
Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público –MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA MÉDICA 

Edital nº 96/2018 
_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________Médico-área:Clínica Médica– Pág.[1] 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

QUESTÃO 01 
 
Leia o texto para responder a esta questão. 
 

 
 

https://amigopai.wordpress.com/2015/08/10/pronomes-de-tratamento/ 

 
Na escrita de gêneros do discurso oficiais, o uso da língua portuguesa em sua variedade padrão é 
obrigatório. Na charge, verifica-se:  
 
a) a observância da norma padrão com o uso de “distraído” em vez de “distraída” que deveria concordar 
com “Vossa Excelência”. 
 
b) a ocorrência de desvio da norma padrão pela falta de vírgula separando o vocativo. 
 
c) a observância da norma padrão com o uso do imperativo “Desculpe” em vez de “Desculpa”. 
 
d) a ocorrência de desvio da norma padrão pelo uso de “Vossa Excelência” em vez de “Sua Excelência”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://amigopai.wordpress.com/2015/08/10/pronomes-de-tratamento/
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QUESTÃO 02 
 
Joana Maria é responsável pela escrita de memorandos, ofícios, despachos administrativos e atas na Pró-
Reitoria de Graduação. Suponha que as sentenças constantes no quadro a seguir foram extraídas de 
textos elaborados por ela.  
 

01 Sua Excelência, o Senhor Ministro, não compareceu à reunião. 

02 Senhor Deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. 

03 Procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou à me ouvir. 

 
Analisando as sentenças quanto ao uso do acento indicador de crase, Joana Maria deveria ter escrito: 
 
a) “à Vossa Excelência”, porque o verbo “pedir” exige a preposição “a” e “Vossa Excelência” está no 
feminino. 
 
b) “a reunião”, porque o verbo “comparecer” não exige a preposição “a” apesar de o substantivo “reunião” 
ser uma palavra feminina. 
 
c) “conclua à sua oração” em vez de “conclua a sua oração”. 
 
d) “se recusou a me ouvir” em vez de “se recusou à me ouvir”. 
 
 
QUESTÃO 03 
 
Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, “A linguagem dos textos oficiais deve 
sempre pautar-se pelo padrão culto formal da língua [...]. Não é aceitável [...] que constem coloquialismos 
ou expressões de uso restrito a determinados grupos, que comprometeriam sua própria compreensão pelo 
público. [...] indesejável é também a repetição excessiva de uma mesma palavra quando há outra que 
pode substituí-la sem prejuízo ou alteração de sentido.” O Manual apresenta uma “lista de expressões cujo 
uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem ser empregadas e sugerindo 
alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso dos expedientes oficiais”. 
 
Qual orientação está em discordância com o Manual de Redação? 
 
a) através de/por intermédio de 
  
Através de quer dizer de lado a lado, por entre: A viagem incluía deslocamentos através de boa parte da 
floresta. Evite o emprego com o sentido de meio ou instrumento; nesse caso empregue por intermédio, 
por, mediante, por meio de, segundo, servindo-se de, valendo-se de: O projeto foi apresentado por 
intermédio do Departamento. O assunto deve ser regulado por meio de decreto. A comissão foi criada 
mediante portaria do Ministro de Estado. 
 
b) ambos/todos os dois 
 
Ambos significa ‘os dois’ ou ‘um e outro’. Evite expressões pleonásticas como ambos dois, ambos os dois, 
ambos de dois, ambos a dois. Quando for o caso de enfatizar a dualidade, empregue todos os dois: Todos 
os dois Ministros assinaram a Portaria. 
 
c) anexo/em anexo 
 
O adjetivo anexo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere: Encaminho as 
minutas anexas. Dirigimos os anexos projetos à Chefia. Use também junto, apenso. A locução adverbial 
em anexo, como é próprio aos advérbios, é invariável: Encaminho as minutas em anexo. Em anexo, 
dirigimos os projetos à Chefia. Empregue também conjuntamente, juntamente com. 
 
d) à partir de 
 
À partir de deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do imposto entra em 
vigor à partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com o sentido de ‘com base em’, preferindo 
considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. 
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QUESTÃO 04 
 
“O Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) é disponibilizado como Software de Governo mediante 
celebração de acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão”. A UNIFAL-MG e muitas outras universidades federais já utilizam esse “sistema de gestão de 
processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo 
como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos 
institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos 
em tempo real”. 
 

Disponível em: < https://softwarepublico.gov.br/social/sei>  Acesso em: 15 set. 2018. 
 

A elaboração de gêneros do discurso oficiais no SEI obedece ao prescrito no Manual de Redação da 
Presidência da República.  
 
Para responder a esta questão, leia o texto a seguir. 
 

 
 

Disponível em: <https://integra.ifac.edu.br/knowledgebase/modulo-protocolo-como-criar-um-memorando/> . Acesso 
em 15 set. 2018. 
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Da análise do texto sobre memorando eletrônico constante na figura e do disposto no Manual de Redação 
da Presidência da República, infere-se que: 
 

a) ofício é um gênero do discurso oficial restrito ao setor público e, por isso mesmo, deve ser sigiloso. 

 

b) despacho é a forma exigida como resposta a um memorando para impedir o aumento de 
comunicações.  

 

c) memorando tramita apenas entre unidades administrativas de um mesmo órgão. 

 

d) servidores públicos utilizam o memorando para tratar de reclamações pessoais junto ao Setor Público. 

 
 
QUESTÃO 05 
 
Na página de uma universidade federal, encontra-se a seção “FAQ” (Frequently Asked Questions – 
Perguntas frequentes) que trata do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. 
 
