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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  



Médico – 2 

LÍNGUA  

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Sagrado direito à vida 

No ENEM deste ano, esta afirmação 

em uma das questões: "Ninguém 

nasce mulher; torna-se mulher" 

(Simone de Beauvoir) deu o que falar. 5 

O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica, e não resultado apenas dos 

genitais com que se nasceu, e nisso 

não há nenhuma mentira. Todavia, no 10 

Brasil, considerando o retrocesso de 

pelo menos dez anos, tempo de 

validade do Plano Nacional de 

Educação, não surpreendem 

repercussões dessa natureza.  15 

Enquanto alguns países do mundo, 

como Suécia e Inglaterra, no quesito 

igualdade entre os gêneros, já até 

mesmo adotaram em seu vocabulário 

um pronome pessoal neutro para, 20 

como afirma Marie Tomic, escritora 

Sueca, “tratar seres humanos como 

seres humanos e não como pessoas 

definidas pelo sexo", no Brasil, a 

questão sequer faz parte dos 25 

programas de educação. Os daqui 

dizem temer uma tal “ideologia de 

gêneros”, termo que nem existe nas 

pesquisas e teorizações sérias sobre 

os gêneros e sexualidades.  30 

Segundo o autor do projeto aprovado, 

a posição dos parlamentares era a de 

que o gênero não deveria ser 

debatido. Como assim? Então não é 

relevante debater assuntos como a 35 

discriminação, o machismo, o 

preconceito, o bullying, a violência 

contra a mulher, as diferenças, as 

relações entre os membros da família, 

a homofobia, os homicídios de 40 

mulheres? A negativa para o debate 

evidencia a falta de conhecimento 

sobre o assunto e, se depender do PNE 

aprovado, ainda vai demorar pelo 

menos uma década para se aventar 45 

alguma solução a esse problema. 

Querendo ou não, somos seres 

sexuados e não há como eliminar os 

gêneros, não há como eliminar o 

feminino e o masculino e nem as 50 

orientações sexuais. Isso tudo é parte 

da realidade humana, e fazer de conta 

que os conflitos não existem não vai 

resolvê-los.  

A questão das sexualidades é apenas 55 

um dos aspectos das questões de 

gêneros, e sua abordagem tem 

unicamente o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças, evitando a 

prática do bullying, construindo um 60 

ambiente de convivência saudável. E 

não há mais o que possa ser feito 

nesse aspecto, pois as orientações 

sexuais não pertencem à categoria das 

coisas que se ensinam. 65 

Enfim, os que se colocam contra o 

debate das questões de gênero dizem 

também que o fazem para defender a 

família. Contudo, não há lógica nisso 

quando se está contribuindo para a 70 

manutenção e até crescimento da alta 

taxa de homicídios de mulheres, a qual 

é a quinta maior do mundo, no Brasil.  

A quem deva interessar, defender a 

família é cooperar para que a mulher, a 75 

mãe, não seja assassinada, e o debate 

das questões de gêneros é fundamental 

para isso.   (Texto elaborado para esta prova.) 
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Questão 01) Julgue as afirmações 

abaixo, atribuindo (V) para 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Em: “...e nisso não há nenhuma 

mentira...” (linhas 9-10), se 

substituirmos o termo e negrito 

por “mentiras” e o verbo “haver” 

por “existir”, este não sofrerá 

flexão de número. 

( ) Em: “...a questão sequer faz 

parte dos programas de 

educação” (linhas 24-26), no 

aspecto sintático, os termos em 

negrito são, respectivamente: 

sujeito e adjunto adnominal. 

( ) Em: “...e fazer de conta que os 

conflitos não existem não vai 

resolvê-los” (linhas 53-54), como 

o verbo principal da locução 

verbal está no infinitivo, a ênclise 

é facultativa, ou seja, poderia ser 

usada a próclise, com o pronome 

antes do verbo auxiliar. 

