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Prova Objetiva 

Edital nº02/2016 

 

NOME: ____________________________________________________Nº INSCRIÇÃO_______________                       

INSTRUÇÕES 

1- CADERNO DE PROVA: 
1.1-  Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova;  
1.2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta. 
1.3-  Após transcorridos 15min. de prova, este não será substituído sob qualquer 

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

concorrendo. 
1.5-  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. 

2- CARTÃO DE RESPOSTA: 
2.1- Confira os dados do Cartão de Resposta (nome completo e nº de inscrição). 
2.2- Assine o Cartão de Resposta. 
2.3- Para o seu correto preenchimento, aguarde a orientação do fiscal.  
2.4- NÃO RABISQUE em qualquer área do Cartão de Resposta. 
2.5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para a correção e      
NÃO será substituído em hipótese alguma. 
2.6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTER-
NATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões sem        
repostas. 
2.7- 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.     

3- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da Prova. 
4- 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. 

5- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal. 
6- 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. 

7- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la sinalize com a mão para que o 
fiscal a recolha. 

8- 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. 

9- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 
poderá levar consigo o Caderno de Prova. Este será disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br � Concursos, a partir da data de publicação do Gabarito. 

10- O gabarito será publicado no dia 12/04/2016 e o resultado da PROVA OBJETIVA em 
___/___/__ juntamente com a convocação para a entrega de títulos 
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Legislação SUS 

1) Não é competência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 
A) Fornecer retaguarda ás urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica. 
B) Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos de pequena complexidade              

(cirurgia ambulatorial). 
C) Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de 

menor gravidade. 
D) Manter pacientes em observação, por períodos de até 24hs, para elucidação 

diagnóstica e ou estabilização clínica. 
 

2) Qual das seguintes diretrizes abaixo não corresponde ao Art. 198 (As ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as  seguintes             
diretrizes) da Constituição de 1988? 
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
B) Prejuízo dos serviços assistenciais. 
C) Centralização, com direção única em cada esfera de governo. 
D) Participação da comunidade. 

 
3) É da competência da Direção Nacional do SUS. 

A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
B) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de      

alimentação e nutrição. 
C) Executar serviços de alimentação e nutrição. 
D) Formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de      

procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 
consumo humano. 
 

4) No setor de saúde suplementar brasileiro encontramos quatro principais     
modalidades de organizações, com o advento da Lei n. 9.656/98 e as                
regulamentações da ANS, qual das modalidades ainda não passa a ter           
tratamento semelhante às empresas do sistema financeiro nacional? 
A) Medicina de Grupo. 
B) Autogestão. 
C) Cooperativas Médicas. 
D) Seguro de Saúde. 

 
5) No pacto pela vida referente á portaria n° 399 de 2006, foram estabelecidas seis 

prioridades, qual das seguintes alternativas não é uma das prioridades? 
A) Saúde do idoso. 
B) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 
C) Ampliação do sistema de UPAs. 
D) Fortalecimento da atenção básica. 

 



 

 

 

PROVA OBJETIVA – ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO  Página 3 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
 

6) A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo          
estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e 
serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores, 
entre os principais instrumentos de planejamento dessa regionalização estão? 
A) Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – 

PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI. 
B) Plano de financiamento das unidades de saúde da família e atenção básica- 

PFUSFAB. 
C) Plano de estruturação para implantação de mamógrafos em cidades com 

mais de 200mil habitantes. 
D) Plano de construção de hospitais regionais e centros de radioterapia. 

 
7) A partir da publicação da NOAS-SUS 01/01, em 26 de janeiro de 2001, o      

Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde, através do CONASS, e 
as Secretarias Municipais de Saúde, através do CONASEMS, desencadearam 
diversas atividades de planejamento e de adequação de seus modelos              
assistenciais e de gestão aos preceitos estabelecidos, ponderando criticamente 
os avanços e os desafios que novas diretrizes organizativas trariam para sua 
realidade concreta. A que instância compete o serviço de média complexidade? 
A) Município e Federação. 
B) Município. 
C) Estado. 
D) Estado e Município. 

 
8) Quais os programas incluídos nas áreas de atuação estratégicas mínimas da 

condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada? 
A) Saúde do trabalhador, prevenção do câncer e controle de doenças              

infectocontagiosas. 
B) Controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da           

hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a 
saúde da mulher e a saúde bucal. 

C) Controle da epidemia de dengue, tuberculose pulmonar e hanseníase. 
D) Controle do câncer de pele, câncer de mama e câncer do colo do útero. 