Veja três exemplos de perguntas e suas respectivas respostas: 
 

 
Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/sei/?page_id=654> Acesso em: 07 set. 2018 

 
Analisando as perguntas e respectivas respostas, depreende-se que a estrutura organizacional do texto de 
cada quadro obedece a uma sequência. Qual? 
 
a) Pergunta: quando aconteceu, o que aconteceu. Resposta: qual é o problema, qual é a solução. 
 
b) Pergunta: como aconteceu, o que aconteceu. Resposta: qual é o problema, qual é a solução. 
 
c) Pergunta: qual é o problema, quando aconteceu. Resposta: qual é a origem do problema, qual é a 
solução. 
 
d) Pergunta: quando aconteceu, por que aconteceu. Resposta: porque ocorreu o problema, qual é a 
solução. 
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QUESTÃO 06 
 

A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário, segundo 
especialistas. Essa “alfabetização” deve contar com esforços de vários setores da sociedade, para evitar 
que as chamadas fake news tumultuem o debate público, como ocorreu na corrida eleitoral americana e 
na votação pela saída do Reino Unido da União Europeia. 
Evitar ser alvo de informações falsas é ainda mais fundamental em períodos de tomadas de decisão, como 
em disputas eleitorais. 

 
Disponível em < https://goo.gl/GSpdGe >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 

As aspas sobre a palavra ‘alfabetização’ têm como principal função: 
 
a) Realçar um novo sentido de alfabetização, apresentado no texto e retomado pela palavra em destaque. 
 
b) Produzir sequências de um discurso de relato, usando nomes adequados ao discurso indireto 
atendendo às exigências gramaticais. 
 
c) Ironizar um conceito utilizado em outros contextos, por exemplo, o acadêmico e o profissional. 
 
d) Enfatizar um pensamento dito e difundido em outro momento, dentro ou fora do texto analisado. 
 
 
QUESTÃO 07 
 

 
 

 
Disponível em < https://goo.gl/sER7UU >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/GSpdGe
https://goo.gl/sER7UU
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O texto mostra a interação entre uma criança e um adulto. Considerando o cenário apresentado, as 
modalidades de linguagem nele presentes e as características, efeitos de sentido, funcionalidade e 
propósitos comunicativos do texto, infere-se que: 
 
a) A leitura realizada com o dispositivo móvel torna-se mais atraente e menos cansativa que em um 
produto impresso, como o livro. 
 
b) As crianças e jovens de hoje estão preparadas e adaptadas para as novas tecnologias e isso é uma 
preocupação dos mais velhos. 
 
c) Por meio do celular, pode ser encontrada muita informação fantasiosa na internet, que se assemelha a 
contos de fadas. 
 
d) No aparelho é possível reproduzir livros tão grandes quanto o que o personagem está segurando. 
 
 
QUESTÃO 08 
 

Não leia só o título 
Uma estratégia muito utilizada pelos criadores de conteúdo falso na internet é apelar para títulos 
bombásticos. Ler o texto completo é um passo básico para evitar compartilhar fake news. Às vezes, um 
título é provocativo, mas ele não necessariamente está sendo honesto com a própria reportagem. Os 
títulos são feitos para chamar a atenção. Então, você precisa ler o que está escrito para ver se o título se 
confirma no texto. 
Tome cuidado com o sensacionalismo 
As fake news tendem a conter palavras ou frases que despertam emoções ou mexem com as crenças das 
pessoas, atingindo um maior potencial de divulgação e compartilhamento nas redes sociais. Se tiver uma 
manchete, uma foto, um meme ou um vídeo que comova você, ou que fale diretamente com aquilo que 
acredita, duvide, porque pode ter sido feito para isso. 
Olhe a data de publicação 
Identifique quando a notícia foi publicada. Muitas vezes, o texto está simplesmente fora de contexto. É 
muito comum ver notícia falsa que na verdade não é falsa, só é velha. 

 
Disponível em < https://goo.gl/ZKQeKt  >, Acesso em: 10 abr. 2018 (com adaptações). 

 

Da análise do texto, é inadequado afirmar que: 
 
a) A notícia falsa se interessa em buscar ou explorar assuntos sobre fatos ou pessoas, que possam 
provocar escândalo, impacto e/ou chocar a opinião pública. 
 
b) A data da notícia é importante porque pode se tratar de informação antiga a fim de causar algum 
impacto hoje e por isso merece atenção especial durante a leitura. 
 
c) A credibilidade de uma informação se faz também pela linguagem que ela utiliza e a quantidade 
exagerada de qualificadores interfere no propósito comunicativo da notícia. 
 
d) A função estratégica do título se resume na síntese perfeita do tema explorado, promovendo a 
articulação textual de uma maneira impessoal e neutra sobre o que está sendo dito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/ZKQeKt
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QUESTÃO 09 
 

Não deixe de olhar a página onde está a notícia. Navegar mais no site ajuda a analisar sua credibilidade. 
Investigar que página é essa, ir lá no ‘Quem somos’ e saber se dá para ligar para essa redação e falar 
com um responsável é fundamental. É preciso saber quem é o responsável legal pelas publicações. 
Também vale checar o endereço do site. Algumas páginas tentam simular o endereço de um veículo 
importante, alterando apenas uma letra, um número ou um símbolo gráfico. 

 
Disponível em < https://goo.gl/ZKQeKt >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 

Qual título expressa melhor a forma escolhida pelo produtor do texto em análise na apresentação e 
exploração do tema? 
 
a) Conhecer o site é uma boa estratégia para identificar notícias falsas. 
 
b) Dificuldade de reconhecer notícias falsas é problema no mundo inteiro. 
 
c) Senso crítico é arma para combater ‘fake news’. 
 
d) Observe se o texto contém erros ortográficos. 
 
 
QUESTÃO 10 

 
Disponível em < https://goo.gl/7yJ7ru >, Acesso em: 10 set. 2018 (com adaptações). 

