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com 
ciência do faltoso. 

c) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública deve, após a análise de caso em que o servidor 
público for considerado como autor de falta, instituir sindicância e notificar a chefia imediata do mesmo 
através de relatório assinado por todos os seus integrantes. 

d) a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do seu órgão ou entidade deve ser 
informada à chefia imediata do mesmo, através de relatório assinado por todos os seus integrantes, para 
que esta sancione a sua aplicação. 

e) a Comissão de Ética de um órgão ou entidade pública pode e deve aplicar o tipo de pena que couber 
a qualquer servidor público, após a análise do caso em que o mesmo for considerado culpado, através 
de relatório assinado por todos os seus integrantes e com ciência do faltoso. 
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48. De acordo com o art. 8º da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, algumas das formas de provimento de cargo 
público federal, são:  

I – transferência, II – readaptação, III – reversão, IV – reintegração, V – recondução. 

Associe cada uma das frases a seguir a uma das formas de provimento de cargo público e assinale a 
alternativa que contenha as associações corretas. 

1. Retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez ou no interesse da administração. 

2. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 

3. Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de 
sua transformação quando invalidada a sua demissão. 

4. Investidura do servidor em cargo compatível com a limitação que tenha sofrido. 

5. Revogado pela lei nº 9.527 de 10/12/1997. 

a) I – 5; II – 3; III – 1; IV – 2; V – 4. 

b) I – 2; II – 1; III – 5; IV – 4; V – 3. 

c) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V – 5. 

d) I – 5; II – 4; III – 1; IV – 3; V – 2. 

e) I – 3; II – 5; III – 2; IV – 1; V – 4. 

 

49. O servidor público federal, como concessão, pode se ausentar do serviço, sem qualquer prejuízo 
por: 

a) 1 (um) dia para doação de sangue e 1 (um) dia para se alistar como eleitor. 

b) 3 (três) dias consecutivos em razão de casamento ou de  falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

c) 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento ou de  falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

d) 2 (dois) dias para doação de sangue e 2 (dois) dias para se alistar como eleitor. 

e) 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento ou de  falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

 

50. Dentre os deveres fundamentais do servidor público federal estão: 
I - Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que 
visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, 
ilegais ou aéticas e denunciá-las. 
II - Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei. 
III - Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, dar atendimento prioritário aos brasileiros natos, sem 
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, cor, idade, religião, cunho político e posição 
social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmação I está correta. 
b) Somente a afirmação II está correta. 
c) Somente a afirmação III está correta. 
d) Somente as afirmações I e II estão corretas. 
e) Somente as afirmações I e III estão corretas. 
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51. O servidor público federal será aposentado compulsoriamente aos: 
a) 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 
b) 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
c) 70 (setenta) anos de idade, com proventos integrais. 
d) 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais. 
e) 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 
 
52. Um estrangeiro que não tenha adquirido a nacionalidade brasileira pode ocupar cargo no serviço 
público federal? 
a) Não, pois um cargo público federal só pode ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado. 
b) Não, por ser cláusula pétrea da Constituição Federal do Brasil. 
c) Sim, desde que tenha sido aprovado em concurso público. 
d) Sim, desde que os requisitos estabelecidos em lei sejam atendidos. 
e) Sim, desde que residente a mais de dez anos no Brasil e tenha sido aprovado em concurso público. 
 
53. É vedado ao servidor público, sob qualquer condição, retirar da repartição pública, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

PORQUE 
É vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 
Analisando as afirmações, conclui-se que: 
a) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 
b) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 
c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 
d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 
e) as duas afirmações são falsas. 
 
54. O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, determina que a Comissão de Ética seja instituída no 
âmbito: 
a) do Poder Executivo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e 
indireta e seja integrada por 3 (três) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente com seus respectivos suplentes. 
b) do Poder Executivo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e seja 
integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente com 
seus respectivos suplentes. 
c) dos 3 (três) poderes, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e seja 
integrada por 3 (três) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente com 
seus respectivos suplentes. 
d) dos 3 (três) poderes, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e 
indireta e seja integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente com seus respectivos suplentes. 
e) dos Poderes Executivo e Legislativo, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta e seja integrada por 6 (seis) servidores ou empregados titulares de cargo efetivo 
ou emprego permanente com seus respectivos suplentes. 
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55. O prazo de validade de um concurso público de provas ou de provas e títulos é: 

a) de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos. 

b) de 3 (três) anos, podendo ser prorrogado por mais 3 (três) anos. 

c) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma 
única vez, por 1 (um) ano. 

d) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 3 (três) anos, podendo ser prorrogada uma 
única vez, por igual período. 

e) o fixado em edital, sendo que a validade poderá ser de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma 
única vez, por igual período. 

 

56. Assinale a alternativa correta. 
a) Uma pessoa que ingressou em órgão publico federal por concurso como técnico e, mais tarde, se 
tornou engenheiro, ocupará automaticamente o cargo de engenheiro, caso houver cargo de engenheiro 
vago. 

b) Uma pessoa aprovada em concurso público federal e que tomou posse por reversão, depois de 
permanecer no cargo por 35 (trinta e cinco) anos, pode se aposentar com proventos integrais. 

c) Uma pessoa pode tomar posse como servidor público federal, em caso de provimento do cargo por 
indicação, mesmo sem ter passado por concurso público federal. 

d) Uma pessoa pode se tornar servidor público federal em caso de provimento por nomeação somente 
após ter passado por concurso público federal. 

e) Uma pessoa pode tomar posse como servidor público federal no caso de provimento por nomeação, 
mesmo sem ter passado por concurso público federal. 

 

57. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.  

PORQUE 

O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto 
nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 

Analisando as afirmações, conclui-se que: 

a) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. 

b) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. 

c) as duas afirmações são falsas. 

d) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

e) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira. 
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58. Algumas condições para o servidor atuar na atividade política são: 

I – O servidor investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração. 

II – O servidor investido no mandato de vereador será afastado do cargo, sem prejuízo da remuneração 
do cargo efetivo. 

III – O servidor terá direito a licença, com remuneração, durante o período entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmação I está correta. 

b) Somente a afirmação II está correta. 

c) Somente a afirmação III está correta. 

d) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

e) Somente as afirmações I e III estão corretas. 

 

59. De acordo com a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, assinale a alternativa correta. 

a) O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público 
efetivo, incidente sobre o vencimento.  

b) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento. 

c) Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título 
de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. 

d) A posse em cargo público ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de provimento, 
prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado. 

e) Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, 
dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. 

 

60. Alguns dos requisitos básicos para investidura em cargo público são: 
a) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de 18 (dezoito) 
anos. 

b) aptidão física e mental; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; a idade mínima de 21 (vinte e um) 
anos. 

c) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; o nível básico de escolaridade; a idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

d) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; o nível básico de escolaridade; a idade mínima de 18 (dezoito anos). 

e) aptidão física e mental; o gozo dos direitos políticos; a quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; o nível superior de escolaridade; a idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

 
 

 

 

 


