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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal/1988 e a Lei Orgânica da Saúde 
determinam as competências da União, dos Estados e dos 
Municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde. Segun-
do essa legislação,

(A) os Municípios são responsáveis por realizar as ações 
de vigilância sanitária nos portos e aeroportos exis-
tentes no seu território.

(B) os Estados devem executar os serviços de atenção à 
saúde no âmbito dos municípios do estado.

(C) os Municípios devem controlar e fiscalizar os procedi-
mentos dos serviços privados de saúde.

(D) a União deve executar as ações de vigilância epide-
miológica nos Estados e Municípios.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:

(A) humanização, integralidade e equidade.

(B) descentralização, atendimento integral e participação 
social.

(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.

(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de

(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 
prestação de  serviços de alta complexidade e alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a   compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de

(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 
o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra 

(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 
e regulação.

(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 
e avaliação e saúde do trabalhador.

(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-
lância sanitária e ambiental.

(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-
tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

conhecimentos-gerais-saude-publica-clinico-geral



UFG/CS                                                                                  PREFEITURA DE GOIÂNIA                                         CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria/GM n. 687/2006 estabelece a Política Nacional 
de Promoção da Saúde e define algumas ações específi-
cas de promoção relativas

(A) à saúde reprodutiva da população brasileira.

(B) ao controle da dengue em área urbana.

(C) à expansão da Estratégia Saúde da Família nos mu-
nicípios brasileiros.

(D) à redução da morbimortalidade por acidentes de trân-
sito.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde 
foram implantados com o objetivo de melhorar os indica-
dores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relaciona-
dos com a melhoria desses indicadores, como

(A) o  uso  de  métodos  modernos  de  contracepção,  o 
acesso ao pré-natal e o aumento dos partos cirúrgi-
cos.

(B) a utilização de métodos contraceptivos menos invasi-
vos, a melhoria da qualidade da assistência ao pré-
natal e o aumento dos partos cirúrgicos.

(C) o uso da camisinha feminina e o incentivo ao parto 
normal, principalmente na rede pública de saúde.

(D) a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do 
dia seguinte como métodos contraceptivos para a po-
pulação de baixa renda.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.142/90 definiu as instâncias de participação da 
comunidade na gestão do SUS e os mecanismos de trans-
ferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde. Com base nesse contexto,

(A) os Conselhos de Saúde, as Conferências de Saúde e 
a Ouvidoria  do SUS são instâncias de participação 
social na gestão do SUS.

(B) os  Conselhos de Saúde,  a  Comissão Intergestores 
Bipartide e a Comissão Intergestores Tripartide são 
espaços de negociação nos quais as decisões são 
obtidas por votação.

(C) o  repasse  de  recursos  financeiros  aos  Municípios, 
Estados  e  ao  Distrito  Federal  está  condicionado  à 
existência do Fundo de Saúde, do Conselho de Saú-
de, do Plano de Saúde, do Relatório de Gestão e do 
Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).

(D) o Conselho Nacional de Saúde tem como finalidade a 
defesa dos interesses dos diferentes segmentos soci-
ais e a aplicação dos recursos financeiros da área da 
saúde.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento da população,  às  mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil figura entre os países de maior desigualdade so-
cial  e, consequentemente,  de iniquidades em saúde. Os 
principais fatores que têm contribuído para a redução das 
desigualdades regionais e socioeconômicas são:

(A) o programa Fome Zero, a diminuição da pobreza, o 
aumento da inserção do jovem no mercado de traba-
lho.

(B) o programa Bolsa Família, a diminuição da pobreza e 
a melhoria de infraestrutura nas cidades.

(C) a diminuição da pobreza, o aumento da expectativa 
de vida e a ampliação da rede privada de assistência 
à saúde.

(D) a diminuição da pobreza, a criação dos programas de 
transferência de renda e o acesso aos serviços de 
saúde.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos-gerais-saude-publica-clinico-geral



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as especificadas abaixo, qual droga produz altera-
ções cardiovasculares mínimas durante a intubação oro-
traqueal na emergência?