 

Considerando a tipologia e as informações do texto apresentado, sua principal finalidade é: 
 
a) Demonstrar que as "fake news" podem ser uma ferramenta perigosa. 
 
b) Fornecer dicas sobre o compartilhamento de informações e notícias. 
 
c) Influenciar uma mudança de comportamento por meio de fatos ocorridos. 
 
d) Defender um ponto de vista sobre o que pode ser considerada uma notícia falsa. 

https://goo.gl/ZKQeKt
https://goo.gl/7yJ7ru
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LEGISLAÇÃO 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Fúlvio, servidor público civil da União, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter permanente. Fúlvio não ocupará qualquer tipo de cargo em comissão ou 
função de confiança. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a fim de ser compensado pelas despesas de 
instalação, o referido servidor terá direito a: 
 
a) diárias. 
 
b) auxílio moradia. 
 
c) ajuda de custo. 
 
d) adicional por serviço extraordinário. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
Tício, pessoa física, capaz, titular de direito individual, deu início a um processo administrativo no âmbito 
da Universidade Federal de Alfenas. Com a finalidade de averiguar e comprovar os dados necessários à 
tomada de decisão no processo iniciado por Tício, o órgão competente deu início às atividades de 
instrução. 
 
No que diz respeito à instrução, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, estabelece que: 
 
a) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três 
dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. 
 
b) A Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do 
interessado, ainda que, motivadamente, em caso de risco iminente. 
 
c) Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de 
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação 
não implicará arquivamento do processo. 
 
d) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 15 dias, salvo 
se outro prazo for legalmente fixado. 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Caio, servidor técnico-administrativo em educação, exerce suas atribuições em determinada Unidade 
Acadêmica da Sede da Universidade Federal de Alfenas. 
 
A Unidade Acadêmica é o órgão básico da Universidade Federal de Alfenas, devendo possuir 
organização, estrutura e meios necessários para desempenhar, em seu nível, as atividades que lhe sejam 
pertinentes e exercer as funções essenciais ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 
 
De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de Alfenas, as Unidades Acadêmicas são 
consideradas: 
 
a) órgãos de apoio da Reitoria. 
 
b) órgãos suplementares da Reitoria. 
 
c) órgãos de apoio do Conselho Universitário. 
 
d) órgãos suplementares do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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QUESTÃO 14 
 
Considere a seguinte afirmação: “Para fins de apuração do comprometimento ético, aquele que, por força 
de contrato, presta serviço, de natureza temporária e sem retribuição financeira à determinada autarquia 
federal, pode ser entendido como servidor público”. 
 
Essa afirmação, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994, é considerada: 
 
a) Integralmente correta. 
 
b) Parcialmente correta, pois, para ser entendido como servidor público, é indispensável que a relação 
com a Administração Pública seja originada por força de lei e que o serviço seja prestado de forma 
permanente à Administração Pública. 
 
c) Parcialmente correta, pois, para ser entendido como servidor público, é indispensável que haja 
retribuição financeira pelos serviços prestados. 
 
d) Integralmente incorreta, pois, para ser entendido como servidor público, é indispensável que a relação 
com a Administração Pública seja originada por força de lei, que o serviço seja prestado de forma 
permanente à Administração Pública e que haja retribuição financeira pelos serviços prestados. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
Em um momento de infortúnio, determinado funcionário público exigiu, para outrem, diretamente, fora da 
função, mas em razão dela, vantagem indevida.  
 
Segundo o Decreto-Lei nº 2.848/1.940, Código Penal, a conduta descrita configura o crime de: 
 
a) corrupção passiva. 
 
b) prevaricação. 
 
c) concussão. 
 
d) peculato. 
 

 
NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 
 
QUESTÃO 16 
 
São nomes de fontes padrão encontradas no Microsoft Office Word, EXCETO: 
 
a) Arial. 
 
b) Verdana. 
 
c) OpenOffice. 
 
d) Times New Roman. 
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QUESTÃO 17 
 
Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, considere a seguinte fórmula, presente na célula B6. 
=SE(A1=5;SOMA(B1:B5);””). Qual será o resultado? 
 
a) Não terá resultado, pois a fórmula contém um erro de sintaxe. 
 
b) Caso A1 seja igual a 5, B6 receberá a soma dos valores de B1 a B5. 
 
c) Todas as células de B1 a B5 receberão o valor de A1, caso estejam vazios. 
 
d) Todos os valores das células de B1 a B5 serão somados ao valor da célula A1. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Qual opção apresenta uma funcionalidade que possibilita ao Microsoft Windows restaurar arquivos do 
sistema do computador para uma data anterior, sem afetar os demais arquivos pessoais? 
 
a) Restauração do sistema. 
 
b) Restauração de Backup. 
 
c) Realização de Backup. 
 
d) Limpeza de Disco. 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Quase que diariamente a caixa de entrada da conta de e-mail da servidora Cecília recebe uma “enxurrada” 
de mensagens indesejadas. São os chamados Spams. Spam é o termo usado para se referir aos e-mails 
não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. A única atitude que 
Cecília toma em relação a essas mensagens é apagá-las da caixa de entrada. No entanto, existem outras 
ações que ela pode adotar para minimizar a incidência de mensagens indesejadas em seu e-mail. Aponte, 
dentre as alternativas seguintes, aquela que possui um conjunto de ações eficazes contra a disseminação 
de spams. 
 
a) optar pelo uso do telefone em vez do e-mail, fornecer sempre o seu endereço de e-mail para qualquer 
site que solicitar desinstalar o programa gerenciador de e-mail do computador, encaminhar os e-mails 
recebidos para outro endereço. 
 
b) responder às mensagens de spam com conteúdo falso, enviar telegrama ao remetente das mensagens 
indesejadas, repassar as mensagens recebidas a terceiros, fornecer o seu endereço de e-mail apenas 
para sites de propaganda e divulgação de conteúdo. 
 
