CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DO CBMMG – QOS BM

MÉDICO/CLÍNICA MÉDICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém a prova de Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos, todas de questões de múltipla escolha.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome e número de inscrição.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reservada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procurando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização da prova, está incluído o
tempo necessário para a transferência das respostas para a Folha de
Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUN DEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno tem,
ao todo, 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, cada
uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas:
5 (cinco) questões de Direitos Humanos e 45 (quarenta e cinco) questões de Conhecimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas, para que ele tome as providências necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá
qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 DIREITOS HUMANOS
Questão 01
Considerando-se os direitos fundamentais de segurança pessoal previstos na Constituição
da República, é CORRETO afirmar que
A) aplicam-se aos litigantes em processo administrativo os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
B) assiste ao preso o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, asseguradose, todavia, o sigilo quanto aos responsáveis pelo interrogatório.
C) não se concederá extradição de brasileiro naturalizado ou de estrangeiro, salvo nas
hipóteses de crimes políticos.
D) ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e motivada de
autoridade judiciária ou policial civil competente, ressalvados os casos de transgressão ou crimes militares.

Questão 02
Segundo a Constituição da República, NÃO se trata de direito assegurado à categoria dos
trabalhadores domésticos
A) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
B) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.
C) licença-paternidade, nos termos da lei.
D) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Questão 03
Consoante o respectivo Estatuto, é CORRETO afirmar, sobre a adoção de criança e de
adolescente, que
A) não é admitida ao estrangeiro residente fora do País, a quem poderá, todavia, ser deferida a guarda e a tutela.
B) o adotado receberá o sobrenome do adotante, não se admitindo, todavia, a modificação de seu prenome.
C) o vínculo de adoção se constitui necessariamente por decisão judicial.
D) poderá ser revogada.
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Questão 04
NÃO se inclui na competência do Estado de Minas Gerais, no âmbito do sistema único
de saúde,
A) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
B) destinar recursos públicos para auxílio a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, desde que integrantes, de forma complementar, do sistema único de saúde.
C) garantir o atendimento prioritário nos casos legais de interrupção de gravidez.
D) gerir o fundo especial de reserva de medicamentos essenciais, na forma da lei.

Questão 05
Considerando-se o histórico dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que, entre os
principais documentos que os previram e consagraram, aquele que constitui o MAIS importante no âmbito do Direito Internacional é a
A) Constituição mexicana, de 1917.
B) Declaração de Direitos da Virgínia.
C) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
D) Declaração Universal dos Direitos do Homem.
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 06
É INCORRETO afirmar que o edema da parede intestinal em paciente com insuficiência
cardíaca pode provocar
A) enteropatia perdedora de sódio.
B) má absorção intestinal.
C) náusea.
D) saciedade precoce.

Questão 07
O achado clínico que permite MAIOR sensibilidade e acurácia preditiva para o diagnóstico da insuficiência cardíaca é constituído por
A) distensão venosa jugular.
B) edema observado durante o exame.
C) freqüência cardíaca em repouso superior a 100 bpmin.
D) presença de terceira bulha.

Questão 08
É CORRETO afirmar que no caso de paciente com pressão arterial entre 130-139/8589 mmHg, sem fatores de risco nem doenças de órgão terminal ou cardiovascular clínicas, a estratégia de tratamento consiste em
A) administração de beta-bloqueador.
B) associação de espironolactona e tiazida.
C) introdução de furosemida e inibidor da conversão de angiotensina.
D) modificação do estilo de vida.
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Questão 09
Constitui fator de risco cardiovascular em paciente com hipertensão arterial, EXCETO
A) acidente vascular cerebral.
B) dislipidemia.
C) pré-menopausa.
D) tabagismo.

Questão 10
É CORRETO afirmar, em relação à hipertensão arterial, que
A) a diminuição da pressão arterial diastólica para menos de 90 mmHg aumenta a morbidade e mortalidade cardiovasculares em pacientes com hipertensão sistólica isolada.
B) a pressão arterial distólica é melhor elemento preditivo do que a sistólica no acidente
vascular cerebral, especialmente em idosos.
C) a pressão arterial sistólica ou diastólica, isoladamente, constituem melhores marcadores de maior risco cardiovascular do que a pressão diferencial elevada, sobretudo em
paciente idoso com hipertensão sistólica isolada.
D) a terapia anti-hipertensiva é efetiva em pacientes com hipertensão sistólica isolada na
diminuição da pressão arterial e das taxas de morbidade e mortalidade cardiovasculares, sobretudo pela redução do acidente vascular cerebral.

