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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

NOME: ____________________________________________________________ Nº INSCRIÇÃO____________________     

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 
Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 
fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA  contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 50% de acertos para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 
abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C �     
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 

será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA . Evite deixar 
questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 
Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 
ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio 
eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá 
se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do 
mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega 
do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 
da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 
Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 10/12/2013 e a previsão do resultado da 
PROVA OBJETIVA a partir do dia 21/12/2013.                        BOA PROVA!  

 

Prova Objetiva 
Edital SMS Nº 

13/2013 
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Concurso para o cargo de Especialista em Saúde Médico – Cirurgião 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Dentre os exames de imagem abaixo 
qual deles é reconhecido como mais 
seguro e acurado para o diagnóstico de 
investigação da etiologia e principais 
complicações da colangite? (Abdome 
Agudo - Clínica e Imagem, ANTONIO 
CARLOS LOPES, SAMUEL 
REIBSCHEID, JACOB SZEJNFELD, 
Editora: Atheneu, ISBN: 85-7379-687-
1, pag. 45). 
A) Colangiopancreatografia 
endoscópica. 
B) Tomografia de abdome. 
C) Colangiopancreatografia por 
ressonância. 
D) Ultrasonografia de abdome. 
 
2. Na apendicite aguda vários sinais 
indicam a irritação peritoneal, exceto: 
(Abdome Agudo Inflamatório, Frans R. 
Apodaca Torrez, Tarcisio Triviño, 
Editora Atheneu, pag. 53). 
A) Sinal de Job 
B) Sinal de Rovsing. 
C) Sinal de Blumberg. 
D) Sinal de Lapinsky.   
 
3. A lesão traumática do nervo mediano 
é compatível com? (Cirurgia de 
Emergência, Dário Birolini, Editora 
Atheneu, cap.28, pag.228). 
A) Incapacidade de oposição do polegar 
a outros dedos. 
B) Mão em garra. 
C) Queda do punho. 
D) Déficit sensorial. 
 
4. Paciente com queimadura de 10% de 
área corporal, com dor intensa local, 
eritema importante e sem bolhas. Na 
classificação quanto a profundidade 
predomina neste caso? 

A) 2º grau profundo. 
B) 1º grau. 
C) 3º grau. 
D) 2º e 3º graus. 
 
5. Em pós-operatório de colecistectomia 
convencional com exploração de 
colédoco, pode ser alocado dreno em 
colédoco, sem evidências de 
complicações, em quanto tempo deve 
ser retirado o dreno? 
A) Dois dias. 
B) Dois meses. 
C) Vinte dias. 
D) No primeiro dia. 
 
6. No tratamento da pancreatite aguda 
uma prescrição de rotina inclui as 
seguintes orientações, exceto. 
A) Jejum. 
B) Reposição volêmica parenteral. 
C) Analgésicos. 
D) Hipoglicemiantes orais. 
 
7. O pneumoperitôneo está associado á, 
exceto. 
A) Pós operatório. 
B) Rotura de baço. 
C) Apêndice perfurado. 
D) Divertículo perfurado. 
 
8. A sonda de Sangstaken-Blakemore é 
usada no choque hipovolêmico em qual 
das seguintes situações? 
A) Hemorragia retal. 
B) Hemorragia nasal. 
C) Hemorragia uterina. 
D) Hemorragia esofagiana. 
 
9. A causa mais frequente do quilotórax 
é? 
A) Trauma torácico. 
B) Tuberculose pulmonar. 
C) Asbestose. 
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D) Bloqueios linfáticos tumorais. 
 
10. A hemorragia ocular denominada 
Hifema localiza-se em que parte do 
olho? 
A) Câmara anterior. 
B) Pálpebra. 
C) Conjuntiva bulbar. 
D )Íris.       
 
11. A fratura maxilar dita disjunção 
crânio-facial, é classificada como? 
A)Le Fort I. 
B) Le Fort I  e II. 
C) Le Fort III. 
D) Le Fort II. 
 
12. No tratamento cirúrgico das hérnias 
inguinais a técnica em que se utiliza o 
ligamento íleopectíneo ou de Cooper 
para ancorar a parede parietal medial é? 
A) Mc Vay. 
B) Shouldice. 
C) Bassini. 
D)Marcy. 
 
13. A protrusão do intestino grosso 
através do canal anal com segmento 
protruso contendo todas as camadas do 
intestino denomina-se? 
A) Prolapso retal. 
B) Procidência retal. 
C) Evisceração. 
D) Hérnia retal. 
 