c) clicar nos links presentes nos e-mails indesejados, escolher receber e-mails com promoções e avisos de 
sites de compra, permitir que todos vejam o endereço do seu e-mail nas suas redes sociais, classificar 
como seguras todas as mensagens que o servidor de e-mail classificar como spam. 
 
d) classificar as mensagens indesejadas como lixo eletrônico ou spam, solicitar ao administrador da rede 
que instale filtros no servidor de e-mail, ser cautelosa ao fornecer o endereço de e-mail em formulários na 
internet, usar a opção de cópia oculta ao enviar e-mails para vários destinatários. 
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QUESTÃO 20 
 
Dagoberto é um homem de uma senha só: utiliza uma única senha para qualquer acesso ou cadastro que 
faz na internet. A senha da sua conta bancária é a mesma do seu e-mail e das redes sociais que utiliza, 
que por sua vez é igual à que ele utiliza em seu smartphone e em alguns sites onde gosta de fazer 
compras. Parece que Dagoberto gosta de viver perigosamente, porque caso essa senha seja descoberta 
algum dia, tudo que ele acessa com ela poderá ser roubado dele. Quando questionado, Dagoberto se diz 
seguro, já que garante que só ele sabe a sua senha e que jamais a mostraria para qualquer um nessa 
vida. 
 
Agora, você que estudou sobre noções de segurança para prestar este concurso sabe que Dagoberto 
definitivamente não está seguro. Existem muitas maneiras de Dagoberto ter a sua senha roubada e, com 
isso, ter a sua tranquilidade perdida. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE recomendações que 
Dagoberto deve seguir para MINIMIZAR o risco de ter a sua senha capturada. 
 
a) certificar-se de não estar sendo observado enquanto digita a sua senha, fechar a sessão em sites e 
serviços que requeiram o uso de senhas, alterar a senha periodicamente, digitar a senha apenas em 
acessos que sejam criptografados, usar uma senha longa e que combine tipos de caracteres diferentes, 
ter uma senha diferente para cada serviço que for usar. 
 
b) certificar-se de não estar sendo observado enquanto digita a sua senha, fechar a sessão em sites e 
serviços que requeiram o uso de senhas, manter sempre a mesma senha, digitar a senha apenas em 
acessos que sejam criptografados, usar uma senha longa e que combine tipos de caracteres diferentes, 
ter uma senha diferente para cada serviço que for usar. 
 
c) certificar-se de não estar sendo observado enquanto digita a sua senha, informar a senha para uma 
única pessoa de confiança, alterar a senha periodicamente, digitar a senha apenas em acessos que sejam 
criptografados, usar uma senha longa e que combine tipos de caracteres diferentes, ter uma senha 
diferente para cada serviço que for usar. 
 
 
d) certificar-se de não estar sendo observado enquanto digita a sua senha, fechar a sessão em sites e 
serviços que requeiram o uso de senhas, alterar a senha periodicamente, digitar a senha apenas em 
acessos que sejam criptografados, usar como senha o primeiro nome da sua mãe, ter uma senha diferente 
para cada serviço que for usar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
QUESTÃO 21 
 
O Linfoma de Hodgkin se caracteriza por ser uma neoplasia maligna que acomete os sistemas 
reticuloendotelial e linfático. Ela apresenta linfadenomegalia cervical ou supraclavicular em até 60% dos 
casos. Os linfonodos são firmes, pouco dolorosos e sem sinais flogísticos. O alargamento do mediastino é 
uma característica que pode estar presente nos exames complementares de imagem. Os sintomas 
correlacionados com o prognóstico são febre (dois picos diários acimas de 38 graus Celsius sem foco 
infeccioso determinado, por três dias consecutivos), perda de peso (> 10% em 6 meses) e sudorese 
noturna. Após avaliação clínica de um paciente com as características semiológicas descritas acima, qual 
alternativa descreve a melhor ferramenta de auxílio para estabelecimento do diagnóstico dessa patologia? 
 
a) Tomografia por emissão de pósitrons (PET). 
 
b) Ressonância magnética de tórax. 
 
c) Biópsia excisional de linfonodo. 
 
d) Radiografia de tórax. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
Homem de 72 anos procura a emergência com quadro de mal-estar, náuseas, desorientação e tremores. 
Ao exame, constata-se globo vesical palpável, estando com a concentração de ureia de 215 mg/dl, 
creatinina de 4,1 e com hidronefrose bilateral.  
 
A conduta inicial mais apropriada é: 
 
a) Iniciar hemodiálise imediatamente. 
 
b) Manter o paciente com cateterismo vesical de demora. 
 
c) Colher gasometria arterial para pesquisar acidose metabólica. 
 
d) Hidratar o paciente, pois há aumento da relação ureia/creatinina, indicando insuficiência renal pré-renal. 
 
 
QUESTÃO 23 
 
Em relação à utilização da dosagem, no líquido pleural, da enzima adenosina deaminase (ADA) como 
auxílio diagnóstico do derrame pleural tuberculoso é correto afirmar: 
 
a) É recomendado seu uso na rotina de investigação, mesmo em indivíduos portadores do vírus da 
imunodeficiência humana, especialmente em áreas de alta prevalência da doença.  
 
b) Sua atividade está aumentada nos derrames de origem tuberculosa, com níveis de sensibilidade e 
especificidade entre 40 – 50% quando se usa o limite de 40 UI/l. 
 
c) Achado de níveis elevados (acima de 250UI/L) independente da presença de empiema é considerado 
exclusivo de origem tuberculosa. 
 
d) Resultados falso negativos, embora raros, podem ser encontrados no acometimento pleural por artrite 
reumatoide. 
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QUESTÃO 24 
 