(A) Etomidato

(B) Propofol

(C) Tiopental sódico

(D) Ketamina

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos seguintes distúrbios eletrolíticos está associado 
a pior prognóstico na intoxicação digitálica?

(A) Hipermagnesemia

(B) Hipercalemia

(C) Hiponatremia

(D) Hipernatremia

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente vítima de acidente automobilístico dá entrada 
na emergência apresentando sinais de confusão mental. 
No momento do acidente, ele estava no banco do passa-
geiro,  sem  cinto  de  segurança.  Ao  exame  clínico,  são 
constatados: hematoma na face, equimose bilateral em ór-
bitas, escoriações no tórax e corte extenso no ombro es-
querdo. O paciente apresentava pressão arterial = 90x60, 
FR = 25 ipm, FC = 135 bpm e estava hipocorado e acianóti-
co. Recebeu 1000 ml de solução salina durante o trans-
porte até a emergência. Nesse caso, o paciente deverá

(A) ser encaminhado diretamente a uma unidade avança-
da de trauma, dada a necessidade de ser avaliado 
por neurologista em primeira instância.

(B) ser encaminhado a uma unidade avançada de trau-
ma, dado o risco de graves lesões em órgãos nobres.

(C) receber atendimento inicial imediato e, em caso de 
diagnóstico de lesões de órgãos internos, ser enca-
minhado à unidade avançada de trauma. 

(D) submeter-se à radiografia de tórax,  receber infusão 
de solução salina e analgésicos e ser encaminhado à 
sala de observação.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 40 anos, do sexo masculino, tabagista, dá 
entrada no pronto-socorro com quadro de hematêmese há 
cerca de seis  horas.  Refere ter  tido úlcera duodenal  há 
três anos, quando fez tratamento clínico. Na última sema-
na, fez tratamento de uma amigdalite com penicilina e anti-
inflamatório não hormonal. Apresenta-se hipocorado +/4+, 
taquicárdico (122 bpm), PA = 100x60 mmHg em posição 
deitada e 80x50 mmHg em posição sentada. A conduta te-
rapêutica sequencial, nesse caso, é:

(A) reposição volêmica com coloides, endoscopia digesti-
va e omeprazol 40 mg EV /dia.

(B) reposição volêmica com cristaloides, postergar a en-
doscopia até a estabilização do quadro hemodinâmi-
co e omeprazol 40 mg/dia.

(C) reposição volêmica com cristaloides, postergar a en-
doscopia até a estabilização do quadro hemodinâmi-
co e omeprazol 80 mg EV como dose de ataque, se-
guido de infusão contínua de 8 mg/h.

(D) endoscopia digestiva imediata para tentar interromper 
a hemorragia, reposição volêmica com cristaloides e 
omeprazol 80 mg EV.

medico-clinico-geral
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente de 25 anos,  obesa com constantes trata-
mentos, dá entrada no pronto-socorro com história de ce-
faleia há seis horas, visão turva e dores generalizadas no 
corpo, boca seca, náuseas e vômitos nas últimas três ho-
ras.  Ao  exame  clínico,  apresenta-se  taquicárdica,  com 
confusão mental e hiper-reflexia. Segundo familiares, a pa-
ciente fazia uso irregular de medicamentos para emagre-
cer. Diante dessa história, o diagnóstico de suspeita é

(A) síndrome serotonínica devido à intoxicação por anti-
depressivos.

(B) síndrome neuroléptica maligna devido à intoxicação 
por antidepressivos.

(C) hipoglicemia decorrente de jejum prolongado.

(D) síndrome serotonínica devido à intoxicação por ansio-
líticos.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens A e B a seguir.

A

B

Com base na análise das imagens, os diagnósticos são, 
respectivamente,

(A) normal e derrame pleural.

(B) pneumotórax e atelectasia pulmonar.

(C) atelectasia pulmonar e pneumotórax.

(D) normal e atelectasia pulmonar.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na interpretação dos exames sorológicos da hepatite viral 
B, a presença de

(A) anti-HBs negativo indica cura ou vacinação prévia.

(B) anti-HBc (IgG) positivo e anti-HBs negativo indica o 
desenvolvimento de cura.