Questão 11
É INCORRETO afirmar que a perda de peso corpóreo, em pacientes com hipertensão
arterial sistêmica, promove sobre os medicamentos anti-hipertensivos
A) ação benéfica em não-obesos.
B) ação benéfica em obesos.
C) aumento em sua eficácia.
D) efeito dependente da restrição de sódio na dieta.
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Questão 12
Entre os fatores que MAIS comumente produzem graus leves de hipertrigliceridemia está
A) a hepatopatia obstrutiva.
B) a síndrome nefrótica.
C) o etanol.
D) o hipotireoidismo.

Questão 13
É CORRETO afirmar que pacientes com diabetes mellitus insulino-dependente nãotratado ou não-insulino-dependente não-controlado freqüentemente apresentam
A) hipertrigliceridemia; lipoproteínas plasmáticas de alta densidade: baixas, associadas
com partículas de lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade densas e pequenas.
B) hipotrigliceridemia; lipoproteínas plasmáticas de baixa e de muito baixa densidade:
baixas.
C) lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade: elevadas, associadas com quilomicronemia e disbetalipoproteinemia.
D) lipoproteínas plasmáticas de densidade muito baixa: elevadas; hipotrigliceridemia;
lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade: baixas.

Questão 14
É CORRETO afirmar, sobre as taquiarritmias supraventriculares não-sustentadas, que
A) possuem freqüência superior a 100 batimentos por minuto.
B) são constituídas por, no máximo, dois batimentos.
C) demoram no máximo 10 segundos.
D) associam-se freqüentemente com bradicardia.
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Questão 15
O eletrocardiograma de 12 derivações é ESPECIALMENTE indicado para
A) avaliar função do nódulo sinusal e marcapasso subsidiário.
B) detectar mecanismos cardioinibidores e vasodepressores da síncope.
C) documentar e prever mecanismos da arritmia e toxicidade dos antiarrítmicos.
D) identificar mecanismos de arritmia e alvos para ablação.

Questão 16
É CORRETO afirmar que constitui efeito benéfico sobre as concentrações séricas de colesterol e lipoproteínas plasmáticas de baixa densidade a ingestão dietética de
A) ácidos graxos saturados.
B) ácidos trans-graxos.
C) colesterol.
D) gordura total.

Questão 17
Associa-se ao efeito aterogênico do tabagismo
A) aumento da reatividade plaquetária.
B) diminuição da concentração de fibrinogênio sangüíneo.
C) diminuição da viscosidade do sangue total.
D) policitemia primária.

Questão 18
Na estratificação de risco na angina instável, representa gradiente de risco intermediário
A) angina de esforço de início recente.
B) dor torácica prolongada.
C) isquemia induzível.
D) presença de terceira bulha transitória.
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Questão 19
É INCORRETO afirmar que o tratamento clínico geral do paciente com angina estável
aconselha
A) abstinência do tabagismo.
B) controle da hipertensão, diabete e hiperlipidemia, se presente.
C) evitar qualquer exercício.
D) redução do peso corpóreo.

Questão 20
É INCORRETO afirmar que a seguinte alteração pode indicar diminuição da contratilidade do ventrículo esquerdo comprometido por infarto agudo do miocárdio:
A) Deslocamento lateral do ictus cordis.
B) Extra-sístoles ventriculares.
C) Galope palpável por quarta bulha.
D) Primeira bulha hipofonética.

Questão 21
A consolidação lobar ou segmentar, observada ao estudo radiológico do tórax, constitui
padrão radiográfico comum de pneumonia associada PREFERENCIALMENTE com
A) Legionella sp.
B) Mycoplasma tuberculosis.
C) Pneumocystis carinii.
D) Streptococos pneumoniae.

