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MÉDICO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

presença do fiscal. 
 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Quem ama cuida. Quem ama não se ausenta e 

nem se esquiva. Quando as coisas ficam difíceis, estica a 
mão, oferece o ombro, abraça e conforta. Quem ama se 
faz presente, não sai do ar. Às vezes se sacrifica. O amor 
tem uma cláusula de irrevogabilidade. Se foi revogado, 
não é amor. Já era. 

Se isso lhe parece antigo, tem razão. As coisas 
não são mais assim. A modalidade de amor que 
praticamos é mais amena. Está ligada ao nosso futuro, à 
nossa carreira, à ideia de conforto e sucesso. É 
contingente. Virou uma forma de realização pessoal e 
social, não sentimento pelo qual pagamos um preço. Pelo 
amor não sacrificamos nada, só recebemos. 

Desculpem se pareço triste, mas percebo ao meu 
redor - e dentro de mim - uma sensação pesada de 
orfandade, ligada à transitoriedade das coisas. Fui ver na 
internet e descobri que a palavra “órfão” vem do grego 
orphanos, que significa, literalmente, “privado” ou 
“desprovido”. Não nos sentimos privados de proteção e 
carinho? Não estamos desprovidos da sensação de 
aconchego que torna a vida aprazível? Tudo a ver. 

Sinto, na verdade, que vivemos orfandades 
simultâneas e múltiplas. A mesma tristeza que a morte 
dos pais provoca - a orfandade original - espalhou-se pela 
vida. Quando os amores terminam, quando os empregos 
acabam, quando as amizades estremecem, quando a 
família se afasta, nos sentimos da mesma forma: expostos 
e desprotegidos, solitários, à mercê do mundo... feito uma 
criança. Essas são as nossas orfandades. 

Alguém dirá que sempre foi assim. Não creio. 
Havia no passado camadas de proteção entre o mundo e 
cada um de nós. Éramos parte de algo maior que nos 
abrigava. Hoje estamos sozinhos, ou quase. Há nosso 
amor, mas ele pode faltar. Existe a família, mas ela se 
resume a pais e filhos - um núcleo pequeno e frágil que 
pode a qualquer instante implodir. No trabalho, somos 
lutadores solitários. Em que parte do mundo nos juntamos 
a nossos iguais e nos sentimos parte de um todo? 
Nenhuma. Onde fica o oásis de paz e tranquilidade? Não 
há. 
 

http://epoca.globo.com/... - adaptado 

 

1) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O amor praticado atualmente não é o mesmo de 

antigamente. 
II - Somos órfãos quando o amor termina, quando os 

empregos acabam, quando as amizades estremecem, 
quando a família se afasta. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

2) A palavra sublinhada no fragmento “Se isso lhe parece 
antigo, tem razão.” encontra seu sinônimo em: 
 

a) Caso. 
b) Pois. 
c) Embora. 
d) Porquanto. 
 

3) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE 
em: 
 

a) Hibernar - acegurado. 
b) Desmanchar - vazio. 
c) Provizório - esquecimento. 
d) Superassão - intenso. 
 

4) Sobre o significado de “países emergentes”, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) Países que se encontram no rumo do desenvolvimento. 
b) Países arruinados. 
c) Países em crise econômica. 
d) Países desenvolvidos que se encontram em 

estagnação econômica. 
 

5) Assinalar a alternativa em que o sublinhado 

corresponda a um objeto direto: 
 

a) Um grupo de países provavelmente responderá a esses 
desafios. 

b) Os gestores públicos são menos capazes de planejar 
ações. 

c) O crescimento econômico desacelerou. 
d) Esperamos encontrar divergências crescentes. 
 

6) Acerca da concordância verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 

Daqui a pouco baterá cinco horas esse relógio (1ª parte). 
Soam cinco horas neste instante (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a regência do nome 
sublinhado está INCORRETA: 
 

a) Ele estará presente em nossa reunião. 
b) A democracia é preferível à ditadura. 
c) Os chefes exerceram pressão sobre os funcionários. 
d) Eles são acostumados de mordomia. 
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8) O emprego do acento indicativo de crase está 
INCORRETO em: 
 
a) Fomos à escola cedinho. 
b) Faremos o concurso à tarde. 
c) Entreguei o livro à professora. 
d) Os guardas observam à movimentação a distância. 
 