14. A localização anatômica da 
denominada hérnia de Grynfeltt é na? 
A) Região inguinal. 
B) Região crural. 
C) Região lombar. 
D) Região cervical. 
 
15. Qual é o melhor parâmetro de 
escolha para indicação de fasciotomia 
em membro com síndrome 
compartimental? 

A) Cianose local. 
B) Medida da pressão 
intracompartimental. 
C) Ausência de pulso no membro. 
D) Parestesia. 
 
16. Paciente jovem, 32 anos, sofre 
acidente grave e é levado ao Serviço de 
Emergência onde você está de plantão. 
Ao examiná-lo, verifica que o paciente 
está em coma, com pupilas anisocóricas 
E>D, só reagindo aos estímulos 
dolorosos. FC = 145 bpm, PA 80x40, 
FR= 33 ipm, com severo desconforto 
respiratório. Os próximos passos da sua 
conduta devem ser: 
A) Punção venosa, cricotireoidotomia e 
tomografia de crânio. 
B) Tomografia de crânio, intubação 
orotraqueal e punção venosa. 
C) Cânula orofaríngea, ventilação com 
ambu e punção venosa. 
D) Ventilação com ambu e máscara, RX 
de crânio e punção venosa. 

 
17. Paciente de 27 anos sofreu acidente 
automobilístico. Chega ao PS com 
dispneia, cianose, turgência jugular, 
desvio de traquéia para o lado esquerdo, 
PA de 60x30. Provavelmente este 
paciente apresenta:  
A) Tamponamento cardíaco 
B) Pneumotórax hipertensivo 
C) Pneumotórax aberto 
D) Lesão de aorta torácica  

 
18. Mulher de 28 anos, apresentando 
dor em fossa ilíaca direita, anorexia e 
vômitos. Ela conta que a dor antes era 
periumbelical. Está febril com 
temperatura axilar de 40ºC. O 
diagnóstico mais provável para este 
caso é: 
A) Doença inflamatória pélvica aguda 
(DIPA) 
B) Apendicite aguda 
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C) Colecistite aguda 
D) Pancreatite aguda 
 
19. Paciente com trauma abdominal 
fechado. Fez ultrassom que mostra 
líquido livre na cavidade. Está estável 
hemodinamicamente, mas continua com 
dor abdominal ao exame. Qual a 
próxima conduta para este caso? 
A) Observação 
B) Laparotomia exploradora 
C) Tomografia de abdome 
D) RX de abdome 

 
20. Com relação à manutenção das vias 
aéreas pérveas num politraumatizado, 
podemos afirmar de forma correta que: 
A) Não se deve realizar a intubação 
nasotraqueal às cegas se o paciente 
apresenta o sinal de Battle. 
B) Os dois tipos de via aérea definitiva 
são o tubo orotraqueal e o tubo 
nasotraqueal. 
C) A mascara laríngea não deve ser 
usada em pacientes politraumatizados. 
D) Não se deve tentar a intubação 
nasotraqueal às cegas. 
 
21. Um paciente com traumatismo 
crânio-encefálico e com hipertensão 
intracraniana apresenta: 
A) Alteração da consciência, 
hipertensão e taquicardia. 
B) Taquicardia, edema de papila e 
cefaleia. 
C) Alteração de consciência, hipotensão 
arterial e cefaleia. 
D) Bradicardia, hipertensão arterial e 
edema de papila. 
 
22. Com relação ao abdome agudo 
obstrutivo, é incorreto afirmar que: 
A) São causas de obstrução mecânica da 
luz intestinal o íleo biliar, o bezoar e o 
fecaloma. 

B) Os vômitos tem aspecto fecalóide se 
a obstrução ocorrer antes do ângulo de 
Treitz. 
C) São causas de obstrução extrínseca 
do intestino as aderências, hérnias e 
volvos intestinais. 
D) Doenças inflamatórias, diverticulite 
de cólon e neoplasias podem ser causas 
de obstrução. 
 