( ) As palavras: “já”, “está” e “até” 

são acentuadas graficamente por 

serem oxítonas terminadas em 

“a” e “e”. 

( ) O verbo deste trecho: “...e sua 

abordagem tem unicamente o 

objetivo...” (linhas 56-57), 

quando flexionado na 3ª pessoa 

do plural do presente do 

indicativo, ganha acento 

circunflexo.  

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) V - F - F - V - F 

B) F - V - V - F - V 

C) F - F - V - V - F 

D) F - F - V - F - V 

E) V - V - V - F - V 

Questão 02) Entre as afirmações 

abaixo, uma NÃO pode ser feita com 

base no texto Sagrado direito à 

vida. Identifique-a. 

A) O título do texto relaciona-se às 

possíveis consequências da falta de 

conhecimento e de debate sobre o 

tema gêneros; incluem-se em tais 

possíveis consequências as 

ocorrências que cerceiam ou tiram 

o direito à vida, como o homicídio 

de mulheres. 

B) Por discorrer sobre um tema, 

fundamentando um ponto de vista, 

o texto é do tipo dissertativo-

argumentativo. 

C) Debater a questão das 

sexualidades é uma forma de 

combater a homofobia, pois quem 

adquire conhecimento sobre o 

assunto passa a entender que 

orientação sexual não se aprende, 

sendo algo inerente ao indivíduo. 

D) O termo “ideologia de gênero” foi 

criado e adotado por grupos de 

tendência homofóbica, para 

combater o que acreditam ser um 

atentado à família na medida em 

que possibilita composições 

familiares diferentes da composição 

convencional. 

E) A posição dos que se colocam 

contra o debate das questões de 

gênero é contraditória, pois alegam 

estar, com isso, defendendo a 

família, quando de fato estão 

concorrendo para a continuidade, 

entre outros, do homicídio de 

mulheres, o que deixa muitos lares 

sem mães. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 03) Nos trechos abaixo, 

ocorre regência verbal ou nominal, 

EXCETO em: 

A) “O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica...” (linhas 6-7). 

B) “A negativa para o debate evidencia 

a falta de conhecimento sobre o 

assunto...” (linhas 41-42). 

C) “...se depender do PNE 

aprovado...” (linha 43-44) 

D) “...o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças...” (linhas 

58-59). 

E) “Enfim, os que se colocam contra o 

debate...” (linhas 66-67). 

MATEMÁTICA 

Questão 04) O número possível de 

anagramas distintos que podemos 

formar com as letras da palavra 

PARANA é: 

A) 92 

B) 109 

C) 110 

D) 120 

E) 131 

Questão 05) Para os conjuntos 

definimos abaixo, 

C = {x ∈ N / x é ímpar} 

D = {x ∈ N / x é par} 

E = {x ∈ N / x é múltiplo de sete} 

é correto afirmar que: 

A) -3 ∈ C 

B) -12 ∈ D 

C) 63 ∉ E 

D) C D 

E) 1 ∈ D 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) “O Estado do Paraná 

ultrapassou o Rio Grande do Sul e já 

é a quarta maior economia do País, 

de acordo com dados divulgados pelo 

Ipardes (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social) 

e IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística)”.  

Sobre a economia do Estado do 

Paraná, analise as assertivas abaixo: 

I. O setor de comércio e serviços é 

o que tem maior percentual na 

geração de renda do estado. 

II. O setor da indústria tem o maior 

percentual na geração de renda 

do estado. 

III. Ao setor da indústria, cabe o 

segundo lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

IV. O setor agropecuário ocupa o 

terceiro lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a II está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) Somente a IV está correta. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A relação entre grandes 

e pequenas economias se intensificou 

no final do século XX, tornando 

importante o estabelecimento de 

diferentes parcerias, acordos e 

negócios com determinados países. 

Entre os fatores que facilitaram esse 

avanço estão, EXCETO 

A) a redução dos custos do transporte 

internacional de bens e 

mercadorias e tarifas. 