9) A palavra “sedentarismo” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

10) Assinalar a alternativa que NÃO contém uma 
conjunção adversativa: 
 
a) Embora seja tarde, o mercado continua aberto. 
b) Sempre vamos a esta festa, mas neste ano o dinheiro 

está curto. 
c) Às vezes estamos esgotados, porém é preciso 

continuar as tarefas. 
d) Gostamos de animais, no entanto eles não têm sido 

educados adequadamente.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) O painel direito no menu Iniciar do Windows 7 dá 
acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais 
usados. Assinalar a alternativa que apresenta a opção que 
relaciona CORRETAMENTE o link à sua função: 
 
a) Computador: mostra a lista dos programas instalados. 
b) Painel de Controle: permite desinstalar programas. 
c) Programas Padrão: exibe lista de programas que não 

podem ser modificados pelo usuário. 
d) Dispositivos e Impressoras: permite configurar layout de 

impressão. 
 

12) Para mudar a formatação de um texto do Word 2007, 
uma opção possível é: 
 
a) Alterar a cor na caixa de diálogo Fonte. 
b) Alterar o Layout da página. 
c) Exibir Macros e alterar a formatação da fonte. 
d) Mudar a fonte no painel de revisão. 
 

13) Considerando-se o navegador Internet Explorer 8 e as 
configurações de segurança de navegação na Internet, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Navegação InPrivate. 
(2) Bloqueador de Pop-ups. 
(3) Plug-ins. 
(4) Modo de exibição e compatibilidade. 
 

(---) Impede que sites abram janelas no navegador. 
(---) Extensão não essencial para navegação. 
(---) Pode mudar a visualização da página acessada. 
(---) Não grava nenhum tipo de registro. 
 

a) 4 - 3 - 1 - 2. 
b) 3 - 4 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 4 - 1. 
d) 1 - 4 - 2 - 3. 
 

14) Na figura abaixo, está selecionada a guia Inserir do 
programa PowerPoint 2010. Em qual ferramenta se 
encontra a opção para inserir Botões de ação? 
 

 
 

a) Formas. 
b) Imagem. 
c) Clip-Art. 
d) SmartArt. 
 

15) Dentre as guias disponíveis no Excel 2013, aquela 
que permite aplicar filtro às células selecionadas é: 
 

a) Página Inicial. 
b) Fórmulas. 
c) Revisão. 
d) Dados. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) Sobre os direitos humanos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Ninguém será mantido em escravatura ou em 
servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidos. 

(---) Nenhum cidadão será submetido a tortura nem a 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. 

(---) Todo cidadão tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

 

a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
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17) Sobre a situação da água, analisar os itens abaixo: 
 
I - A água potável disponível na natureza é bastante 

abundante, e não existe possibilidade de se esgotar, 
visto que as chuvas repõem toda a água desperdiçada 
pelo homem. 

II - A poluição é um dos maiores problemas da água 
potável, uma vez que diariamente os mananciais 
recebem diversos tipos de resíduos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
Os tratados e convenções internacionais sobre 
___________ que forem aprovados, em cada Casa 
___________, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às 
___________. 
 
a) Direito Internacional Público - do Congresso Nacional - 

emendas constitucionais 
b) Direitos humanos - do Congresso Nacional - emendas 

constitucionais 
c) Direitos humanos - do Senado Federal - leis 

complementares 
d) Direito Internacional Público - da Câmara dos 

Deputados - leis delegadas 
 

19) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, a 
autonomia do Município se expressa: 
 
I - Pela eleição direta dos Vereadores que compõem o 

Poder Legislativo Municipal. 
II - Pela eleição direta do Prefeito e do Vice-Prefeito que 

compõem o Poder Judiciário Municipal. 
III - Pela administração própria, no que respeite ao seu 

peculiar interesse. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

20) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, marcar C para as afirmativas 
Certa, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. 
(---) O aproveitamento do servidor que se encontra em 

disponibilidade há mais de trinta e seis meses não 
dependerá de prévia comprovação de sua capacidade 
física e mental por junta médica oficial. 

(---) Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada 
a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício 
no prazo legal, contado da publicação do ato de 
aproveitamento, salvo doença comprovada por 
inspeção médica.  

