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Prova Objetiva 

Edital nº 01/14 
NOME: _______________________________________________________________ 

Nº INSCRIÇÃO_______________ 

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 23/09/2014 e o resultado da PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 07/10/2014.                        

 BOA PROVA! 
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1. A Constituição Federal do Brasil dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, 

estabelecendo complementarmente que: 

A) As instituições privadas poderão participar do SUS mediante contratos de direito privado, 

sem qualquer tipo de preferência. 

B) É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

D) É vedada a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas à exceção da coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados. 

 

2. A  Política Nacional de Atenção Básica estabelece como responsabilidade da Atenção Básica 

coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 

acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Para tanto, é necessário 

incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, tais como: 

A) Foco nas condições agudas através de unidades de pronto atendimento. 

B) Protocolos de atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado. 

C) Atenção centrada no médico. 

D) Passividade da pessoa usuária. 

 

3. Entre as estratégias para implementar as diretrizes gerais da Política Nacional de 

Humanização nos diferentes níveis de atenção NÃO SE INCLUI: 

A) Ampliar o diálogo entre os profissionais e entre os profissionais, a população e a 

administração, promovendo a gestão participativa. 

B) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de medicamentos, eliminando 

ações intervencionistas desnecessárias.  

C) Reforçar o conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo 

a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores trabalhadores e usuários no 

processo de produção de saúde. 

D) Padronizar o contato entre trabalhadores e usuários com foco nos processos patológicos. 

 

4. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90) estabelece que as ações e serviços de saúde que 

integram o SUS devem observar princípios dentre os quais NÃO ESTÁ INCLUIDO o seguinte: 

A) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

C) Igualdade de assistência, entendida como garantia de acesso aos serviços de saúde de todos 

os níveis. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 
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5. Com relação à representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, 

nos termos da Lei nº 8.142, de 28/12/ 1990, é correto afirmar que: 

A) Será proporcional à representação dos prestadores (públicos e privados) e aos trabalhadores 

de saúde, em terços iguais. 

B) Será proporcional à representação dos gestores públicos, prestadores privados e aos 

trabalhadores de saúde, em quartos iguais. 

C) Será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

D) Não poderá ser exercida por membros do poder legislativo ou de sindicatos. 

 

6. Para que seja instituída uma Região de Saúde, nos termos do Decreto nº 7.508, de 

28/06/2011, NÃO É OBRIGATÓRIA que a mesma contenha serviços de: 

A) Atenção primária. 

B) Internação hospitalar em saúde mental. 

C) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

D) Urgência e emergência. 

 

7. O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) deve ser constituído por uma equipe 

multiprofissional, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto 

com as equipes de Saúde da Família. NÃO INTEGRA o processo de trabalho do NASF:  

A) Atendimento compartilhado. 

B) Intervenções específicas do profissional do NASF com os usuários ou famílias junto à 

equipe. 

C) Atendimento prioritariamente individual. 

D) Ações comuns nos territórios de sua responsabilidade por meio de ferramentas tais como: 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), Apoio Matricial e Clínica Ampliada. 

 

8 . “Serviços de assistência à saúde voltados para os empregados de empresas e seus familiares, 

organizados pela empresa ou pelos próprios empregados (caixas de assistência)” são 

características da seguinte modalidade de Saúde Suplementar: 

A) Medicina de Grupo. 

B) Autogestão. 

C) Cooperativa de Trabalho Médico. 

D) Seguro Saúde. 
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9.  As redes de atenção à saúde são um conjunto de serviços vinculados entre si por uma missão 

única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem 

ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, e dentre as suas características 

NÃO ESTÁ INCLUÍDA a seguinte: 

A) Ação reativa à demanda. 

B) Pontos de atenção à saúde igualmente importantes e relacionados horizontalmente. 

C) Intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. 

D) Contínuo de atenção nos níveis primário, secundário e terciário. 

 

10. O Pacto pela Saúde (Portaria do Ministério da Saúde nº 399/2006) estabelece diretrizes na 

área de Saúde do Idoso, dentre as quais NÃO ESTÁ INCLUÍDA a seguinte: 

A) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 

B) Estímulo às ações setoriais, centradas em serviços especializados de geriatria. 

C) Implantação de serviços de atenção domiciliar. 

D) Acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco. 

 

11. Na luxação glenoumeral traumática o tipo de manobra redutiva mais usada quando existe a 

disponibilidade para redução por apenas uma pessoa é a: 

A) Manobra de Stinson. 

B) Manobra de Hipócrates. 

C) Técnica de Milch. 

D) Técnica de alavanca de Kocher. 

 

12. São indicações para utilização de marcapasso definitivo nos casos irreversíveis e 

sintomáticos, as seguintes alternativas abaixo, EXCETO: 

A) Bloqueio atrioventricular de terceiro grau. 

B) Doença do nó sinusal. 

C) Fibrilação atrial com frequência ventricular reduzida. 