23. A presença de ar desenhando a 
sombra renal num RX de abdome de 
paciente vítima de trauma abdominal 
fechado é representativo de: 
A) Hemoperitôneo 
B) Ruptura renal 
C) Ruptura de víscera oca 
retroperitoneal 
D) Ruptura de víscera oca 
intraperitoneal  

 
24. Paciente com queda de grandes 
alturas ou com morte súbita ainda no 
local do acidente automobilísticos tem 
como causa mais provável de morte: 
A) Traumatismo crânio-encefálico 
B) Tamponamento cardíaco 
C) Rotura traumática de aorta 
D) Pneumotórax hipertensivo 
 
25. São fatores relacionados ao paciente 
que estão associados a uma maior taxa 
de infecção sitio cirúrgico, exceto: 
A) Diabete mellitus 
B) Controle não adequado do 
sangramento da ferida operatória 
C) Má nutrição 
D) Uremia 
 
26. Paciente masculino, 24 anos, vítima 
de atropelamento, é levado ao Pronto 
Socorro. A avaliação neurológica do 
paciente demonstra abertura ocular aos 
estímulos dolorosos, emissão de sons 
incompreensíveis e movimentos de 
retirada em flexão. De acordo com a 
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Escala de Coma de Glasgow, o valor 
desse paciente é: 
A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 
 
27. Vítima de ferimento por arma 
branca chega ao PS com pulso de 140 
bpm, PA de 60x30 mmHg e FR de 28 
ipm. O ferimento é no sexto espaço 
intercostal esquerdo, na linha 
hemiclavicular. Não há desvio de 
traquéia, e o murmúrio vesicular é 
presente e simétrico bilateral. O quadro 
é mais compatível com: 
A) Tamponamento cardíaco. 
B) Hematoma retroesternal por lesão de 
vasos mamários. 
C) Lesão de vasos pericárdi0-frênicos. 
D) Lesão da artéria pulmonar esquerda. 

 
28. Paciente vítima de atropelamento dá 
entrada no PS com dor na região dorsal 
e na região inferior do abdome. Exame 
físico mostra palidez cutâneo-mucosa, 
hipotensão arterial e taquisfigmia. 
Radiografia mostra fratura de bacia, e o 
lavado peritoneal negativo. O 
diagnóstico provável é: 
A) Rotura esplênica 
B) Choque neurogênico 
C) Embolia gordurosa 
D) Hematoma retroperitoneal 
 
29. Após traumatismo abdominal, 
verifica-se, à percussão, 
desaparecimento da macicez hepática. 
Esse sinal sugere o diagnóstico de: 
A) Rotura de parênquima hepático. 
B) Pancreatite necro hemorrágica 
traumática. 
C) Rotura de víscera oca. 
D) Hérnia inguino-escrotal encarcerada. 
 

30. História prévia de traumatismo da 
região cervical por arma branca, seguida 
de infecção respiratória de repetição 
sugere: 
A) Enfisema de mediastino 
B) Fístula esôfago-traqueal 
C) Tireoidite 
D) Aneurisma de carótida 
 

SAÚDE PUBLICA 
 
31. O Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
é um sistema informatizado, de base 
nacional, que contribui para: 
A) identificar o tempo de espera dos 
pacientes para as ações de saúde 
realizadas. 
B) a construção de base de dados de 
histórico clínico dos usuários do SUS. 
C) viabilizar a autorização prévia da 
referência e contrarreferência dos 
usuários do SUS. 
D) a imediata identificação do usuário 
coibindo a utilização de serviços fora 
de sua área de abrangência, de acordo 
com os critérios de regionalização do 
SUS. 
 
32. De acordo com a Política Nacional 
de Promoção da Saúde, dentre as ações 
relacionadas à redução da 
morbimortalidade por acidentes de 
trânsito NÃO inclui-se: 
A) apoio às campanhas de divulgação 
em massa dos dados referentes às 
mortes e sequelas provocadas por 
acidentes de trânsito. 
B) articulação de agendas e 
instrumentos de planejamento, 
programação e avaliação, dos setores 
diretamente relacionados ao problema. 
C) incentivo a parcerias com 
instituições públicas e privadas para 
manutenção das estradas com maior 
índice de acidentes. 
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D) promoção de discussões 
intersetoriais que incorporem ações 
educativas à grade curricular de todos 
os níveis de formação. 
 
33. Aponte a alternativa que 
corresponde à proposta da Clínica 
Ampliada. 
A) compreensão do processo saúde-
doença de acordo com aspectos 
biológicos. 
B) a transformação dos instrumentos de 
trabalho, através de dispositivos de 
gestão que privilegiem uma 
comunicação transversal na equipe e 
entre equipes, através de técnicas 
relacionais. 
C) construção compartilhada dos 
diagnósticos e terapêuticas somente 
entre equipes multiprofissionais. 
D) ampliação do “objeto de trabalho”, 
responsabilizando-se pelos 
procedimentos cirúrgicos de média e 
alta complexidade. 
 