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

21) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, analisar a sentença abaixo: 
 
Remoção é o deslocamento do servidor de uma para 
outra repartição (1ª parte). A remoção será feita por 
autoridade competente (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

22) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, 
ações de serviço de: 
 
I - Atenção primária. 
II - Urgência e emergência. 
III - Vigilância em saúde. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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23) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção do 
sistema municipal de saúde compete: 
 
a) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e 

coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em 
todo o Território Nacional em cooperação técnica com 
os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

b) Promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

c) Participar do planejamento, programação e organização 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 

d) Promover a descentralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações 
de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e 
municipal.  

 

24) De acordo com a Portaria nº 1.271/14, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Notificação compulsória. 
(2) Notificação compulsória imediata. 
(3) Notificação compulsória semanal. 
(4) Notificação compulsória negativa. 
 
(---) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 

realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, 
públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita 
ou confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública, descritos no anexo, podendo ser 
imediata ou semanal. 

(---) Notificação compulsória realizada em até 24 horas, a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença, 
agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 
comunicação mais rápido disponível. 

(---) Notificação compulsória realizada em até sete dias, a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença ou 
agravo. 

(---) Comunicação semanal realizada pelo responsável 
pelo estabelecimento de saúde à autoridade de 
saúde, informando que na semana epidemiológica 
não foi identificado nenhuma doença, agravo ou 
evento de saúde pública constante da Lista de 
Notificação Compulsória.  

 
a) 4 - 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1 - 4. 
c) 2 - 4 - 1 - 3. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
 

25) De acordo com o Código de Ética Profissional, é 
direito do Médico, EXCETO: 
 
a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões 

de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião política ou de 
qualquer outra natureza. 

b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 

c) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados 
e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que 
não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de 
Medicina da pertinente jurisdição.  

d) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições 
exclusivos da profissão médica. 

 

26) De acordo com o Ministério da Saúde, quanto a 
alguns objetivos do CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), analisar os itens abaixo: 
 
I - Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado 

clínico eficiente e personalizado. 
II - Regular a porta de entrada da rede de assistência em 

saúde mental de sua área.  
III - Prestar atendimento em regime de atenção semanal. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) Com base na cartilha do Ministério da Saúde 
Entendendo o SUS, assinalar a alternativa que preenche 
as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O sistema público de saúde funciona de forma 
__________. Isso ocorre quando o gestor local do SUS, 
não dispondo do serviço de que o usuário necessita, 
encaminha-o para outra localidade que oferece o serviço. 
___________ entre União, Estados e Municípios, mas há 
competências para cada um desses três gestores do SUS. 
O sistema de atendimento do SUS funciona de modo 
___________.  
 
a) não referenciada - Há hierarquia - centralizado 
b) referenciada - Há hierarquia - centralizado 
c) não referenciada - Não há hierarquia - centralizado 
d) referenciada - Não há hierarquia - descentralizado  
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28) Analisar a sentença abaixo: 
 
A Atenção Primária à Saúde é um programa limitado de 
ações e de baixa resolubilidade (1ª parte). O Programa 
Saúde da Família é um processo dinâmico que permite a 
implementação dos princípios e diretrizes da Atenção 
Primária, devendo constituir-se como ponto fundamental 
para a organização da rede de atenção. É o (primeiro) 
contato preferencial com os usuários do SUS (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correto somente em sua 1ª parte. 
c) Correto somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) O uso da dapsona como parte do tratamento 
poliquimioterápico da hanseníase, pode acarretar em 
eventos adversos como: 
 
a) Inflamação da porção terminal do intestino delgado. 
b) Síndrome de Stevens-Johnson. 
c) Diminuição de peristalse e dor abdominal. 
d) Ictiose. 
 

30) Conforme a NR 32, sobre os riscos químicos, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou 
fracionado deve ser identificado, de forma legível, por 
etiqueta com o nome do produto, composição química, 
sua ___________, data de envase e de validade, e nome 
do responsável pela manipulação ou fracionamento. 
 
a) descrição 
b) concentração  
c) referência 
d) apresentação 
 

31) Entre as formas de arritmias sustentadas, a mais 
comum é: 
 
a) Taquicardia sinusal. 
b) Taquicardia atrial. 
c) Flutter atrial. 
d) Fibrilação atrial. 
 

32) São causas de doenças glomerulares com níveis 
séricos de complemento reduzido, EXCETO: 
 
a) Criogobulinemia. 
b) Granulomatose de Wegener. 
c) Lúpus eritematoso sistêmico. 
d) Glomerulonefrite pós-estreptocócica. 
 