D) Como profilaxia do IAM com bradiarritmia. 

 

13. Na semiologia neurológica o exame do XII nervo (hipoglosso), o órgão que deve ser 

examinado é:  

A) Olhos. 

B) Ombros. 

C) Língua. 

D) Boca. 
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14. Conceitualmente os pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio  podem ser classificados 

com ou sem supradesnível ST no eletrocardiograma, é CORRETO afirmar que, a conduta 

nesses últimos (sem supradesnível ST), se aproxima da conduta adotada em: 

A) Fibrilação atrial. 

B) Angina estável. 

C) Parada cardíaca. 

D) Angina instável. 

 

15. É correto afirmar que a modalidade mais frequente de arritmia na parada cardiorespiratória 

nas primeiras horas do Infarto Agudo do Miocárdio é: 

A) Bloqueio atrioventricular. 

B) Fibrilação ventricular. 

C) Fluter atrial. 

D) Taquicardia supraventricular. 

 

16. A Fibrinólise Pré-hospitalar tem vantagem de ser utilizada em: 

A) Até 12hs do início oclusão coronariana. 

B) Após 48hs do início oclusão coronariana. 

C) Após 24hs do início oclusão coronariana. 

D) Até 72hs do início oclusão coronariana. 

 

17. Conforme a redefinição de critérios para o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 

pode-se estabelecer o diagnóstico se houver aumento característico e diminuição gradual da 

troponina ou aumento e diminuição mais rápidos da CK fração MB, associados a pelo menos 

um dos seguintes critérios, EXCETO: 

A) Sintomas isquêmicos. 

B) Ondas Q patológicas no eletrocardiograma. 

C) Tabagismo e hipertensão. 

D) Elevação ou depressão do segmento ST no eletrocardiograma. 

 

18. No exame semiológico dos pacientes com uretrite, litíase de bexiga,cistite e pielonefrite.  É 

CORRETO afirmar que a punho percussão está positiva na: 

A)cistite. 

B)pielonefrite. 

C)litíase de bexiga. 

D)uretrite. 
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19. No tratamento da artrite gotosa qual medicamento não deve ser utilizado? 

A) Alopurinol. 

B) Antiinflamatório não hormonal. 

C) Colchicina. 

D) Levotiroxina. 

 

20. No paciente com pneumoperitônio a radiografia em posição ortostática mostra que em 50% 

dos casos o gás se acumula: 

A) Abaixo do fígado e espaço hepatorenal. 

B) Periumbilical. 

C) Fossa ilíaca direita. 

D) Fossa ilíaca esquerda.  

 

21. Assinale a alternativa CORRETA  que pode ser causa de pneumorretroperitônio: 

A) Perfuração de parede anterior do reto. 

B) Ulcera gástrica de parede anterior. 

C) Cólon ascendente parede posterior. 

D) Cólon descendente parede anterior.  

 

22. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, assinale a que melhor  indica a conduta nas 

perfurações de intestino delgado sem sepse: 

A) Drenagem e tratamento com antibióticos. 

B) Ressecção com anastomose primária. 

C) Tratamento conservador com analgésicos. 

D) Drenagem e colostomia. 

 

23. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, assinale a mais frequente no abdome agudo 

hemorrágico ginecológico: 

A) Rotura de cisto folicular ou cisto lúteo. 

B) Gravidez ectópica. 

C) Ruptura de tumor pélvico. 

D) Torção de anexos. 
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24. Dentre os acidentes com lepdópteros, o veneno da Lonomia oblíqua induz a uma forma 

especial de coagulopatia de consumo, com depleção de: Assinale a alternativa correta. 

A) Fatores da coagulação e fibrinólise secundária. 

B) Apenas plaquetas. 

C) Hemoglobina. 

D) Leucócitos. 

 

25. Na hidatidose por Echinococcus granulosus, que o hospedeiro definitivo é: 

A) Paca. 

B) Cão. 

C) Homem. 

D) Gado. 

 

26.  A associação de corticóide inalatório com broncodilatador de longa duração é considerada 

primeira linha no tratamento de manutenção de asmáticos moderados e graves. Sobre este 

tratamento é CORRETO  afirmar que: 

A) Pode ser interrompido quando os sintomas desaparecem por 3 meses. 

B) Não interfere com o processo inflamatório das vias aéreas. 

C) O risco futuro de exacerbação permanece o mesmo. 

D) Deve ser usado mesmo na ausência de sintomas. 

 

27. Diante de um paciente com história de tosse e dispnéia, é CORRETO afirmar que são 

fatores que diminuem a probabilidade de asma: 

A) Eosinofilia sem outra justificativa. 

B) História familiar de atopia. 

C) Antecedentes de tabagismo importante (>20 maços /ano). 

D) Sibilos, dispnéia e tosse que pioram com o exercício e resfriamento do ar inspirado. 

