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DATA DA PROVA: 27/01/2019
TARDE

CARGO:
MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO 

ATENDIMENTO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática: 07 a 10; 
Conhecimentos Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o trecho da entrevista a seguir, concedida pelo 
historiador Leandro Karnal, e responda às questões 
de 1 a 6: 

Quais são hoje as grandes questões da 
humanidade, inerentes à nossa época?

 O ser humano está associado ao consumo, 
a vida adquiriu uma dimensão virtual, imagem 
é tudo, o outro é perigoso, família é meu centro, 
esforço resolve qualquer questão, o melhor virá 
logo em seguida se eu me sacrificar, informação 
virou conhecimento, tecnologia resolve, juventude 
será eterna, a vida pode ser controlada. Isto é 
quase toda a nossa filosofia atual.
 O senhor acredita que hoje as pessoas 
estão tentando buscar o sentido da vida de uma 
forma diferente? Há uma retomada às tentativas de 
se compreender melhor?
 Existem pessoas que se perguntam pela 
árdua questão do sentido da vida. Mas, a maioria 
busca a satisfação de necessidades rápidas 
como o consumo. O mais desafiador seria pensar, 
“sartreanamente”, que a vida em si não apresenta 
um sentido prévio, mas que devemos descobrir 
algo a partir da nossa realidade, pois a existência 
precede a essência. 
 O desejo pela felicidade é uma constante 
dos nossos tempos? Por que é importante falar 
sobre a busca pela felicidade hoje? 
 Não. Ele é um projeto essencialmente 
burguês do século XIX. A felicidade neste mundo 
não era o foco da maioria das civilizações anteriores. 
Como nós a entendemos, hoje, felicidade é um 
grande projeto de classe média (que atinge gente 
de todas as classes) que deve apresentar uma 
vida integral, plena, com saúde, estrutura familiar, 
bem sucedida e cheia de controles. Felicidade é 
um projeto de classe média e isto marca todo o 
aconselhamento sobre felicidade disponível nas 
redes. Aristocratas e proletários pensam e agem 
por outro caminho. 
(Entrevista realizada pela ISTO É, 2016.)

01. De acordo com o texto, o desejo pela felicidade é:

a) A existência precede a essência, como afirmava 
Sartre. 
b) A tecnologia que resolve, pois a vida pode ser 
controlada.
c) Um projeto essencialmente burguês do século 
XIX.
d) Esforço resolve qualquer questão, juventude é 
eterna.

02. A respeito da frase “a existência precede a 
essência”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 

I. O  verbo “precede” significa “antecede, vem 
antes de”.
II. Os dois artigos definidos presentes na frase 
deveriam estar acrescidos do acento marcador de 
crase, por uma questão de estética.
III. A frase ficaria mais elegante e correta 
grafada “À existência precede à essência”.
IV. “Existência” e “essência” têm o mesmo 
sentido e significado. 

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. Analise as funções sintáticas desempenhadas 
pelos termos da frase “a vida adquiriu uma dimensão 
virtual”.

I.  a vida                  
II.  adquiriu
III. uma dimensão virtual

A) Objeto direto.
B) Sujeito.
C) Verbo. 

Correlacionando CORRETAMENTE os elementos 
a suas respectivas funções, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) I-A, II-B, III-C.
b) I-B, II-C, III-A.
c) I-C, II-B, III-A.
d) I-B, II-A, III-C.
________________________________________
04. Em termos gerais, adjunto adnominal é o 
termo da oração que acompanha e caracteriza 
o substantivo, podendo ser um artigo, adjetivo, 
pronome, entre outros. Assinale a alternativa que 
apresenta uma frase que NÃO apresenta qualquer 
adjunto adnominal.

a) A vida pode ser controlada.
b) Família é meu centro.
c) Informação virou conhecimento.
d) Esforço resolve qualquer questão.
________________________________________
05. Na frase “Existem pessoas que se perguntam 
pela árdua questão do sentido da vida”,  o verbo 
“existem” está no plural pois:

a) Concorda com o núcleo do sujeito “pessoas”, que 
também está no plural.
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b) Não deveria estar, sendo a frase classificada 
como incorreta de acordo com a norma.
c) concorda com “se perguntam”, outro verbo no 
singular.
d) se trata de um uso aceito pela maioria, embora 
esteja errado gramaticalmente. 
________________________________________
06. A respeito do verbo “sacrificar”, presente na 
frase “o melhor virá logo em seguida se eu me 
sacrificar”, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA.