(C) HbsAg positivo, anti-HBc (IgM) negativo e (IgG) posi-
tivo indica o desenvolvimento de cura.

(D) HbsAg positivo  indica  infecção  ativa,  que  pode ser 
aguda, crônica ou  assintomática.

medico-clinico-geral
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 65 anos, portador de enfisema pulmonar grave, é internado na UTI com quadro de pneumonia. Evolui com  
insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica. No terceiro dia, apresenta quadro de SARA, insuficiência 
renal e hipotensão e recebe drogas vasoativas em altas doses e é iniciada hemodiálise. Tem parada cardiorrespiratória  
(PCR) no quinto dia, sem resposta a manobras de ressuscitação.
Como deve ser preenchido o atestado de óbito desse paciente?

a- Devido ou consequente a b- Devido  ou  conse-
quente a

c- Devido ou con-
sequente a d Parte II

(A) PCR sepse pneumonia ___________ insuficiência renal

(B) PCR sepse pneumonia enfisema pulmonar choque séptico

(C) falência de múltiplos ór-
gãos sepse pneumonia enfisema pulmonar -----------------------

(D) choque séptico sepse pneumonia enfisema pulmonar insuficiência renal

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na primeira semana de quadro de pancreatite, o tratamen-
to tem por meta

(A) controlar  a infecção de forma intensiva.

(B) controlar as manifestações sistêmicas da doença.

(C) instituir antibioticoterapia  preventiva para sepse.

(D) tratar a coledocolitíase e indicar a colecistectomia.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 32 anos, queixa-se de ce-
faleia, mialgias, febre e mal-estar geral há uma semana. 
Após um dia  de melhora,  procura  o  pronto-atendimento 
em um CAIS devido à piora dos sintomas e presença de 
icterícia. Apresenta-se ictérico +++/4+, com fígado palpá-
vel a 4 cm do rebordo costal direito. Exames laboratoriais: 
leucocitose  sem  desvio,  alanina-aminotransferase  1.560 
U/L, aspartato-aminotransferase 1350 U/dL, bilirrubina to-
tal 14 mg/dl, bilirrubina direta 11,5 mg/dl, função renal nor-
mal e eletrólitos normais.
O diagnóstico mais provável é

(A) leptospirose.

(B) dengue.

(C) hepatite viral.

(D) citomegalovirose.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Consenso Brasileiro de Pneumonias, os agen-
tes mais frequentes causadores de pneumonia comunitá-
ria, em pacientes admitidos para tratamento ambulatorial, 
hospitalar (sem UTI) e em UTI são, respectivamente,

(A) S. Pneumoniae, S. Pneumoniae e S. Pneumoniae.

(B) M. Pneumoniae, M. Pneumoniae e C. Pneumoniae.

(C) C. Pneumoniae, H. Influenzae e bacilos Gram-negati-
vos.

(D) Vírus respiratórios,  S. Pneumoniae e bacilos Gram-
negativos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os pacientes idosos , em relação a pacientes adultos jo-
vens, apresentam diferenças farmacológicas. Entre essas 
diferenças, está a seguinte:

(A) o aumento,  no idoso,  da responsividade beta-adre-
nérgica  cardíaca  e  vascular,  tanto  em relação  aos 
agonistas quanto aos antagonistas.

(B) a T1/2β da maioria das drogas tende a aumentar no 
idoso, devido à redução no clearance renal.

(C) os idosos têm mais sensibilidade aos efeitos dos β-blo-
queadores.

(D) a farmacodinâmica e não a farmacocinética, no idoso, 
responde pela maioria dos efeitos das drogas.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura abaixo representa o normograma de West para in-
terpretação das modalidades de insuficiência respiratória.

Os diagnósticos das insuficiências respiratórias indicadas 
em A, B, C, D e E são, respectivamente,

(A) hipoventilação, DPOC, pneumopatia restritiva, SARA 
e SARA + O2.

(B) pneumopatia restritiva,  DPOC, SARA, SARA +O2  e 
DPOC + O2.

(C) DPOC, pneumopatia restritiva,  SARA, SARA +O2  e 
pneumopatia restritiva + O2.