34. A Portaria nº 399/2006, do 
Ministério da Saúde, que institui o 
chamado “Pacto pela Saúde”, 
contempla o “Pacto pela Vida” que 
estabelece seis prioridades dentre as 
quais está incluída: 
A) saúde do trabalhador. 
B) prevenção do câncer de pele e de 
próstata. 
C) redução da mortalidade materna e 
infantil. 
D) promoção da saúde e consolidação 
da Atenção Secundária à Saúde, 
oferecendo condições para a 
integralidade do cuidado. 
 
35. Assinale a alternativa INCORRETA 
para aos desafios e necessidades em 
relação ao acolhimento à demanda 
espontânea e a Rede de Atenção às 
Urgências: 

A) atendimento à demanda espontânea 
realizado preferencialmente pelas UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento), 
inclusive nos casos de doenças crônicas 
em episódios de agudização e urgências 
de menor gravidade. 
B) garantia de acesso aos serviços de 
acordo com a situação. 
C) integração entre unidades 
assistenciais de diferentes perfis, como 
as unidades de Saúde da Família, as 
unidades de pronto-atendimento (UPA), 
o SAMU e os hospitais de emergência e 
trauma. 
D) estratificação de riscos (produzindo 
equidade). 
 
36. O Decreto nº 7508/2011, em seu 
Artigo 28, estabelece que o acesso 
universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe condições 
cumulativas dentre as quais está 
incluída: 
A) estar o usuário assistido por médico 
habilitado na especialidade relacionada 
a seu caso. 
B) estar a prescrição em conformidade 
com as pesquisas científicas atuais e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. 
C) ter a dispensação ocorrido em 
unidades indicadas pela direção da 
Unidade de Atendimento. 
D) ter o medicamento sido prescrito por 
profissional de saúde, no exercício 
regular de suas funções no SUS. 
 
37. Integram as práticas de 
Acolhimento: 
A) destinar o cuidado às queixas 
biológicas no profissional médico e as 
demais na equipe de enfermagem. 
B) promover a capacidade do usuário 
em participar da construção de sua 
própria saúde. 
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C) valorizar as informações objetivas, 
como os resultados de exames e as 
aferições de pressão arterial, para 
orientação do cuidado. 
D) realizar triagem dos usuários com 
horários pré definidos de acordo com a 
ordem de chegada, exceto para os 
portadores de necessidades especiais, 
gestantes e idosos que tem prioridade 
assegurada por lei. 
38. Está em DESACORDO com a 
implementação da Política Nacional de 
Humanização (PNH): 
A) redução das filas e do tempo de 
espera com ampliação do acesso e 
atendimento acolhedor e resolutivo 
baseados em critérios de risco. 
B) garantia de informações ao usuário, 
de acompanhamento por pessoas de sua 
rede social (de livre escolha) e dos 
direitos do código dos usuários do SUS. 
C) garantia de gestão participativa aos 
seus trabalhadores e usuários, assim 
como educação permanente aos 
trabalhadores. 
D) estabelecimento de horário definido 
para ofertar atendimentos como: 
consultas eventuais (não agendadas), 
aferição de pressão arterial e vacinação, 
desde que tenham pactuado junto ao 
conselho local de saúde. 
 
39. Os princípios e diretrizes que 
norteiam o funcionamento do NASF 
(Núcleo de Saúde da Família) incluem, 
dentre outros: 
A) priorizar as intervenções diretas 
junto à comunidade. 
B) constituir-se como porta de entrada 
do sistema para os usuários, ao lado das 
unidades de Atenção Básica e urgência 
e emergência. 
C) promover a educação e participação 
popular, ampliando ações de promoção 
da saúde. 

D) ampliar o acesso de usuários ao 
atendimento especializado individual 
demandado pelas equipes de Saúde da 
Família.  
 
40. Em relação a participação da 
comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) está correto 
afirmar que: 
A) os Conselhos de Saúde tem caráter 
deliberativo, participando da 
formulação e controle das políticas de 
saúde. 
B) não é permitida a participação de 
instituições de saúde privadas e 
sindicalistas nos Conselhos de Saúde. 
C) a representação dos trabalhadores de 
saúde deve ser proporcional aos 
serviços prestados pelos mesmos; 
D) os Conselhos de Saúde têm caráter 
consultivo, assessorando os gestores do 
SUS em cada esfera de governo 
 
 

Boa Prova!!! 
 