I. O verbo está conjugado incorretamente, 
pois, após a conjunção “se”, a forma verbal correta 
seria “sacrifico”, já que o sujeito é “eu”, ficando 
correta a frase “o melhor virá em seguida se eu me 
sacrifico”. 
II. O verbo está conjugado corretamente, 
pois assume essa forma quando está regido pela 
conjunção “se”. 

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) Somente a afirmativa II está correta. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um polígono possui:

a) A área igual ao produto entre sua base e sua 
altura.
b) A relação entre lados l e vértices v descrita pela 

relação 

c) A soma dos ângulos internos igual a 
, sendo  a quantidade de lados 

desse polígono.
d) Sua área medida, preferencialmente, em cm3.
________________________________________
08.    Em  um relatório contendo medidas de um 
terreno para construção de um prédio público, 
o profissional encarregado esqueceu-se de 
colocar as unidades ao descrever as dimensões 
do terreno. Ele escreveu que o terreno é 
retangular e possui “200” de largura e “100” de 
profundidade. Considerando que este terreno 
fica dentro da área urbana de uma cidade das 
dimensões de Guarapuava, esse terreno pode ter:

a) 20 km2 de área total, considerando que as medidas 
das dimensões do terreno estão registradas em 
“metros”.
b) 20.000 km2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “quilômetros”.
c) 20.000 m2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “metros”.

d) 20.000 cm2 de área total, considerando que 
as medidas das dimensões do terreno estão 
registradas em “centímetros”.
________________________________________
09. Qual a soma entre as raízes do sistema de 
equações abaixo?

a) 9.
b) 0.
c) –4.
d) –8.
________________________________________
10. Quatro torneiras de idênticas vazões abertas 
enchem um recipiente de 20 l em 30 minutos. 
Quantas torneiras iguais a essas são necessárias 
para encher um recipiente de 45 l em 45 minutos?

a) 2 torneiras.
b) 3 torneiras.
c) 4 torneiras.
d) 6 torneiras.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em novembro de 2018, a equipe de transição do 
presidente eleito Jair Bolsonaro já havia anunciado 
diversos nomes para compor os futuros ministérios 
de seu governo. Analise as opções a seguir e 
assinale a que NÃO indica um dos nomes indicados 
pelo novo governo para exercerem as funções de 
Ministros de Estado.

a) Geraldo Alckmin.
b) Marcos Pontes.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
12. Segundo a economista britânica Susan Strange, 
o termo globalização sofre de uma espécie de 
ausência de exatidão conceitual, sendo utilizado 
para se referir a coisas muito distintas. A este 
respeito, analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO indica uma das características gerais da 
globalização.

a) Aumento nos fluxos de comércio, investimento e 
comunicação entre as nações.
b) Dispersão global das estruturas sociais da 
modernidade, como a industrialização.
c) Impossibilidade de desenvolvimentos de uma 
região gerarem efeitos em outras.
d) Tendência ao crescimento na interdependência e 
nas trocas internacionais.
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13. Leia a notícia a seguir, a respeito de uma 
recente tragédia envolvendo um país latino-
americano, e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Os destroços de um submarino da Marinha da 
________ desaparecido desde novembro do ano 
passado, com uma tripulação de 44 pessoas, 
foram finalmente encontrados, informaram as 
autoridades argentinas neste sábado. O submarino 
AR San Juan foi encontrado a oitocentos metros 
de profundidade no Oceano Atlântico, depois de a 
localização ter sido identificada por uma empresa 
norte-americana contratada para as buscas”. 
(O Público, 17/11/18, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
________________________________________
14. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, analise as alternativas a seguir e 
marque a que NÃO contém uma das competências 
do Município.

a) Instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência.
b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
c) Processar e julgar a extradição solicitada por 
Estado estrangeiro.
d) Suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. O principal agente causador de Artrite Séptica 
não gonocócica em adultos é:

a) Staphylococcus aureus.
b) Gram negativos entéricos.
c) Vírus sincicial respiratório.
d) Pseudomonas aeruginosa.
________________________________________

16. A 10ª. Edição do ATLS (Advanced Trauma Life 
Support) 2018 cita o uso em pacientes vítimas 
de trauma com choque hemorrágico, do agente 
antifibrinolítico:

a) Tiamina.
b) Ácido trenexâmico.
c) AAS.
d) Desmopressina.

17. Sobre a pneumonia aspirativa, é INCORRETO 
afirmar:

a) Pacientes acamados, sequelas motoras de 
AVE, intoxicações alcoólicas possuem maior risco 
de apresentarem macroaspiração.
b) O antibiótico utilizado deve ser anaerobicida.
c) É mais comum no pulmão esquerdo, pela 
compressão cardíaca.
d) Existe a tendência de formar empiema e 
abscesso pulmonar.
________________________________________

18. São os principais agentes associados à 
Colecistite Aguda Calculosa:

a) Escherichia coli, Klebsiella sp, Enterococcus.
b) Influenza, Candida, Escherichia coli.
c) Klebsiella sp, Staphylococcus aureus, Moraxella 
catarrhalis.
d) Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, 
Coxiella sp.
________________________________________
19. Considerando-se a Pancreatite Aguda, é 
CORRETO afirmar:

a) O diagnóstico pode ser dado apenas pelo quadro 
clínico de dor abdominal associada a náuseas e 
vômitos, sem outra causa que possa explicar.
b) Quanto maior o valor de lipase e amilase no 
momento do diagnóstico, pior o prognóstico da 
doença.
c) Caso o paciente apresente colangite associada, 
indica-se CPRE (Colangiopancreatografia 
Endoscópica Retrógrada).
d) Etilismo não está associado a Pancreatite Aguda, 
apenas é relacionado à etiologia de Pancreatite 
Crônica e pseudocistos pancreáticos.
________________________________________
20. Paciente de 60 anos, portador de Insuficiência 
Cardíaca com Fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo de 0,28 é admitido com queixa de 
dispneia com piora progressiva nos últimos 
dias. Apresenta-se com Escala de Glasgow 15, 
frequência respiratória de 30mvpm, pulso 78bpm, 
Pressão Arterial 190x120mmHg, estase jugular 
3+/4+, ausculta pulmonar com estertores até 1/3 
médio bilateral e edema de membros inferiores 
3+/4+. Qual a melhor opção terapêutica para o 
momento?

a) Expansão volêmica com 1000mL Soro 
Fisiológico.
b) Início de Ceftriaxone e clindamicina, por suspeita 
de pneumonia aspirativa.
c) Furosemida endovenosa, considerar 
vasodilatador como nitroprussiato.
d) Captopril 25mg via oral, com nova aferição de 
Pressão Arterial em 40 minutos.
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21. Segundo o ACLS (Advanced Cardiovascular 
Life Support), a droga antiarrítmica de escolha 
durante a parada cardiorrespiratória, por ritmo 
chocável, refratária à adrenalina é:

a) Amiodarona.
b) Lidocaína.
c) Verapamil.
d) Atropina.
________________________________________

22. Ainda sobre o Suporte Avançado de Vida em 
Cardiologia (ACLS), são consideradas condições 
reversíveis de parada cardiorrespiratória, EXCETO:

a) Hipercalemia, tamponamento cardíaco.
b) Hipocalcemia, hipoglicemia.
c) Hipovolemia, hipotermia.
d) Pneumotórax hipertensivo, hipóxia.
________________________________________

