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01. Mulher de 42 anos de idade consulta pela persistência 

de queixas de tosse, coriza e dor de garganta há cinco 

dias. Informa febre de 38°C no início do quadro. Ao 
exame, encontra-se afebril e sem adenopatias cervicais. 

A orofaringe está normal e apresenta discreta dor à 
palpação de seios da face à direita. Com relação a 

esse caso, considere as condutas abaixo. 

 
I - Solicitar raio X de seios da face. 

II - Prescrever amoxicilina + clavulanato. 

III - Prescrever analgésicos e lavagem salina intranasal. 

 
Quais estão corretas? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 

 

02. A seguir, são apresentadas três situações de pessoas 

que procuram atendimento médico com queixa de dor 

lombar intensa há duas semanas. 
 

I - Homem de 38 anos de idade apresentando dor 
lombar, após ter feito esforço físico (carregou caixas 

na mudança de um vizinho). 

II - Mulher de 71 anos de idade referindo dor lombar, 

após ter varrido o pátio da sua casa. Ela traz à 

consulta um raio X de coluna lombar realizado há 
quatro anos, evidenciando alterações degenerativas 

de coluna e diminuição do espaço intervertebral. 

III - Mulher de 60 anos de idade, com quadro de dor 

lombar, após sessão de Pilates. Refere que fez 

tratamento para câncer de mama há cinco anos. 
 

Em quais das situações acima está indicada a realização 
de raio X da coluna lombar? 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

03. Mulher de 36 anos de idade, consulta na Unidade de 

Saúde, informando cefaleia pulsátil holocraniana há 

três dias, de média a forte intensidade. Exceto pela 
presença de náusea, nega outros sintomas associados. 

Já teve outros episódios semelhantes no passado, sendo 
o último há cerca de dois meses. Desde o início do quadro 

atual, vem fazendo uso de dois a três comprimidos ao 

dia de uma associação de orfenadrina 35mg + dipirona 
300mg + cafeína 50mg (Dorflex®), com alívio apenas 

parcial. 
O exame físico revela TA = 140/95mmHg, estando, o 

restante do exame, normal. 
 

Assinale a alternativa que indica a melhor conduta nessa 

situação. 
 

(A) Prescrição de naratriptano 2,5mg via oral. 

(B) Solicitação de tomografia computadorizada de 

crânio. 

(C) Prescrição de codeína 30mg via oral. 

(D) Prescrição de ibuprofeno 600mg via oral, de oito 

em oito horas. 

(E) Prescrição de prednisona 40mg via oral. 

 

04. Mulher de 24 anos de idade busca atendimento na 

Unidade de Saúde por tosse e chiado leve no peito há 

cinco dias. Refere diagnóstico de asma desde a infância 
e uso de beclometasona spray oral, uma vez ao dia, 

apenas durante os meses de inverno, tendo parado 

esse tratamento há um ano. Refere que a crise atual 
iniciou logo após um quadro de resfriado comum. O 

exame físico evidencia roncos e sibilos expiratórios 
leves, esparsos à ausculta respiratória, e ausência de 

febre. A paciente teve melhora importante após 

nebulização com fenoterol na própria Unidade. 
 

Assinale a alternativa que indica a melhor prescrição 
para essa paciente. 

 

(A) Nebulização com fenoterol, de quatro em quatro 
horas, com revisão em 24 horas. 

(B) Nebulização com fenoterol + ipratrópio, de quatro 
em quatro horas, prednisona 40mg, via oral, uma 

vez ao dia por cinco dias. 

(C) Amoxicilina 500mg, de oito em oito horas por sete 

dias. 

(D) Prednisona 40mg, via oral, uma vez ao dia por 
cinco dias, amoxicilina 500mg, de oito em oito horas 

por sete dias. 

(E) Nebulização com fenoterol + ipratrópio, de quatro 

em quatro horas, prednisona 40mg, via oral, uma 

vez ao dia por cinco dias, amoxicilina 500mg, de 
oito em oito horas por sete dias. 
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05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

associando as situações clínicas aos respectivos trata-

mentos. 
 