 
9) O financiamento ao subsistema de atenção à saúde indígena conforme Art.19-C 

da lei n°9.836, de 23 de setembro de 1999, cabe á? 
A) Conjunto de recursos das esferas municipal e estadual. 
B) Recursos próprios da União. 
C) Recursos dos estados. 
D) Conjunto de recursos das esferas estadual e federal. 

 
10) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 
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(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, tendo  
preferência a utilização de: 
A) Cooperativas Médicas. 
B) Seguros de Saúde. 
C) Entidades Filantrópicas e sem fins lucrativos. 
D) Medicina de Grupo. 
 

Clínica Médica 
11) Sobre a colchicina é incorreto afirmar. 

A) É um alcaloide da planta Cochicicum autumnale. 
B) Os efeitos colaterais mais comuns são: náusea, vômito, diarreia e dor       

abdominal. 
C) A colchicina influencia a eliminação renal de ácido úrico. 
D) A colchicina também é uma substância antimitótica. 

 
12) No início do século passado o trevo doce plantado nas planícies de Dakota e 

Canadá em substituição ao milho na silagem, causava distúrbios hemorrágicos 
no gado, 1939 foi identificado o dicumarol como causador de tais distúrbios, e 
recebeu o nome como produto farmacêutico de warfarin (Wisconsin Alumni 
Research Fondation, acrônimo da proprietária da patente). Pode-se afirmar 
que: 
A) Tem como mecanismo de ação o antagonismo á vitamina K. 
B) A interação com barbitúricos, salicilatos e fenilbutazona podem causar  

hemorragias graves. 
C) O acetaminofeno e salicilato sódico constituem alternativas para o uso de 

aspirina como analgésicos e antipiréticos nos pacientes em uso de warfarin. 
D) Assim como a heparina o warfarin não atravessa a placenta. 

 
13) Sobre mielite transversa aguda é correto afirmar. 

A) É uma síndrome caracterizada pelo aparecimento agudo ou subagudo de 
distúrbios motores, sensitivos e autônomos, secundários a uma lesão          
intramedular compressiva da medular espinhal. 

B) O diagnóstico diferencial mais importante (urgente) consiste em descartar 
degenerações discais intervertebrais, neoplasias e abscesso epidural. 

C) Em comparação com tumor medular, na mielite o início dos sintomas é    
rápido e no tumor é gradual. 

D) No diagnóstico diferencial com abscesso epidural espinhal, ocorrem          
antecedentes de infecção viral na mielite e infecção bacteriana no abscesso. 
 

14) No infarto agudo do miocárdio os marcadores bioquímicos que se elevam mais 
precocemente e mais tardiamente são respectivamente:  
A) CK-MB e Troponinas. 
B) Mioglobina e Troponinas. 
C) Troponinas e CPK. 
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D) CPK e Mioglobina.  
 

15) Quais são as complicações neuroimunológicas mais comuns na infecção por 
Zika vírus (informações de surtos na Polinésia Francesa 2013 e Brasil 2015)? 
A) Síndrome de Guillain-Barré, púrpura trombocitopênica e meningo-

encafalite. 
B) Abscesso epidural, coagulação intravascular disseminada e hemorragia 

subdural. 
C) Microcefalia, epilepsia e tumores cerebrais. 
D) Mielite transversa, hidrocefalia e lúpus. 

 
16) Quais dos sintomas abaixo não são comuns nas três infecções virais              

concomitantemente: dengue, chikungúnya e zika? 
A) Febre. 
B) Mialgia e artralgia. 
C) Edema de extremidades. 
D) Eritema maculopapular. 

 
17) Os soros antiapílico, antielapídico, anticrotálico, antilaquético, são usados nos 

seguintes envenenamentos pelos animais peçonhentos respectivamente. 
A) Aranha viúva negra, cobra cascavel, cobra coral, cobra jararaca. 
B) Abelhas, cobra coral, cobra cascavel, cobra surucucu. 
C) Abelhas, cobra cascavel, cobra jararaca, cobra coral. 
D) Abelhas, cobra surucucu, cobra cascavel, cobra jararaca. 

 
18) Com a utilização da terapia insulínica no diabete tipo 1 mantendo o controle da 

glicêmico próximo ao estado euglicêmico, temos redução representativa do   
risco de exceto? 
A) Retinopatia. 
B) Infarto Agudo do Miocárdio. 
C) Nefropatia. 
D) Neuropatia.  

 
19) Qual o (s) teste (s) de triagem que deve (m) ser utilizados para estabelecer o 

diagnóstico de hipotireoidismo primário? 
A) TSH. 
B) Ultrassonografia da tireoide. 
C) T4 livre e TSH. 
D) Auto-anticorpos tireoidianos. 