B) as revoluções tecnológicas. 

C) o aprofundamento da divisão 

internacional do trabalho. 

D) a expansão de empresas 

multinacionais. 

E) a liberação de importações, como o 

dumping, trust e beneficiadas por 

subsídios. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 08) Considere a suite office 

livre Libreoffice. Das alternativas 

abaixo, qual apresenta a opção de 

software para apresentação de slides 

semelhante ao Microsoft Power Point? 

A) Impress 

B) Writer 

C) Calc 

D) Math 

E) Draw 

Questão 09) Considere o fragmento 

abaixo de uma planilha do Microsoft 

Excel 2010 em sua configuração 

padrão. Se aplicarmos a fórmula 

=SE(A1<A2;MÉDIA(A1:B2);A1) o 

resultado será: 

 

A) 20 

B) 10 

C) 50 

D) 25 

E) 30 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Sobre o uso racional e 

criterioso da analgesia, sedação e 

bloqueio neuromuscular em um 

paciente crítico, marque a alternativa 

correta. 

A) Administra-se na seguinte 

sequência: primeiro a analgesia, 

em seguida a sedação e, por 

último, o relaxamento muscular. 

B) Administra-se na seguinte 

sequência: primeiro a sedação, em 

seguida o relaxamento muscular e, 

por último, a analgesia. 

C) Administra-se na seguinte 

sequência: primeiro o relaxamento 

muscular, em seguida a sedação e, 

por último, a analgesia. 

D) A sequência de administração das 

medicações é indiferente e 

irrelevante, podendo ser 

administradas em qualquer 

sequência. 

E) É sempre necessário que sejam 

administradas as três medicações 

simultaneamente. 
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Questão 11) Paciente com quadro 

séptico e instabilidade hemodinâmica 

necessita de sedação para melhor 

adaptação à ventilação mecânica. É 

correto afirmar que 

A) deverá ser sedado com midazolam 

associado à morfina. 

B) deverá ser sedado com barbitúrico. 

C) o etomidato, como sedativo, será a 

opção terapêutica de escolha. 

D) a associação do midazolam à 

quetiapina será uma opção 

terapêutica adequada. 

E) o bloqueador neuromuscular deve 

sempre estar associado à sedação. 

Questão 12) Quanto aos efeitos 

colaterais dos medicamentos 

utilizados para o tratamento da 

insuficiência cardíaca congestiva, 

marque a afirmação verdadeira. 

A) Arritmias ventriculares, 

plaquetopenia e hipotensão podem 

ocorrer com os inibidores da 

fosfodiesterase. 

B) Severa hipotensão e hipocalcemia 

ocorrem com excesso de digital 

endovenoso. 

C) Os inibidores da ECA podem 

ocasionar arritmias ventriculares 

secundárias à hipocalcemia. 

D) O uso de nitroprussiato de sódio é 

limitado no paciente com ICC e 

insuficiência renal, pois pode 

causar hiperpotassemia e arritmias 

cardíacas. 

E) Todas as medicações utilizadas 

para tratamento da ICC são 

seguras e não apresentam nenhum 

tipo de efeito colateral. 

Questão 13) São causas agudas da 

elevação da pressão intra-abdominal, 

EXCETO: 

A) peritonites bacterianas. 

B) pancreatite aguda. 

C) ruptura de aneurisma da aorta 

abdominal. 

D) ascite volumosa. 

E) insuficiência hepática. 

Questão 14) Um paciente jovem, do 

sexo masculino, apresenta quadro 

clínico de dor precordial, veias 

jugulares ingurgitadas, febre, 

taquicardia e queda inspiratória da 

pressão arterial, e o ecocardiograma 

revela presença de derrame 

pericárdico. A abordagem inicial deve 

incluir: 

A) furosemida. 

B) digoxina. 

C) hemotransfusão. 

D) pericardiocentese. 