Questão 22
A presença de derrame pleural com infiltrado parenquimatoso, observada ao estudo radiológico do tórax, constitui padrão radiográfico comum de pneumonia associada PREFERENCIALMENTE com
A) Mycoplasma pneumoniae.
B) Pneumocystis carinii.
C) Streptococos pyogenes.
D) Vírus.
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Questão 23
Constitui causa INCOMUM de sibilos torácicos
A) aspiração de corpo estranho.
B) fibrose cística.
C) pneumofilia eosinofílica.
D) síndrome carcinóide.

Questão 24
Constitui causa ocupacional comum da asma e de alta prevalência
A) azidocarbonamida em trabalhadores que manipulam plásticos e borracha.
B) camundongos em veterinários.
C) goma-arábica em gráficos.
D) mosca em trabalhadores da beira de rio.

Questão 25
Constitui sinal comum de colite ulcerativa
A) comprometimento do intestino delgado.
B) doença perianal.
C) fístulas.
D) úlceras em “botão de colarinho”.

Questão 26
Constitui critério de acometimento leve na doença inflamatória intestinal
A) hemossedimentação inferior a 20 mm/h.
B) presença de anemia.
C) presença de febre.
D) seis ou mais evacuações por dia com sangue.

10

Questão 27
Em paciente com pancreatite aguda com aumento da dor, leucocitose e síndrome febril, a
tomografia computadorizada não revela necrose pancreática.
A conduta MAIS correta é
A) aguardar.
B) antibioticoprofilaxia.
C) aspirar por agulha fina áreas do pâncreas.
D) cirurgia.

Questão 28
Constitui complicação sistêmica da pancreatite aguda
A) abscesso pancreático.
B) hipocalcemia.
C) necrose colônica.
D) trombose da veia esplênica.

Questão 29
Os vírus da hepatite A e E são transmitidos PRINCIPALMENTE pela via
A) arenteral.
B) vertical.
C) orofecal.
D) sexual.

Questão 30
É CORRETO afirmar, sobre o período de incubação da hepatite viral aguda, que
A) a sua duração independe da etiologia viral.
B) o vírus torna-se detectável no sangue.
C) os níveis séricos de aminotransferases se elevam muito.
D) surgem os anticorpos.
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Questão 31
Constituem manifestações extra-hepáticas da hepatite viral aguda as seguintes entidades,
EXCETO
A) artrite soro-negativa.
B) meningite asséptica.
C) paralisia flácida ascendente aguda.
D) síndrome de Reye.

Questão 32
A presença em um exame laboratorial de anticorpo antivírus da hepatite C positivo (pelos
métodos: imunoensaio enzimático, immunoblot recombinado e reação da cadeia de polimerase) e alanina aminotransferase elevada significa
A) hepatite C aguda ou crônica.
B) hepatite C crônica.
C) resolução da hepatite C.
D) resultado falso-positivo do método imunoensaio enzimático.

Questão 33
A presença em paciente com insuficiência hepática de sono anormal, diminuição da atenção, irritabilidade, falta de coordenação ao escrever à mão, avaliação psicométrica muito
lento, permite classificá-lo como estágio
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
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Questão 34
É INCORRETO afirmar, em relação à nefropatia por IgA, que
A) alguns pacientes não apresentam declínio da taxa de filtração glomerular durante várias décadas de vida, enquanto outros desenvolvem síndrome nefrótica, hipertensão e
insuficiência renal.
B) é a forma mais freqüente, em todo o mundo, de glomerulonefrite idiopática.
C) manifesta-se principalmente em adultos como hematúria microscópica assintomática
e/ou proteinúria.
D) o aumento dos níveis séricos de IgA, observado em um terço à metade dos casos, correlaciona-se com a evolução da doença.

Questão 35
Constituem características da uretrite ou cistite, EXCETO
A) algúria.
B) calafrios.
C) febre baixa ocasional.
D) polaciúria.

Questão 36
São características laboratoriais habituais da pielonefrite aguda, EXCETO
A) hemoculturas positivas em cerca de 20% dos casos.
B) intensa elevação da creatinina sérica.
C) leucocitose.
D) redução da capacidade de concentração da urina.
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Questão 37
Constituem indícios diagnósticos da etiologia da insuficiência renal aguda (pré-renal) em
que o distúrbio primário é a hipovolemia, EXCETO
A) fração de excreção de sódio baixa.
B) hipotensão postural.
C) proteinúria.
D) rápida perda de peso.