 
20) Dentre os agentes etiológicos causadores de infecções urinárias da comunidade 

o mais frequente é?  
A) Staphylococcus saprophyticus. 
B) Proteus. 
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C) Enterococcus faecalis. 
D) Escherichia coli. 

 
21) No tratamento de cistite não complicada na mulher jovem em dose única, qual 

o antimicrobiano abaixo com melhor índice de cura?  
A) Sulfametoxazol com trimetoprima. 
B) Nitrofurantoína. 
C) Ciprofloxacino. 
D) Amoxacilina. 

 
22) Para o diagnóstico de febre reumática são utilizados os critérios: maiores e  

menores de Jones e evidência de infecção prévia pelo Streptococcus                  
β-hemolítico do grupo A, qual dos critérios abaixo é um critério menor? 
A) Febre. 
B) Cardite. 
C) Coréia. 
D) Eritema Marginado. 
 

23) Paciente do sexo feminino, 32 anos, hipertensa, compareceu ao serviço de 
urgência da UPA referindo dor torácica ventilatorio dependente e dispneia que 
surgia aos esforços habituais, com início há 5 dias. Contou ao médico de     
plantão que na noite passada acordou com forte dor na região anterior do     
tórax e falta de ar. Exame físico: dispneica, ortopneica, jugulares ingurgitadas, 
crepitações pulmonares basais e bilaterais, taquicardia, terceira bulha e galope, 
hiperfonese de P2, fígado a 5 cm do RCD. FC de 120 bpm, FR de 26 irpm, PA 
de 110/70 mmHg, T axilar de 38,5oC. Os diagnósticos mais prováveis são: 
A) Pericardite e Pneumotórax. 
B) IAM com infra de ST e costocondrite. 
C) Insuficiência cardíaca e tromboembolismo pulmonary. 
D) Pneumonia atípica e ruptura de esôfago. 
 

24) R.M.B., masculino, 50 anos, hipertenso, com dor torácica anterior atípica 
com irradiação para o dorso de início há 4 horas, agitado, sudoretico, chega ao 
PS com PA 220/130 mmHg, FC de 92 bpm, ECG normal, RX de tórax com 
alargamento de mediastino. Qual a opção correta? 
A) Administrar beta-bloqueador e depois nitroprussiato de sódio EV. 
B) Colher troponinas cardíacas, administrar AAS, nitrato SL, hepática e      

verapamil. 
C) Administrar AAS imediatamente e iniciar infusão de heparina EV. 
D) Colher troponinas cardíacas , administrar morfina e depois diltiazen. 

 

25) Em relação ao tromboembolismo pulmonar , podemos afirmar, exceto : 
A) Clássico padrão S1Q3T3 é manifestação pouco frequente ao ECG. 
B) Dimero D positivo é diagnóstico de TEP com acuracia de 97,8%. 
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C) Escore de Wells positivo sugere a necessidade de cintilografia V/Q ou       
angiotomografia.  

D) No TEP os lobos inferiores de ambos os pulmões são os mais atingidos por 
serem mais vascularizados. 
 

26) M.P.G., masculino, 31 anos, previamente hígido, chega ao Serviço de    
Emergência com queixa de dor abrupta no dorso do tórax , "em facada" ,   
pulsos radiais finos e em franca crise hipertensiva . Radiografia de tórax:   
alargamento de mediastino. Sobre o diagnóstico mais provável deste quadro  
álgico é correto afirmar que: 
A) Sugere choque cardiogênico devido a um infarto do miocárdio com origem 

no Stronco da coronária descendente anterior. 
B) É certamente um tromboembolismo maciço, com comprometimento       

hemodinâmico e dor pleurítica aguda. 
C) Cardiopatia chagásica corrobora os achados do raio X bem como explica o 

perfil hemodinâmico. 
D) Muito provavelmente deve ser uma dissecção de aorta e há necessidade de 

abordagem urgente. 
 

27) Sobre a dor torácica no Serviço de Emergência marque a alternativa         
incorreta: 
A) Dor de origem gastrointestinal, muscular ou pleurítica são mais raras. 
B) A radiografia de tórax tem baixa sensibilidade e especificidade, mas é     

importante para o diagnóstico diferencial. 
C) Taquidispneia, tosse e hiperfonese de P2 falam muito em favor de        

tromboembolismo pulmonar. 
D) Pneumotórax espontâneo é causa comum entre ex-tabagistas. 

 
28) A apresentação clinica da pancreatite aguda inclui, mais comumente: 

A) Náuseas e vômitos. 
B) Dor abdominal. 
C) Febre. 
D) Sinais de irritação peritoneal. 

 
29) Os critérios de Ranson podem ser usados para estabelecer o prognóstico das 

pancreatites agudas. Anormalidade laboratorial indicativa de evolução adversa 
na admissão é: 
A) DHL > 350 UI/L. 
B) PO2 < 60 mmHg. 
C) Leucopenia. 
D) Deficit de base > 4 mEq/L. 