(1) Dor miofascial 
(2) Dor neuropática 

(3) Dor por compressão radicular 

(4) Dor crônica 
 

(  ) Agulhamento seco 
(  ) Gabapentina 

(  ) Ibuprofeno 
(  ) Amitriptilina 

 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 

(B) 4 – 1 – 2 – 3. 

(C) 1 – 4 – 2 – 3. 
(D) 2 – 1 – 3 – 4. 

(E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 

06. Assinale a alternativa que NÃO apresenta diagnóstico 

diferencial de sífilis primária, caracterizada por lesão 
ulcerativa única, indolor e de cerca de 1cm, com fundo 

limpo. 
 

(A) Cancro mole 

(B) Herpes genital 
(C) Donovanose 

(D) Linfogranuloma venéreo 
(E) Gonorreia 

 

07. Em relação à dor pélvica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) A doença inflamatória pélvica (DIP) é facilmente 
diagnosticada pela presença de dor no abdômen, dor 

à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo. 

(B) Durante a investigação deve-se avaliar a presença 

de abdômen agudo e sinais como hipotensão, 

taquicardia, taquipneia e febre, que indicam 
encaminhamento imediato para emergência. 

(C) O diagnóstico da maioria dos casos de DIP é feito 
pela história clínica e pelo exame físico, não sendo 

necessários exames complementares para justificar 
o tratamento. 

(D) O diagnóstico diferencial inclui causas ginecológicas, 

urológicas, musculoesqueléticas, gastrointestinais, 
vasculares e metabólicas. 

(E) Em caso de atraso menstrual, a solicitação de 
Beta HCG é mandatória. 

 

 
 

 
 

 

08. Em relação à Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), 

considere os itens abaixo. 

 
I - A utilização de pias de trabalho para fins diversos 

dos previstos. 

II - O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho. 

III - O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 
trabalho. 

 
Quais itens apresentam ações que devem ser vedadas 

pelo empregador? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

09. Sobre as doenças da tireoide, é INCORRETO afirmar 
que 

 

(A) a dosagem do hormônio estimulador da tireoide 
(TSH), pela sua elevada sensibilidade, é o melhor 

método na avaliação inicial do hipotireoidismo e do 
hipertireoidismo. 

(B) não há necessidade de dosagem de tri-iodotironina 
(T3) para o diagnóstico e o acompanhamento do 

hipotireoidismo. 

(C) o anticorpo antirreceptor do TSH (TRAb) é especí-
fico para doença de Graves, mas não é indispensável 

para o diagnóstico desta. 

(D) o propiltiouracil é a medicação de primeira escolha 

para o tratamento farmacológico da maioria dos 

pacientes com hipertireoidismo. 

(E) a presença de sopro sobre a glândula tireoide é 

patognomônica de doença de Graves. 
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10. Com relação ao tratamento da cardiopatia isquêmica, 

considere as afirmações abaixo. 
 

I - As estatinas devem ser prescritas para todos os 

indivíduos com cardiopatia isquêmica documentada, 
independentemente dos níveis de colesterol. 

II - Os inibidores da enzima conversora da angioten-
sina têm indicação no tratamento sintomático da 

angina e reduzem eventos isquêmicos em pacientes 

com doença arterial coronariana e hipertensão 
arterial sistêmica associada. 

III - O uso de betabloqueadores está indicado para 
aqueles pacientes que tiveram síndrome corona-

riana aguda, infarto do miocárdio ou têm disfunção 
ventricular esquerda; além disso, tem eficácia no 

alívio da angina pectoris. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

11. Com relação ao edema de membros inferiores, consi-

dere as afirmações abaixo. 
 

I - O edema bilateral está mais associado à insuficiência 
cardíaca, insuficiência venosa crônica, hiperten-

são arterial pulmonar sem disfunção ventricular 
esquerda. 