(D) pneumopatia restritiva, DPOC, DPOC+ O2, SARA e 
DPOC + O2.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aparecimento de broncograma aéreo em uma radiogra-
fia de tórax é sinal de

(A) velamento intersticial.

(B) velamento alveolar.

(C) bronquiectasia.

(D) derrame pleural.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No lúpus  eritematoso  sistêmico,  a  alteração  laboratorial 
mais frequente é

(A) a hematúria.

(B) a proteinúria.

(C) a leucocitose.

(D) a anemia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O anestésico que apresenta a maior toxicidade cardiovas-
cular é

(A) a lidocaína.

(B) a ropivacaína.

(C) a levobupivacaína.

(D) a bupivacaína.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave  e choque séptico, a 
um paciente  com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico diferencial de dor torácica potencialmente 
catastrófica, que pode ser causada por dissecção de aor-
ta, tromboembolismo pulmonar, pericardite ou ruptura de 
esôfago, um sinal importante que alerta para o diagnóstico 
de ruptura de esôfago é a presença de

(A) atrito pericárdico.

(B) pulsos assimétricos.

(C) enfisema subcutâneo.

(D) cianose.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No manejo da dor abdominal aguda em unidades de pron-
to-socorro, deve-se considerar o diagnóstico de abdômen 
agudo vascular, principalmente quando são atendidos pa-
cientes

(A) intoxicados por cobre.

(B) infectados com zoster.

(C) portadores de  uremia.

(D) idosos.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O padrão temporal da cefaleia indica a possibilidade de di-
ferentes  diagnósticos.  Assim,  o  padrão  cefaleia  crônica 
progressiva está relacionado

(A) a abscesso cerebral.

(B) a neuralgias primárias.

(C) à hipertensão arterial.

(D) à neuralgia pós-herpética.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na sala de emergência, na abordagem inicial de um paci-
ente com pressão acentuadamente elevada, dor torácica, 
sintomas adrenérgicos e assimetria de pulso, além do su-
porte ventilatório e hemodinâmico,  do alívio  da dor com 
morfina  e  controle  da  hipertensão  com nitroprussiato,  é 
principalmente indicado o uso de

(A) clonidina endovenosa.

(B) enalapril endovenoso.

(C) betabloqueador endovenoso.

(D) meperidina endovenosa.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No pronto-socorro, um paciente com ascite, macicez mó-
vel, piparote positivo, sem edema de membros inferiores e 
diferencial  albumina  sérica-albumina  líquido  ascítico  < 
1,1g/dl tem maior possibilidade de apresentar

(A) cirrose.

(B) insuficiência cardíaca.

(C) nefropatia.

(D) neoplasia.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Adenosina  deaminase > 40 U/l no líquido ascítico indica

(A) peritonite bacteriana espontânea.

(B) ascite pancreática.

(C) tuberculose.

(D) carcinomatose peritoneal.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na abordagem do derrame pleural, há indicação de drena-
gem torácica quando

(A) o pH do líquido pleural for menor que 7,0 e a glicose, 
menor que 40 mg/dl.

(B) o  resultado  da  divisão  da  proteína  total  do  líquido 
pleural pela proteína sérica for menor que 0,5.

(C) o resultado  da divisão  do valor  da  DHL do  líquido 
pleural pelo valor da DHL sérica for menor que 0,6.

(D) o valor da DHL do líquido pleural for menor que 2/3 
do valor da DHL sérica.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diarreias provocadas pelas bactérias  Shigella, Salmo-
nella,  Yersinia  e  Campylobacter apresentam,  com  fre-
quência, os seguintes sintomas:

(A) aquosas, sem febre e sem muco.

(B) com febre, com toxemia, sangue  e pus.

(C) intensamente aquosas, tipo água com arroz, levando 
à desidratação rápida.

(D) sanguinolentas, sem toxemia e sem febre.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para um paciente com delirium, febre e sem sinais locali-
zatórios, há indicação imediata de

(A) eletroencefalograma.

(B) dosagem sérica da vitamina B 12.

(C) tomografia computadorizada de crânio.

(D) punção liquórica.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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