 
30) Em relação ao tratamento da pancreatite aguda, é correto que: 

A) A maioria dos pacientes apresenta doença severa, cujo tratamento envolve 
internação em unidade de tratamento intensivo com uso rotineiro de        
antibióticos e de somatostatina. 

B) Uso precoce de antibióticos está recomendado nos pacientes com necrose 



 

 

 

PROVA OBJETIVA – ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO  Página 8 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
 

pancreática documentada. 
C) A aspiração nasogastrica oferece vantagem no tratamento de todos os      

pacientes, inclusive naqueles com doença leve. 
D) Uso de morfina deve ser considerado no controle da dor severa, que não  

cede com analgésicos comuns.  
 

31) Um paciente é internado na Unidade de Pacientes Graves (UPG) do PSC com 
choque séptico de foco pulmonar, e evolui com choque refratário ao uso de   
noradrenalina. Você resolve associar a vasopressina. Para quais efeitos          
colaterais você deve estar atento ao usar essa droga? 
A) Isquemos mesentérica e diabetes insípidos. 
B) Vasoconstricção mesentérica e hipernatremia. 
C) Infarto agudo do miocárdio e taquifilaxia. 
D) Vasoconstricção coronária e hiponatremia. 

 

32) No tratamento do choque hemorrágico secundário a trauma grave, o melhor 
sinal de restauração Hemodinâmica bem sucedida é: 
A) Aumento da pressão arterial sistêmica.  
B) Normalização da pressão de pulso. 
C) Normalização do débito urinário. 
D) Melhora do nível de consciência. 

 
33) No choque de etiologia neurogênica, o paciente apresenta as seguintes       

características, exceto: 
A) Hipotensão. 
B) Frequência cardíaca normal. 
C) Pulso cheio. 
D) Pressão venosa elevada. 
 

34) A síndrome do QT longo com taquicardia ventricular por torsade de pointes 
é caracterizada por intoxicação exógena por:  
A) Cloranfenicol. 
B) Ibuprofeno. 
C) Organofosforado. 
D) Gasolina. 

 
35) A dopamina na dose de 30 microgramas/Kg/min tem efeito predominante: 

A) Dopaminérgico. 
B) Alfa. 
C) Dopaminérgico e beta. 
D) Beta 1 e beta 2. 

 
36) G.M.F., feminino, 35 anos, foi submetida a exame radiológico com contraste 

iodado. Dez minutos após a administração de contraste, apresentou falta de ar 
e chiado no peito. Foi levada ao PS vinte minutos após o início do quadro, com 
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rouquidão, tontura e visão turva. EF: ansiosa, agitada, FR de 28 irpm,           
taquicardica, arrítmica, PÁ de 70/40 mmHg, edema de face, tiragem               
intercostal, estridor laríngeo e sibilos difusos. A primeira conduta a ser tomada 
é a administração de: 
A) Adrenalina SC. 
B) Aminofilina EV. 
C) Anti histamínico. 
D) Corticoide. 
 

37) Paciente chocado chega à Sala de Emergência onde você está de plantão. Sua 
perfusão tissular é melhor avaliada através do seguinte parâmetro: 
A) Pressão venosa central. 
B) Diurese horária. 
C) Pressão arterial. 
D) Elasticidade e turgor da pele. 

 

38) Você é o médico emergencista da UPA e chega um paciente diabético em    
estado de coma. Qual a sequência de condutas mais adequada?  
A) Revisão laboratorial urgente e medicação de acordo com o resultado. 
B) Administrar baixas doses de insulina de ação rápida e revisão laboratorial 

urgente. 
C) Administrar soro fisiológico e revisão laboratorial urgente. 
D) Administrar soro glicosado e revisão laboratorial urgente. 

 
39) Com relação ao tratamento da cetoacidose diabética é correto afirmar,     

exceto: 
A) A reposição precoce de potássio reduz muito sua morbimortalidade.  
B) Uso precoce de altas doses de bicarbonato é fator preponderante na redução 

da mortalidade.  
C) Edema cerebral é mais comum em jovens e decorre da correção rápida da 

GLICEMIA e osmolaridade. 
D) As melhores vias para a administração da insulina são a endovenosa e a    

intramuscular. 
 

40) Cetoacidose diabética é uma patologia frequente no serviço de emergência. 
Podemos afirmar que cursa sempre com: 
A) Anion gap baixo. 
B) Ph sanguíneo dentro dos limites da normalidade. 
C) Cetonúria. 
D) Valor corporal total de potássio sempre alto. 