33) Em relação aos fundamentos do diagnóstico de colite 
ulcerativa, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hipoalbinuremia. 
II - Cólicas abdominais baixas e urgência fecal. 
III - Massa e sensibilidade à palpação no quadrante 

inferior direito. 
IV - Doença perianal com abscessos, fístulas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
 

34) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O parto divide-se em três estágios. O primeiro estágio 
começa com as primeiras contrações regulares e termina 
com a dilatação completa do colo do útero. A sensação 
dolorosa dessa primeira fase é conduzida pelas raízes 
nervosas que envolvem os dermátomos de ____ até ____. 
 
a) T10 - L1 
b) T10 - L2 
c) T9 - L1 
d) T9 - L2 
 

35) Em relação à classificação das artrites inflamatórias, 
com relação ao acometimento articular observado, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Oligoartrites. 
(2) Poliartrites. 
(3) Artrites periféricas com envolvimento axial.  
 
(---) Artrite reativa, artrite psoriásica, espondilite 

anquilosante, espondiloartropatia indiferenciada. 
(---) Artrite reumatoide, artrite psoriásica (ocasionalmente), 

lúpus eritematoso sistêmico, artrite viral (reacional). 
(---) Artrite reativa, artrite psoriásica, endocardite 

bacteriana, doença de Behçet, febre reumática, gota 
poliarticular. 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 2 - 1.  
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
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36) Em relação às doenças hepáticas, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) A esteatose hepática não alcoólica (EHNA) é uma 

doença inflamatória hepatocelular de etiologia 
desconhecida. Atinge, sobretudo, homens de meia 
idade (relação entre sexo masculino e feminino de 9:1) 
e é particularmente prevalente em países 
desenvolvidos. 

b) A cirrose biliar primária é uma doença inflamatória 
hepatocelular de etiologia desconhecida. Atinge, 
sobretudo, homens de meia idade (relação entre sexo 
masculino e feminino de 9:1) e é particularmente 
prevalente em países desenvolvidos. 

c) A maioria dos casos de hepatopatia medicamentosa 
ocorre dentro de uma semana a três meses da 
exposição, e os sintomas cedem rapidamente após a 
suspensão do uso do fármaco, normalizando-se dentro 
de quatro semanas de lesão hepatocelular aguda. 

d) O CHC é o tipo de tumor benigno mais comum no 
fígado. Igualmente aos adenomas hepatocelulares e 
aos hemangiomas cavernosos, pode surgir em 
decorrência do uso de esteroides contraceptivos orais 
ou durante a gravidez. 

 

37) Em relação às alterações miocárdicas em pacientes 
com cardiomiopatia dilatada, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A alteração principal em pacientes com cardiomiopatia 
dilatada é uma anormalidade na _____________. Em 
virtude disso, a dilatação cardíaca é _____________ ao 
grau de hipertrofia, resultando em um aumento dos(as) 
_______________, com a espessura do miocárdio 
permanecendo relativamente fina. 
 
a) condução - proporcional - quatro câmaras 
b) contração - desproporcional - quatro câmaras 
c) condução - desproporcional - câmaras esquerdas 
d) contração - proporcional - ventrículos 
 

38) O rastreamento tem como objetivo o diagnóstico 
precoce de retinopatia grave com possibilidade de 
intervenção preventiva. A retinopatia pode ser graduada 
em não proliferativa leve, moderada ou grave e retinopatia 
proliferativa. Com base nisso, assinalar a alternativa 
INCORRETA, no que se refere aos sinais de retinopatia 
diabética não proliferativa leve: 
 
a) Microaneurismas. 
b) Hemorragia intra-retinianas. 
c) Proliferação fibrovascular. 
d) Exsudatos duros. 
 

39) Dentre as características listadas abaixo estão 
presentes em pacientes com esferocitose hereditária, 
EXCETO: 
 
a) Crise aplásica em casos de deficiência de fólico. 
b) Microcitose. 
c) Aumento do CHCM. 
d) Teste de Coombs positivo. 
 

40) Dentre os fármacos utilizados no tratamento do 
diabete melito tipo 2, aquele cujos mecanismos de ação 
são o aumento da sensibilidade periférica à insulina (efeito 
mais importante) e a diminuição da produção hepática de 
glicose é: 
 
a) Metformina. 
b) Rosiglitazona. 
c) Acarbose. 
d) Glimepirida. 
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