E) prednisona. 

Questão 15) Qual das seguintes 

medidas terapêuticas NÃO está 

preconizada no tratamento da crise 

tireotóxica? 

A) Uso de salicilatos para o controle da 

febre. 

B) Propanolol para o tratamento da 

insuficiência cardíaca. 

C) Propiltiouracil para inibir a síntese 

de hormônio tireoideano. 

D) Glicocorticoide como terapia 

coadjuvante, para redução dos 

níveis de T3 e T4. 

E) Monitorização e cuidados 

constantes em UTI. 
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Questão 16) Em um paciente com 

diagnóstico de pancreatite, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Devemos iniciar dieta enteral o 

mais precocemente possível, 

porém com o cuidado de não 

ofertar lipídios. 

B) O emprego precoce de antibióticos 

não deverá ser utilizado. 

C) A nutrição parenteral total deverá 

ser reservada aos pacientes que 

não suportem a via enteral. 

D) A sonda nasoenteral deve ser 

preferencialmente localizada no 

jejuno. 

E) O choque associado à pancreatite 

aguda requer reposição volêmica 

inicial com cistaloides. 

Questão 17) Sobre o coma 

mixedematoso, é INCORRETO 

afirmar que 

A) sedativos e narcóticos devem ser 

utilizados com muito cuidado nos 

pacientes hipotireoideanos, pois 

estes apresentam maior 

sensibilidade aos seus efeitos 

podendo precipitar o coma. 

B) o fator precipitante mais 

importante do coma mixedematoso 

é a exposição ao frio. 

C) a hiponatremia, que usualmente 

acompanha o estado de coma no 

mixedema, frequentemente é a sua 

causa desencadeante. 

D) o tratamento do coma 

mixedematoso deve ser iniciado 

mesmo sem a sua confirmação 

laboratorial. 

E) o uso de bicarbonato está sempre 

indicado no tratamento do coma 

mixedematoso. 

Questão 18) Com relação às 

intoxicações agudas causadas por 

cocaína e anfetaminas, é INCORRETO 

afirmar: 

A) após doses excessivas de ambas as 

drogas, o paciente pode apresentar 

hiperglicemia. 

B) nos dois casos podem ocorrer 

hipertensão, hipertermia e 

convulsões. 

C) a rabdomiólise é manifestação 

clínica esperada em ambas as 

situações. 

D) O paciente geralmente apresenta 

midríase na intoxicação por cocaína 

e miose na intoxicação por 

anfetaminas. 

E) A cocaína e a anfetamina agem, por 

meio de mecanismos semelhantes, 

como estimuladores do sistema 

nervoso central, apresentando 

manifestações clínicas 

praticamente idênticas. 

Questão 19) Entre as complicações 

caracteristicamente associadas à 

ventilação não-invasiva sobre pressão 

positiva, assinale a alternativa correta. 

A) Insuflação gástrica e lesão por 

compressão de estruturas da face. 

B) Barotrauma e insuflação gástrica. 

C) Lesão por compressão de 

estruturas da face e infecção 

pulmonar. 

D) Barotrauma e vazamento. 

E) Barotrauma e pneumonia. 
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Questão 20) São exemplos de 

patologias que podem causar 

hemorragia alveolar aguda: 

A) leptospirose, granulomatose 

linfomatoide e tuberculose. 

B) leptospirose, granulomatose de 

Wegener e parvovirose. 

C) granulomatose de Wegener, lúpus 

eritematoso sistêmico e sarcoidose. 

D) sarcoidose, granulomatose de 

Wegener e parvovirose. 

E) tuberculose, sarcoidose e 

leptospirose. 

Questão 21) Em relação às drogas 

utilizadas no atendimento da parada 

cardiorrespiratória, podemos afirmar 

que 

A) o bicarbonato de sódio deve ser 

usado sempre que o atendimento 

persistir por mais de cinco minutos 

sem a recuperação do paciente. 