II - Entre os fármacos que podem causar edema de 

membros inferiores estão os bloqueadores dos 
canais de cálcio, os betabloqueadores, os corticos-

teroides e a hidralazina. 

III - Na presença de edema unilateral, é fundamental 

excluir trombose venosa profunda. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

12. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, 

associando as doenças aos aspectos das lesões cutâneas. 

 
(1) Herpes simples 

(2) Foliculite bacteriana 
(3) Escabiose 

(4) Psoríase vulgar 

(5) Pitiríase alba 
 

(  ) Lesões papuloescamosas 
(  ) Lesões pustulares 

(  ) Lesões vesicobolhosas 
(  ) Lesões papulonodulares 

(  ) Lesões esbranquiçadas 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 

parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 
 

(A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 

(B) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 
(C) 4 – 3 – 2 – 5 – 1 

(D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 
(E) 4 – 1 – 3 – 2 – 5. 

 

13. Em relação às doenças infecciosas, assinale a alterna-

tiva correta. 

 
(A) É definido como caso suspeito de rubéola todo 

indivíduo que, independentemente da idade e da 

situação vacinal, apresentar febre e exantema 
maculopapular, acompanhados de um ou mais dos 

seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou 
conjuntivite. 

(B) É definido como caso suspeito de sarampo todo 

indivíduo que, independentemente da idade e da 
situação vacinal, apresentar febre e exantema 

maculopapular, acompanhados de linfadenopatia 
retroauricular, occiptal ou cervical. 

(C) Entre os sinais de alarme de dengue, pode-se citar: 

vômitos incoercíveis, dor abdominal intensa e 
contínua, desconforto respiratório, sonolência ou 

irritabilidade excessiva, hipotermia. 

(D) Os antibióticos betalactâmicos são a primeira opção 

para o tratamento específico de febre amarela. 

(E) Levofloxacina é a primeira opção para o tratamento 

específico de leptospirose. 
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14. As alternativas abaixo apresentam atribuições dos 

médicos que atendem o trabalhador, independente-

mente do local em que atuam, EXCETO uma delas. 
Assinale-a. 

 
(A) Dar conhecimento aos empregadores sobre os 

riscos existentes no ambiente de trabalho. 

(B) Identificar riscos químicos na investigação de nexo 
causal entre transtornos de saúde e atividades do 

trabalhador. 

(C) Propor mudanças no contexto do trabalho, quando 

indicadas, com vistas ao melhor resultado do 
tratamento. 

(D) Fornecer cópia dos exames ocupacionais ao trabalha-

dor e aos responsáveis pelo contrato de trabalho. 

(E) Produzir relatório com descrição dos riscos ocupa-

cionais do trabalhador por solicitação do médico 
assistente ou especialista. 

 

15. Analise as afirmativas abaixo sobre acidentes do trabalho. 
 

I - Equipara-se ao acidente do trabalho a ofensa física 

intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada ao trabalho. 

II - Nos períodos destinados à refeição ou ao descanso, 
ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 

fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o 
empregado é considerado no exercício do trabalho. 

III - Equipara-se ao acidente do trabalho o acidente 

sofrido pelo segurado no percurso da residência 
para o local de trabalho em veículo de propriedade 

do segurado. 
 

Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

16. Considere a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. Em relação à emissão de atestado 
médico, analise as afirmações abaixo. 

 
I - O médico que atua em serviço de Saúde do Traba-

lhador está dispensado de elaborar atestado médico 

para fins de perícia médica, cabendo ao médico do 
trabalho fazê-lo. 

II - Quando requerido pelo representante legal do 
trabalhador enfermo, para fins de perícia médica, 

deverá o atestado médico observar alguns itens, 
como prognóstico e consequências à saúde do 

trabalhador. 

III - Somente aos médicos que trabalham em urgências 
e emergências é facultada a emissão de atestado 

médico de afastamento do trabalho. 
 

Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. São considerados ou equiparam-se ao acidente do 
trabalho, para efeitos da lei, os casos apresentados 

abaixo, EXCETO um deles. Assinale-o. 