Uma mulher de 35 anos de idade apresenta há 2 meses, quadro de palpitações, insônia, irritabilidade e 
perda de peso. Ao exame clínico apresenta-se em bom estado geral, descorada 2+/4+ e com tireóide 
aumentada três vezes, sem nódulos palpáveis. Tem hiperemia conjuntival, sem alteração de pálpebras. O 
aparelho cardiovascular apresentava ausculta cardíaca normal, frequência cardíaca de 135 bpm, PA 
143x80 mmHg. No momento da consulta foi observado tremores de extremidades. Exames laboratoriais: 
TSH < 0,03 mU/L (valor normal 0,4 a 4,5); T4 livre 4,2 ng/dL (valor normal 0,7 a 1,5). Hemoglobina 11.2 
g/dL, leucócitos 6.200 células/mm3, plaquetas 180.000 células/mm3. A cintilografia de tireóide apresentou 
captação difusamente aumentada.  
 
Qual a hipótese diagnóstica e a conduta neste momento? 
 
a) Doença de Graves, metimazol e radioterapia. 
 
b) Doença de Graves, metimazol e betabloqueador. 
 
c) Doença de Graves, radioterapia e betabloqueador. 
 
d) Bócio multinodular tóxico, metimazol e betabloqueador. 
 
 
QUESTÃO 25 
 
A hipocalcemia pode se manifestar por vários achados clínicos. Um dos sinais comumente encontrados é 
caracterizado pela contração dos músculos faciais ipsilaterais após percussão do nervo facial abaixo do 
arco zigomático.  
 
Assinale abaixo a alternativa que contém este sinal. 
 
a) Sinal de Sacks. 
 
b) Sinal de Trousseau. 
 
c) Sinal de Rolissomo. 
 
d) Sinal de Chvostek. 
 
 
QUESTÃO 26 
 
A administração terapêutica pela via inalatória é considerada o principal método de tratamento para a 
asma e DPOC. Em relação aos dispositivos, inalatórios assinale a alternativa correta: 
 
a) Mesmo utilizando técnica correta de inalação os sprays dosimetrados, não acoplados ao espaçador, 
disponibilizam apenas 1/3 da dose administrada aos pulmões.  
 
b) Os aerossóis dosimetrados com gás propelente hidrofluoralcano (HFA) liberam doses menos 
consistentes e com pouca penetração nas pequenas vias aéreas. 
 
 
c) A introdução do espaçador acoplado ao spray dosimetrado permite o aumento da deposição da 
medicação na orofaringe e melhor controle da doença. 
 
d) Os inaladores de pó seco requerem coordenação do disparo do dispositivo com a inspiração e podem 
causar o chamado’’efeito fréon’’. 
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QUESTÃO 27 
 
Uma mulher leucoderma, 42 anos, comparece ao ambulatório com queixas de rouquidão, sonolência, 
sensação exagerada ao frio e reflexo aquileu lentificado. Nos exames laboratoriais apresentava T3 baixo, 
T4 baixo, TSH indosável. Como prova laboratorial complementar, não respondeu à estimulação ao TRH.  
 
Esta paciente provavelmente apresenta o diagnóstico de: 
 
a) Hipotireoidismo terciário. 
 
b) Hipotireoidismo primário. 
 
c) Hipotireoidismo secundário. 
 
d) Resistência periférica aos hormônios tireoidianos. 
 
 
QUESTÃO 28 
 
Aumento bilateral dos rins foi um dos achados ultrassonográficos de uma senhora de 54 anos com 
síndrome nefrótica. A biópsia renal revelou depósitos amorfos coráveis pelo vermelho-congo. O 
diagnóstico da paciente é: 
 
a) Nefropatia diabética. 
 
b) Mieloma Múltiplo. 
 
c) Amiloidose. 
 
d) Linfoma. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
Analise as afirmações abaixo a respeito da utilização da dosagem de D-dímero no auxilio diagnóstico dos 
eventos tromboembólicos agudos (TVP/TEP): 
 
I-Diante de uma probabilidade pré-teste moderada a alta deve-se prosseguir ao diagnóstico proposto 
independente dos níveis do D-dímero. 
 
II –Taxas elevadas de D-dímero não permitem por si a confirmação do Diagnóstico do tromboembolismo 
pulmonar. 
 
III- Apresenta elevada especificidade e baixa sensibilidade como exame de Triagem na abordagem 
diagnóstica. 
 
Está (ão) correta (s) a(s) afirmação(ões):  
 
a) I e II. 
 
b) II e III. 
 
c) Apenas I. 
 
d) Apenas II. 
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QUESTÃO 30 
 
Uma mulher de 62 anos de idade, que já está na fase da menopausa há 3 anos, não fumante, procurou 
serviço médico queixando-se de fraqueza generalizada e tontura há 8 meses. Ao exame clínico 
apresentava-se descorada 2+∕4+ e o restante normal. Exames recentes demonstraram glicemia de jejum 
98 mg∕dL; TSH 2,0 mU∕L; Hb glicada 5,5%; Cr 0,8 mg∕dL; VHS 80 mm∕h; Hb 8,0 g∕dL; Ht 24%; VCM 70 ft; 
HCM 20 pg. Apresentava colpocitologia e mamografia normais. Nesse caso, a conduta diagnóstica e 
terapêutica deve ser: 
 
a) Tomografia de abdome, pesquisa de hemácias marcadas e iniciar sulfato ferroso. 
 
b) Tomografia de abdome e tórax, iniciar pioglitazona, folato e vitamina B12.  
 
c) Ultrassonografia de abdome, folato e orientar psicoterapia interpessoal. 
 
d) Colonoscopia, endoscopia digestiva alta e associar sulfato ferroso. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre paciente com Insuficiência Renal Crônica (IRC): 
 
a) Anemia é um achado comum de pacientes com IRC e deve ser tratada com reposição de ferro e B12. 
 
b) O diagnóstico de IRC se dá com a persistência por mais do que 3 meses de uma taxa de filtração 
glomerular menor do que 60 ml/min/1,73 m². 
 
c) Um paciente com IRC realizando adequadamente hemodiálise têm níveis de mortalidade semelhantes 
ao da população de sua idade. 
 
d) Terapia de substituição renal está indicada para todo paciente com taxa de filtração glomerular menor 
do que 60 ml/min/1,73 m². 
 