B) o gluconato de cálcio está indicado 

nos pacientes com hipopotassemia 

e hipomagnesemia. 

C) a ação da adrenalina se deve ao seu 

efeito vasoconstritor sistêmico e 

não por sua ação direta sobre o 

miocárdio. 

D) a atropina deve ser usada em todos 

os casos de assistolia como 

primeira droga e repetida sem 

limitação de dose. 

E) a adenosina é a primeira droga que 

deve ser utilizada no atendimento 

da PCR. 

Questão 22) Qual dos fatores abaixo 

NÃO é um fator de risco independente 

para o desenvolvimento da síndrome 

do desconforto respiratório agudo? 

A) Diabetes mellitus. 

B) Alcoolismo. 

C) Imunossupressão. 

D) Sepse. 

E) Idade avançada. 

Questão 23) Na asma aguda, deve 

sempre ser 

A) utilizado broncodilatador. 

B) utilizadas frequências respiratórias 

altas. 

C) utilizados volumes correntes altos. 

D) mantida a PaCO2 abaixo de 40 

mmHg. 

E) realizada intubação orotraqueal. 

Questão 24) Após duas tentativas de 

desfibrilação sem sucesso em um 

paciente adulto, a energia do terceiro 

choque deve ser: 

A) 100 joules. 

B) 200 joules. 

C) 250 joules. 

D) 300 joules. 

E) 360 joules. 

Questão 25) Em relação ao 

afogamento em água doce, é comum 

encontrarmos 

A) hemoconcentração e hipervolemia. 

B) hipervolemia, hemodiluição e 

hemólise. 

C) hemoconcentração e choque 

hipovolêmico. 

D) hemólise e hemoconcentração. 

E) achados idênticos ao afogamento 

em água salgada. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 26) O principal e mais 

importante aspecto do atendimento de 

urgência para paciente com edema 

cerebral difuso após trauma é 

A) hiperventilar para manter PaCO2 

entre 25 e 30 mmHg. 

B) diminuir a reposição volêmica. 

C) controlar rigorosamente a diurese, 

mantendo acima de 20 ml/h. 

D) manter a pressão de perfusão 

cerebral acima de 70 mmHg. 

E) manter a pressão venosa central 

abaixo de 10 cmH2O. 

Questão 27) O tratamento empírico 

mais indicado para o tratamento da 

meningite bacteriana aguda adquirida 

na comunidade é 

A) ampicilina. 

B) ampicilina e gentamicina. 

C) ceftriaxona. 

D) ceftazidima. 

E) Oxacilina. 

Questão 28) Fazem parte da 

resposta adaptativa ao jejum, 

EXCETO 

A) redução do metabolismo basal. 

B) aumento dos níveis de insulina. 

C) menor conversão de T4 em T3. 

D) menor atividade física. 

E) perda de tecido metabolicamente 

ativo. 

 

 

 

 

Questão 29) As condições abaixo 

citam contraindicações do uso de 

nutrição parenteral total, EXCETO 

A) insuficiência renal aguda anúrica 

sem tratamento dialítico. 

B) choque refratário. 

C) distúrbios hidroeletrolíticos e 

metabólicos graves. 

D) edema agudo de pulmão. 

E) uso de drogas vasoativas tipo 

aminas. 

Questão 30) Com relação à 

insuficiência renal aguda, podemos 

afirmar que 

A) a alteração da filtração glomerular 

não está relacionada à 

fisiopatologia da insuficiência renal 

aguda. 

B) sua causa só pode estar 

relacionada às estruturas que 

compõem o aparelho urinário. 

C) quando é necessário aumento de 

filtração glomerular, a arteríola 

aferente é dilatada e aumenta o pH 

no interior do glomérulo. 

D) a ureia e a creatinina são 

marcadores exclusivos da 

insuficiência renal aguda. 

E) o tratamento definitivo é sempre 

através de hemodiálise. 

 

 