 
(A) O acidente sofrido pelo segurado, no local e no 

horário do trabalho, em consequência de ato de 
pessoa privada do uso da razão. 

(B) A doença endêmica adquirida por segurado habitante 

de região em que ela se desenvolva resultante de 
exposição ou contato direto determinado pela 

natureza do trabalho. 

(C) O acidente sofrido pelo segurado, no local do 

trabalho, ainda que não produza incapacidade 

laborativa. 

(D) A doença proveniente de contaminação acidental 

do empregado no exercício de sua atividade. 

(E) O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora 

do local e horário de trabalho, na prestação espon-
tânea de qualquer serviço à empresa para lhe 

evitar prejuízo ou proporcionar proveito. 
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18. Considere a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. 
As Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 

(DORT) são prevalentes nos ambulatórios de atendi-
mento ao trabalhador. Sobre as DORTs, assinale as 

afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) O desenvolvimento das sinovites e tenossinovites, 

como de outras LERs/DORTs, é multicausal, sendo 
importante analisar os fatores de risco direta ou 

indiretamente envolvidos. 

(  ) A realização de exame físico criterioso para a 

detecção precoce dos casos é mais importante 

do que a realização de exames complementares. 

(  ) Quando há suspeita de relação entre a doença e o 

trabalho, o médico deve orientar o empregador 
para que adote recursos e gerenciamento adequados 

para eliminar ou controlar os fatores de risco. 

(  ) O exame médico periódico pode prescindir de infor-
mações epidemiológicas na identificação de sinais e 

sintomas para detecção precoce da doença do 
trabalhador. 

(  ) A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve 
basear-se na análise criteriosa e global da organi-

zação do trabalho. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 
 

(A) V – F – V – F – F. 

(B) F – F – F – V – V. 
(C) V – V – F – V – F. 

(D) V – V – V – F – V. 
(E) F – F – V – F – V. 

 

19. Em determinados trabalhadores, a tuberculose pode 

ser considerada doença relacionada ao trabalho. Sobre 

a tuberculose, assinale a afirmação correta. 
 

(A) A tuberculose é doença de notificação compulsória 

e investigação obrigatória nos serviços de atenção 
terciária à saúde. 

(B) O quadro clínico mais comum é caracterizado por 
ausência de dispneia, tosse produtiva, expectoração 

esverdeada e hemoptise frequente. 

(C) O raio X de tórax mostra acometimento predomi-

nante dos segmentos inferiores e anteriores dos 

pulmões, caracterizados por infiltrados reticulono-
dulares, adenopatias mediastinais, cavitações de 

paredes espessas. 

(D) O teste tuberculínico, isoladamente, indica tuber-

culose pulmonar quando maior ou igual a 10mm 

(reator forte). 

(E) Trabalhadores com tuberculose de evolução arras-

tada com demora de negativação do escarro têm 
menor probabilidade de apresentar sequelas ou 

disfunções prolongadas. 

 

20. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização 

ativa estabelecida no Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO). Sobre vacinação 

ocupacional, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira, associando os tipos de vacinas às suas 

respectivas indicações. 

 
(1) Vacina contra Hepatite B 

(2) Vacina contra Difteria, Tétano e Coqueluche (dTpa) 
(3) Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (Tríplice 

Viral) 
(4) Vacina contra Influenza 

(5) Vacina contra Varicela 

 
(  ) Não há evidências que justifiquem uma terceira 

dose como rotina para profissionais de saúde com 
esquema vacinal completo. 

(  ) Em relação à vacinação de profissionais lotados em 

serviços de saúde, considerar antecipar reforço para 
cinco anos após a última dose de vacina especial-

mente para profissionais da neonatologia, pediatria 
e os que lidam com pacientes pneumopatas. 

(  ) A vacinação é indicada para todas as categorias 
profissionais por ser a maior causa de absenteísmo 

no trabalho e pela grande frequência com que 

desencadeia surtos no ambiente de trabalho. 