 

28. Um jovem iniciou há 3 semanas , após sintomas gripais, tosse seca, esparsa de dia e 

frequente a noite, interrompendo seu sono. O exame do aparelho respiratório não mostrou 

alterações. A variação do pico de fluxo expiratório (PFE) manhã-noite é de 25%. A conduta 

terapêutica adequada é indicar: 

A) Macrolidio. 

B) Antitussigeno. 

C) Beta agonista de curta duração inalado. 

D) Beta agonista de curta duração e corticoide inalados. 
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29. Ao examinar um mecânico de 69 anos, que procurou o serviço de Pronto Socorro devido à 

dispnéia, você observou uma queda de 16 mmHg na pressão arterial sistólica durante a 

inspiração profunda. A partir desse dado de semiologia, você deve incluir no diagnóstico 

diferencial: 

A) Hipovolemia e broncoespasmo grave. 

B) DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) agudizada e insuficiência renal aguda. 

C) IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) anterior extenso e tromboembolismo pulmonar. 

D) Tamponamento cardíaco e hipertensão arterial acelerada maligna. 

 

30. A espirometria é o exame padrão ouro para o diagnóstico dos distúrbios ventilatórios. Em 

pacientes portadores de asma persistente moderada, qual é o distúrbio que você esperaria 

encontrar? 

A) Distúrbio ventilatório restritivo moderado sem variação significativa em resposta ao uso do 

broncodilatador. 

B) Distúrbio ventilatório obstrutivo leve com resposta ao uso do broncodilatador 

C) Distúrbio combinado grave 

D) Distúrbio ventilatório obstrutivo moderado sem variação significativa em resposta ao uso de 

broncodilatador 

 

31. Um paciente chega ao Pronto Socorro e é colocado na UPG ( Unidade de Pacientes Graves ) 

com choque séptico de foco pulmonar, e evolui com choque refratário ao uso de noradrenalina . 

Você está de plantão e resolve associar vasopressina. Para quais efeitos colaterais você deve 

estar atento ao usar essa droga? 

A) Isquemia mesentérica e diabetes insipidus. 

B) Vasoconstricção mesentérica e hipernatremia. 

C) Infarto agudo do miocárdio e taquifilaxia 

D) Vasoconstricção coronária e hiponatremia. 

 

32. No choque de etiologia neurogênica, o paciente apresenta as seguintes características, 

EXCETO: 

A) Pressão venosa elevada. 

B) Hipotensão. 

C) Pulso cheio. 

D) Frequência cardíaca normal. 
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33. O uso de cateter de artéria pulmonar (cateter de Swan-Ganz) contribui muito na condução e 

tratamento de pacientes com a síndrome de choque. Qual dos parâmetros abaixo NÃO pode ser 

avaliado por este tipo de cateter? 

A) Concentração de lactato sérico. 

B) Indice cardíaco. 

C) Indice de resistência vascular periférica. 

D) Taxa de extração de oxigênio. 

 

34. A dopamina na dose de 30 microgramas/Kg/min tem efeito predominante: 

A) Dopaminérgico. 

B) Alfa 

C) Dopaminérgico e beta. 

D) Alfa e beta. 

 

35. A perfusão tissular no paciente chocado é melhor avaliada através do seguinte parâmetro: 

A) Pressão venosa central. 

B) Diurese horária. 

C) Pressão arterial. 

D) Hematócrito. 

 

36. Considera-se fator depressor do miocárdio no choque séptico: 

A) Oxido nítrico. 

B) Citocinas. 

C) Leucotrienos 

D) Prostaglandinas. 

 

37. O choque, por definição, é uma condição fisiopatológica reconhecida como um estado 

caracterizado por: 

A) Perfusão tecidual adequada. 

B) Perfusão tecidual inadequada. 

C) Labilidade hormonal. 

D) Excesso de aporte hídrico. 

 

38. Em pacientes chocados, quando as manipulações farmacológicas da pré-carga, pós-carga e 

da contratilidade não melhoram a função cardíaca, o procedimento que deve ser considerado é: 

A) Realizar a desfibrilação elétrica. 

B) Instalar balão intra-aórtico. 

C) Colocar marcapasso externo. 

D) Instilar adrenalina intracardíaca. 
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39. Paciente na segunda hora de tratamento de cetoacidose diabética, tendo recebido hidratação 

vigorosa, 15 UI de insulina regular EV, 15 UI de insulina regular SC e 150 mEq de bicarbonato, 

desenvolve quadro de parestesia e câimbras. A conduta mais adequada é: 

A) Solicitar ECG. 

B) Infundir gluconato de cálcio EV. 

C) Iniciar KCl 10% em SF. 

D) Infundir 40 ml de Soro glicosado 5%. 

 

40. Qual dos achados clínicos abaixo mais provavelmente indicaria a necessidade de internação 

imediata num paciente jovem com diabetes mellitus insulinodependente: 

A) Tosse produtiva com escarro purulento. 

B) Febre alta. 

C) Respiração de Kussmaul. 

D) Disúria e polaciúria. 

 

 