 
QUESTÃO 32 
 
Um paciente do sexo masculino, 68 anos, bancário aposentado, comparece ao ambulatório de clinica 
medica trazendo resultados de exames realizados de rotina. Confirma ser tabagista 30 anos/maço. 
Atualmente prefere fumar o primeiro cigarro logo ao despertar, tem grande dificuldade de abster-se do 
cigarro em locais proibidos. Ao ser abordado sobre os malefícios do tabagismo e principalmente dos 
benefícios de sua cessação, não demonstrou nenhum interesse.  
 
Diante dos dados relatados acima; este paciente encontra-se segundo a escala de Prochaska e De 
clemente na fase de: 
 
a) Pré-contemplação. 
 
b) Contemplação. 
 
c) Preparação. 
 
d) Ação. 
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QUESTÃO 33 
 
Um paciente do gênero masculino, 34 anos, epiléptico em uso de difenilidantoína vem apresentando há 1 
mês astenia progressiva. Ao exame físico, apresenta somente palidez de mucosas. Nos exames 
laboratoriais apresenta Hb 9,5 g∕dL; VCM 105 ft; leucócitos 2.500 células/mm3, plaquetas 100.000 
células/mm3; LDH 500 UI∕L; bilirrubina indireta 1,5 mg∕dL; reticulóticos 1%. Assinale a alternativa que indica 
qual a causa mais provável da anemia nesse paciente. 
 
a) Hemólise. 
 
b) Carência de ferro. 
 
c) Anemia perniciosa. 
 
d) Carência de ácido fólico. 
 
 
QUESTÃO 34 
 
Em quais das seguintes situações há aumento da creatinina e da ureia sem redução da taxa de filtração 
glomerular? 
 
a) Idosos, grande massa muscular e grande ingesta de carne. 
 
b) Jovens, sangramento intestinal e pequena ingesta de carne. 
 
c) Idosos, pouca massa muscular e pequena ingesta de carne. 
 
d) Jovens, sangramento gastrointestinal e grande ingesta de carne. 
 
 
QUESTÃO 35 
 
Paciente, sexo feminino, 30 anos, sem relato de doenças pregressas e sem critérios de gravidade ao 
exame físico, recebe o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Foi prescrito levofloxacino 
750mg/dia para uso domiciliar. Após 10 dias é reavaliada, encontrando-se assintomática e estável 
clinicamente. Entretanto ao repetir um radiograma de tórax de controle não houve resolução completa da 
imagem consolidativa inicial.  
 
A conduta seguinte a ser adotada é: 
 
a) Substituir o tratamento para a classe de Macrolídeo. 
 
b) Associar antimicrobiano beta- lactâmicos. 
 
c) Considerar o tratamento concluído. 
 
d) Manter o tratamento por mais 7 dias. 
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QUESTÃO 36 
 
No diabetes melitus, as descompensações agudas com maior importância são a cetoacidose diabética 
(CAD) e o estado hiperosmolar hiperglicêmico (EHH). Sobre as características clínicas e laboratoriais 
dessas duas doenças, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A presença de níveis elevados de amilase e lipase em um paciente com CAD define a pancreatite 
aguda como fator precipitante da descompensação. 
 
b) A dor abdominal é comumente observada na CAD, sendo sua frequência proporcional ao grau de 
acidose metabólica. 
 
c) O acometimento neurológico é mais pronunciado no EHH, podendo, inclusive, apresentar sinais focais e 
convulsões. 
 
d) Os níveis glicêmicos são, em média, mais elevados no EHH, podendo atingir valores acima de 1.000 
mg∕dL. 
 
 
QUESTÃO 37 
 
Paciente do sexo masculino, 50 anos, procura a emergência por cefaleia. Refere história de 
revascularização miocárdica há um ano. Nega dor precordial. Ao exame físico, é detectada uma pressão 
arterial de 200 x 120 mmHg sem 3a ou 4a bulha. O exame neurológico é normal.  
 
Qual é o diagnóstico mais provável e qual a melhor conduta terapêutica para este caso? 
 
a) Urgência hipertensiva – Iniciar hidralazina endovenosa. 
 
b) Emergência hipertensiva – Iniciar metoprolol endovenoso. 
 
c) Emergência hipertensiva – Iniciar nitroglicerina endovenosa. 
 
d) Urgência hipertensiva – Iniciar captopril via oral e administrar um analgésico. 
 
 
QUESTÃO 38 
 
A espirometria é considerada uma prova de função respiratória simples e bastante útil na prática clínica. 
Analise o seguinte resultado da espirometria de uma paciente de 40 anos, não tabagista, 58 kg, altura 160 
cm e que se encontra em propedêutica tosse prolongada: 
                   

 Pre-BD Pós BD Pós/pre % 

CVF (L) 1,99(67,2%) 2,46(83,1%) 23,6% 

VEF1(L) 1,37(55,2%) 70,6% 27,7% 

VEF1/CVF 68,8% 71% 2,2% 

 
A interpretação para esse exame é: 
 
a) Distúrbio ventilatório restritivo leve com resposta ao bronco dilatador. 
 
b) Distúrbio ventilatório obstrutivo moderado com resposta positiva ao bronco dilatador. 
 
c) Distúrbio ventilatório combinado de grau moderado sem resposta ao bronco dilatador. 
 