23. A transmissão do vírus da raiva ocorre quando 
o vírus contido na saliva e secreções do animal 
infectado penetra no tecido, principalmente através 
de mordedura. O esquema vacinal para profilaxia 
da raiva humana “pós exposição” animal no caso 
de mordedura por cão desconhecido deverá ser 
de:

a) 3 doses de vacina nos dias 0, 3 e 7.
b) 2 doses de vacina nos dias 0 e 7.
c) 4 doses de vacina nos dias 0, 3, 7 e 14.
d) 5 doses da vacina nos dias 0, 7, 14, 21 e 28.
________________________________________

24. De acordo com os Princípios Doutrinários 
do SUS (Sistema Único de Saúde), assinale a 
alternativa que corresponde à CORRETA definição:

a) A Universalidade consiste em dar tratamento 
desigual a situações desiguais, com o objetivo de 
corrigir desequilíbrios regionais.
b) A Participação Social é o princípio que define a 
saúde como direito de todos e um dever do poder 
público.
c) A Integralidade é o conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos em 
todos os níveis de complexidade do sistema.
d) A Equidade é o princípio que diz que a assistência 
à saúde deve ser sem preconceitos ou privilégios.
________________________________________

25. São indicações de diálise de urgência, 
EXCETO:

a) Hipercalemia refratária a medidas clínicas.
b) Encefalopatia urêmica.
c) Intoxicação por metanol.
d) Níveis de creatinina isoladamente elevados.

26. Sobre a Cetoacidose Diabética (CAD), é 
CORRETO afirmar:

a) O primeiro passo no tratamento da CAD é a 
infusão de altas doses de insulina, de acordo com 
a glicemia, independente de demais exames.
b) Não existe indicação de hidratação venosa, 
apenas de correção de eletrólitos.
c) Os exames laboratoriais, além de hiperglicemia, 
mostram cetonemia e pH>7,45.
d) Existe déficit de potássio corporal total, 
independente dos níveis séricos.
________________________________________

27. De acordo com o protocolo do Ministério da 
Saúde de tratamento de Influenza, pode-se dizer 
que:

a) Paciente hipoxêmico, instável 
hemodinamicamente ou que apresente disfunção 
de órgãos possui indicação de internação em 
Unidade de Terapia Intensiva.
b) Deve-se associar Oseltamivir a Antibiótico de 
amplo espectro diante da suspeita de Síndrome 
Gripal, para prevenir formas mais graves da 
doença.
c) O Oseltamivir não possui ajuste de dose na 
insuficiência renal.
d) O seguimento da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave pode ser realizado diariamente, de forma 
ambulatorial, por 5 dias seguidos, após início do 
antiviral.
________________________________________
28. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, como condição para o 
recebimento de recursos os Estados e Municípios 
deverão apresentar alguns requisitos. Sobre esses 
requisitos necessários, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Redes de Saúde.
b) Fundo de Saúde.
c) Conselho de Saúde.
d) Plano de Saúde.
________________________________________

29. Sobre o Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-
AB), analise as diretrizes a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA:

I. Estimular o fortalecimento do modelo de 
atenção previsto na Política Nacional de Atenção 
Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores 
e a orientação dos serviços em função das 
necessidades e da satisfação dos usuários.
II. Desenvolver cultura de planejamento, 
negociação e contratualização, que implique na 
gestão dos recursos em função dos compromissos 
e resultados pactuados e alcançados.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

III. Caráter involuntário para a adesão pelas 
equipes de saúde da atenção básica e, voluntário, 
pelos gestores municipais.
IV. Definir parâmetro de qualidade, 
considerando-se as diferentes realidades de saúde, 
de maneira a promover uma maior resolutividade 
das equipes de saúde da atenção básica.

a) Apenas as diretrizes I, II e III estão corretas.
b) Apenas as diretrizes II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as diretrizes I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as diretrizes I, III e IV estão corretas.
________________________________________

30. A notificação compulsória de doenças, agravos 
e eventos de saúde pública é obrigatória para 
os médicos, outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos e privados 
de saúde que prestam assistência ao paciente. 
Considerando a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa CORRETA 
quanto a doença ou agravo com periodicidade de 
notificação imediata, ou seja, em até 24 horas.

a) Sífilis congênita.
b) Toxoplasmose gestacional.
c) Violência sexual.
d) Infecção pelo HIV.