(  ) Está indicada a vacinação para todos os profissio-

nais de saúde susceptíveis, em duas doses, com 
intervalo de um a dois meses. 

(  ) A vacina está indicada aos profissionais de saúde 

em três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. 

 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 

(B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4. 

(C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 

(E) 5 – 2 – 4 – 3 – 1. 
 

21. Assinale a afirmação INCORRETA em relação aos 

transtornos mentais. 
 

(A) Retardo psicomotor está presente em alguns casos 

graves de depressão. 

(B) Presença de ideação suicida em um quadro depres-

sivo confirma diagnóstico de mania. 

(C) Hipervigilância, pesadelos e imagens intrusivas 

estão presentes em quadros de transtorno de 

estresse pós-traumático. 

(D) Medo de ficar em ambientes onde se supõe ser 

difícil escapar caracteriza agorafobia. 

(E) Transtorno de ansiedade generalizada pode 

apresentar sintomas cardiológicos e neurológicos 
variados. 
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22. Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade, 

é correto afirmar que: 

 
(A) o tratamento com antibióticos deve aguardar o 

resultado dos exames culturais. 

(B) o antibiótico indicado para pacientes saudáveis e 

que não tenham usado antibiótico nos últimos três 

meses é uma fluoroquinolona respiratória. 

(C) indica-se internação para todos os pacientes que 

apresentem como comorbidade, insuficiência renal 
crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica ou 

alcoolismo. 

(D) o raio X de controle é indicado após sete dias de 

tratamento. 

(E) a vacinação para pneumococo, no paciente imu-
nocompetente, é útil para prevenção ou diminuição 

da severidade da infecção. 

 

23. São causas de hipertensão arterial sistêmica, as doenças 

abaixo, EXCETO uma delas. Assinale-a. 
 

(A) Doença renal crônica 

(B) Apneia do sono 

(C) Hiperaldosteronismo primário 

(D) Síndrome de Liddle 

(E) Hipocalcemia 

 

24. Em relação à asma brônquica, assinale as afirmações 

abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Os corticosteroides são agentes anti-inflamatórios 

potentes, com efeito tanto na fase aguda como 

crônica da doença, o que resulta no aumento do 
fluxo respiratório. 

(  ) Indica-se vacinação anual contra gripe para todos 
os pacientes. A vacina antipneumocócica está 

indicada após pneumonia prévia ou presença de 

outras comorbidades. 

(  ) Exacerbações severas de asma devem receber 

oxigenioterapia imediatamente. 

(  ) Doença do refluxo gastroesofágico, obesidade e 

rinossinusites são condições comórbidas que 

dificultam o manejo da asma. 

(  ) Cromoglicato dissódico pode melhorar a função 

respiratória de pacientes com asma induzida pelo 
exercício físico. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 

de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – F – F – V. 

(B) V – F – V – V – V. 
(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – F – V – V – F. 

(E) V – V – F – V – F. 
 

 

25. Sobre litíase ureteral, é correto afirmar que: 

 

(A) hiper-hidratação parenteral é indicada para facilitar 
o processo de descida do cálculo. 

(B) tansulosina, associada a corticosteroide em doses 
altas, pode ser usada para facilitar a eliminação do 

cálculo. 

(C) os impedimentos à descida do cálculo ureteral 
ocorrem em três locais distintos: junção pelviure-

teral, cruzamento do ureter com vasos ilíacos e 
junção ureterovesical. 

(D) é indicado prescrever butilbrometo de escopola-
mina como primeira opção analgésica. 

(E) pacientes com cálculos ureterais menores que 

10mm não têm indicação de encaminhamento 
para urologista. 
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PROCESSO SELETIVO 17 

 
MÉDICO I  

(Clínico: Medicina Ocupacional) 
 
 

01. C  11. E  21. B 

02. C  12. A  22. ANULADA 

03. D  13. C  23. E 

04. A  14. D  24. B 

05. A  15. E  25. C 

06. E  16. B    

07. A  17. C    

08. E  18. D    

09. D  19. A    

10. C  20. E    
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