Questão 38
Constituem manifestações predominantemente iniciais da insuficiência renal crônica,
EXCETO
A) hematúria macroscópica.
B) hipertensão arterial.
C) proteinúria.
D) serosite.

Questão 39
Constitui efeito colateral grave dos agentes antitireoidianos, EXCETO
A) agranulocitose.
B) artrite, diarréia, redução do paladar.
C) hipoglicemia.
D) síndrome lúpus-símile com vasculite.

Questão 40
A concentração sérica total de T4 elevada, com T3 baixo e hormônio estimulador da tireóide elevado, associa-se PREFERENCIALMENTE com o uso de
A) amiodarona.
B) contrastes colecistográficos orais.
C) heparina, temporariamente após doses intra-venosas.
D) T4.
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Questão 41
Constitui manifestação clínica da tireotoxicose
A) atrofia muscular.
B) constipação intestinal.
C) ganho de peso.
D) intolerância ao frio.

Questão 42
Constitui manifestação clínica do hipotireoidismo
A) esquecimento.
B) labilidade emocional.
C) nervosismo.
D) tremor fino das mãos.

Questão 43
Constitui alvo terapêutico para o diabético, à exceção das gestantes, manter a
A) glicemia, antes das refeições, acima de 140 mg%.
B) glicemia, ao deitar, abaixo de 100 mg%.
C) lipoproteína plasmática de alta densidade abaixo de 35 mg%.
D) pressão arterial abaixo de 130/85 mmHg.

Questão 44
O mecanismo MAIS provável da anemia, em paciente com reticulócitos elevados e ausência de sintomatologia associada à perda de sangue, é
A) aplasia da medula.
B) deficiência de cianocobalamina.
C) deficiência grave de ferro.
D) hemólise.
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Questão 45
A presença de abalos mioclônicos matinais, convulsões tonicoclônicas generalizadas logo
após o despertar e inteligência normal, que surgem freqüentemente entre os oito e vinte
anos de idade, e história familiar de convulsões semelhantes, associa-se MAIS provavelmente com
A) convulsões febris.
B) epilepsia do lobo temporal.
C) epilepsia mioclônica juvenil.
D) síndrome de Lennox-Gastaut.

Questão 46
É CORRETO afirmar, em relação ao acidente vascular cerebral (AVC), que
A) a incidência relativa homens/mulheres assemelha-se ao da isquemia cardiovascular.
B) idade, sexo e raça são fatores de risco alteráveis para o AVC.
C) o consumo excessivo agudo de etanol diminui sua incidência.
D) o tabagismo aumenta seu risco em duas a quatro vezes.

Questão 47
A perda de memória amnéstica precoce, não reconhecimento que está doente, distúrbio
do ciclo sono-vigília, apatia, especialmente após os 65 anos de idade, com sinais neurológicos normais até o estágio avançado da doença, associa-se, MAIS provavelmente com
a
A) degeneração dos gânglios da base.
B) demência fronto-parietal.
C) demência vascular.
D) doença de Alzheimer.

16

Questão 48
A síndrome eosinofílica acompanha as seguintes parasitoses, EXCETO
A) abscesso amebiano.
B) ascaridíase com migração larvária pulmonar.
C) esquistosomoe mansoni aguda, toxêmica.
D) estrongiloidíase disseminada.

Questão 49
São características da tuberculose na fase inicial da síndrome de imunodeficiência adquirida, EXCETO
A) acometimento predominantemente pulmonar.
B) evolução clínica indolente.
C) resposta à terapêutica excelente.
D) teste tuberculínico geralmente negativo.

Questão 50
É INCORRETO afirmar que compõe critério diagnóstico, para os distúrbios depressivos,
a manifestação clínica, quase diária, de
A) agitação ou retardo psicomotor, observável por outras pessoas.
B) capacidade aumentada para pensar ou se concentrar.
C) insônia ou hipersonia.
D) sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inadequada.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO INÍCIO
DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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