d) Distúrbio ventilatório inespecífico de grau moderado com resposta ao bronco dilatador. 
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QUESTÃO 39 
 
Na região Nordeste do Brasil a leishmaniose visceral é uma doença frequente, caracterizando-se 
clinicamente por hepatoesplenomegalia e febre prolongados. Ao analisar os exames complementares de 
um paciente portador desta doença, os achados mais tipicamente encontrados nos casos de Calazar 
clássico são: 
 
a) Anemia, leucocitose e plaquetose, com elevação das transaminases, fosfatase alcalina e gota espessa 
positiva. 
 
b) Anemia normocrômica e normocítica, leucopenia com neutropenia, plaquetopenia e a clássica fibrose 
de Symmers ao ultrassom. 
 
c) Anemia, leucopenia com neutropenia, ausência de eosinófilos e linfocitose relativa, plaquetopenia, com 
inversão albumina∕globulina e transaminases normais ou pouco alteradas. 
 
d) Pancitopenia com marcante eosinofilia, hipoalbuminemia e elevação policlonal das globulinas. 
 
 
QUESTÃO 40 
 
Paciente de 50 anos, hipertenso e com antecedente de coronariopatia, está em acompanhamento 
ambulatorial na cardiologia em uso regular de medicamentos prescritos. Refere nesta consulta dispneia 
aos esforços, sem limitação nas atividades rotineiras e assintomático no repouso, sendo esta a 
intensidade dos sintomas sempre referidos. Traz ecocardiograma com fração de ejeção estimada em 40%. 
Ao exame físico: RCR em 2T, sem sopros. MV audível, sem ruídos adventícios. Abdome sem 
visceromegalias. Edema de membros inferiores bilateral e simétrico ++/4. PA: 120 x 80 mmHg e FC: 80 
bpm.  
 
Qual é a melhor prescrição para este paciente? 
 
a) Metoprolol, digoxina e enalapril. 
 
b) Metoprolol, furosemida e enalapril. 
 
c) Enalapril, metoprolol e hidralazina. 
 
d) Hidroclorotiazida, enalapril e digoxina. 
 
 
QUESTÃO 41 
 
Gestante, 27 anos, segundo trimestre de gravidez com relato de ser portadora de rinite alérgica persistente 
sem tratamento regular. Queixa-se de despertares noturnos frequentes por dispneia e cheira torácica, 
além de dificuldade para realizar atividade física. Refere dois atendimentos em pronto socorro no último 
mês devido à crise asmática. Ao exame clinico: corada, hidratada, eupnéica de repouso, respiração 
predominante oral, cornetos nasais hipertrofiados com mucosa pálida, sibilos difusos, sinais clínicos 
compatíveis com dermatite atópica. Realizado espirometria: capacidade vital forçada (CVF) normal, VEF1 
de 45% predito, relação VEF1/CVF de 60% do predito com normalização de todos os parâmetros após 
prova bronco dilatadora. 
 
A melhor abordagem para este caso é: 
 
a) Iniciar tratamento exclusivamente com budesonida nasal e salbutamol spray conforme a demanda. 
 
b) Iniciar com budesonida inalada 200mcg + formoterol 12 mcg de 12/12 hs. 
 
c) Iniciar com beta2 de longa ação associado ao brometo de tiotropio. 
 
d) Iniciar com montelucaste 10mg /dia + desloratadina 5mg/dia. 
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QUESTÃO 42 
 
Uma mulher de 68 anos de idade, sem doenças prévias conhecidas, iniciou subitamente com quadro 
clínico de perda da força muscular à direta. Foi levada ao setor de emergência do hospital municipal por 
familiares em 30 minutos do início do quadro neurológico. A paciente encontra-se consciente, com pressão 
arterial de 170∕100 mmHg, apresenta hemiplegia à direita e afasia de expressão. É realizada uma 
tomografia de crânio sem contraste que não evidenciou alterações.  
 
Diante desse caso clínico, qual a conduta terapêutica mais adequada? 
 
a) Repouso, monitorização não invasiva da pressão arterial de 15 em 15 minutos e início de trombólise 
com rtPA. 
 
b) Repouso e monitorização da pressão arterial e do padrão neurológico.  
 
c) Monitorização invasiva da pressão arterial e início de anti-hipertensivos endovenosos. 
 
d) Controle rigoroso da pressão arterial com medicação endovenosa e heparinização plena. 
 
 
QUESTÃO 43 
 
Paciente negro, portador de insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica, com proposta de 
tratamento conservador (multiarterial, com doença difusa, estenoses extensas e acometimento importante 
de leito distal) relata estar apresentando dor torácica ao caminhar mais de 200 m no plano. Em uso de 
carvedilol em dose máxima (25 mg 2x/dia); espironolactona 25 mg/dia; Hidralazina 50 mg 3x/dia; AAS 100 
mg/dia; atorvastatina 40 mg/dia e dinitrato de isossorbida 120 mg/dia. Ao exame, encontra-se sem 
edemas, com FC de 74 bpm e PA de 130 x 70 mmHg. Ausculta pulmonar limpa. A melhor conduta, 
considerando a queixa do paciente, é: 
 
a) Aumentar dinitrato de isossorbida. 
 
b) Aumentar hidralazina. 
 
c) Associar ivabradina. 
 
d) Aumentar AAS. 
 
 
QUESTÃO 44 
 
Com relação à Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e fundamentado na iniciativa GOLD (Global 
Iniciative for Obstructive Lung Disease) é correto afirmar: 
 
a) O emprego de corticosteroide inalado é considerado conduta inicial e precoce por reduzir taxas de 
exacerbações. 
 
b) Dentre os benefícios de emprego da reabilitação pulmonar destaca-se a melhora da função pulmonar e 
das taxas de internação hospitalar. 
 
c) É fundamental a realização de espirometria para o seu diagnóstico sendo confirmado obstrução fixa ao 
fluxo aéreo com relação VEFE1/CVF pó bronco dilatador abaixo de 0,8.  
 
d) É considerada uma das maiores causas de morbimortalidade global. Manifestações cardiovasculares, 
diabetes mellitus e comprometimento da musculatura esquelética são condições que afetam sua evolução. 
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QUESTÃO 45 
 
Um homem de 50 anos é atendido com queixa de intensa sinovite no joelho direito, referindo dor e edema 
local. Apresenta antecedentes patológicos de hipertensão arterial sistêmica e obesidade centrípeta. O 
paciente ainda referiu episódios intermitentes de podagra. Em função da existência de danos articulares 
crônicos e do intenso rubor local, a dúvida diagnóstica reside entre artrite séptica e artrite gotosa aguda. A 
investigação complementar permitirá definir de forma patognomônica o diagnóstico de gota, caso haja: 
 
a) Contagem de leucócitos polimorfonucleares acima de 50.000∕uL no líquido sinovial. 
 
b) Cristais com birrefringência negativa, fagocitados por neutrófilos no líquido sinovial. 
 
c) Cistos ósseos de paredes finas no osso justa-articular, detectados na radiografia simples. 
 
d) Concentrações séricas de ácido úrico em níveis superiores ao percentil 95 da distribuição populacional. 
 
 
QUESTÃO 46 
 
Em paciente diabético (tipo II) com hipertensão arterial, está indicado de início o uso de: 
 
a) Inibidores de Enzimas de Conversão (ECA). 
 
b) Bloqueador de canal de Ca++. 
 
c) Antiadesivo plaquetário. 
 
d) Diurético de alça. 
 
 
QUESTÃO 47 
 
Em relação ao emprego da oxigeno terapia domiciliar prolongada como tratamento da hipoxemia 
secundaria à insuficiência respiratória crônica é correto afirmar: 
 
a) O aumento na sobrevida não guarda relação com número de horas de uso. 
 
b) A reposição através do uso de cilindros de oxigênio é superior aos concentradores de oxigênio. 
 
c) Está sempre indicada na DPOC avançada fenótipo D como estratégia de redução de mortalidade. 
 
d) Está indicada quando a PaO2 se encontra entre 55-59 mmhg associado a evidencias de cor Pulmonale. 
 
 
QUESTÃO 48 
 
Uma mulher de 28 anos apresenta há 2 meses quadro de astenia e edema, inicialmente restrito aos 
membros inferiores, que progrediu para membros superiores e face. Há 2 semanas, evoluiu com dor e 
rigidez articulares em mãos, punhos e cotovelos. Associado ao quadro de dor apareceram bolhas nos 
braços e na face. Ao exame clínico apresentava artrite em punhos, cotovelos e todas as 
metacarpofalangianas, lesões eritematosas numulares a placares, algumas encimadas por bolhas em 
áreas expostas à luz solar. Pressão arterial 190∕110 mmHg, frequência cardíaca 100 bpm, em anasarca.  
 
Qual é o resultado mais provável do exame de Urina tipo 1? 
 
a) Hemácias = 5; cilindros = céreos; leucócitos = 200. proteínas = ++. 
 
b) Hemácias = 5; cilindros = hialinos; leucócitos = 200; proteínas = ++++. 
 
c) Hemácias = 200; cilindros = granulosos; leucócitos = 50; proteínas = ++++. 
 
d) Hemácias = 200; cilindros = ausentes; leucócitos = 50; proteínas = ++. 
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QUESTÃO 49 
 
Paciente, 68 anos, agricultor é atendido em nível ambulatorial por queixa de dor torácica no hemitórax 
direito de início há 6 meses e com piora gradativa sendo associada a episódios de hemoptise nos últimos 
30 dias. Refere ser tabagista pesado (60 anos /maço) e etilista de final de semana.  Ao exame físico 
encontra-se emagrecido, estado geral regular. Ausência de linfadenomegalias palpáveis e de hipocratismo 
digital. A ausculta respiratória revela diminuição dos sons respiratórios no 1/3 superior do hemitórax direito.  
A radiografia de tórax mostra opacidade, forma irregular, aparência solida, medindo cerca de 5 cm no 
ápice do pulmão direito.  
 
Diante desse quadro clinico radiológico a hipótese diagnóstica e conduta sequencial mais apropriada é: 
 
a) Abscesso pulmonar, CT de tórax e drenagem endobrônquica. 
 
b) Neoplasia pulmonar, CT de tórax e broncoscopia com biópsia.  
 
c) Tuberculose pulmonar, teste de PPD e início de esquema básico.  
 
d) Neoplasia maligna de pulmão, vídeo toracoscopia e ressecção cirúrgica. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
Qual paciente que pode ser classificado como portador de insuficiência cardíaca crônica em estágio C? 
 
a) Paciente hipertenso, com sintomas de insuficiência cardíaca e redução da fração de ejeção no 
ecocardiograma. 
 
b) Paciente hipertenso, assintomático e com ecocardiograma normal. 
 
c) Paciente hipertenso, assintomático e com redução da fração de ejeção no ecocardiograma. 
 
d) Paciente hipertenso, assintomático e com hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público –MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA MÉDICA 

Edital nº 96/2018 
_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________Médico-área:Clínica Médica– Pág.[22] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público –MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA MÉDICA 

Edital nº 96/2018 
_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ Médico-área:Clínica Médica 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

LEGISLAÇÃO 

11  

12  

13  

14  

15  

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

 
 

GABARITO 

 

Sr(a) Candidato(a): 

Utilize esta folha APENAS para transcrever suas 

respostas. 

Qualquer outra anotação nesta folha impedirá que você 

a leve consigo. 


