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MÉDICO PLANTONISTA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b)Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4.O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação b) Hipérbole  c) Metonímia  d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador.   b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo.   d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 

b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 
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a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d)Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselho de Saúde deve ser: 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b)50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado). 

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________  leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 
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18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada 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) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO: 

 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA. 

 

a)O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia 

antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação. 

b)A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno. 

c)O inicio da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de 

complicações maternas. 

d)A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação 

antiretroviral. 
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22. Gestante com história de ter realizado apenas 1 dose de antitetânica há 4 anos atrás. 

Marque a opção ERRADA. 

a)Na dúvida da veracidade, deve fazer as três doses da vacina. 

b)Estando muito perto do parto poderá fazer as doses da vacina com intervalo menor. 

c)Deve completar o esquema vacinal com mais 2 doses. 

d)Tem que completar todo o esquema antes do parto. 

 

23. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com 

penicilina benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta 

correta. 

a)Tratar o parceiro. 

b)Deve ser memória imunológica. 

c)Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro. 

d)Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos. 

 

24. Sobre as doenças respiratórias. Marque a opção INCORRETA. 

 

a)As infecções respiratórias nas crianças nos primeiros anos de vida são mais 

bacterianas e exigem maior uso de antibióticos. 

b)Criança com quadro de infecção respiratória aguda, com taquipneia e tiragem 

subcostal deve pensar em pneumonia. 

c)Criança com menos de dois meses de idade com pneumonia é mais recomendado a 

hospitalização. 

d)A ausculta pulmonar é de suma importância na propedêutica de criança com infecção 

respiratória aguda. 

 

25. Senhor, 26 anos, residente de Reriutaba-Ce, chega à unidade de saúde, com história 

de febre, cefaleia, mal estar e dor abdominal. Há cerca de 4 (quatro) dias vem doente. 

Fez uso de analgésico no dia e refere melhora. Temperatura de 37,5°C e exantema 

maculopapular. PA deitada: 120 x 60mmHg. Marque a opção errada. 

a)Está recomendada a abordagem clínica como se fosse um caso de dengue. 

b)Está recomendado repouso no próprio domicílio e medicação sintomática para 

dor. 

c)Está recomendada a solicitação de hemograma com contagem de plaquetas. 

d)Está recomendada a verificação da Prova do laço. 

 

26. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e 

desidratação. Relata a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não 

melhorou. Marque a opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de 

soro oral e aumentar a frequência da administração. 

b)Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade 

de saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).  

c)Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral 

iniciando com a fase rápida.  

d)Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a 

alimentação sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite. 
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27. Senhora de 35 anos, alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Relata a 

paciente que mora com 2 filhos menores de 4 anos e com desnutrição leve. Marque a 

opção INCORRETA. 

 

a)Está recomendado pesquisar de tuberculose na dona Joana, solicitando o exame 

microbiológico do escarro. 

b)O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose e há necessidade de realizar Raio 

X de tórax. 

c)No caso da mãe com tuberculose, está recomendada a investigação nas crianças com a 

realização de exame físico, ppd e raio X de tórax. 

d)No caso da mãe com tuberculose com filhos assintomáticos, basta consultas 

periódicas de acompanhamento. 

 

28. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

a) As fístulas perianais ocorrem mais tipicamente na doença de Crohn. 

b) Devem-se evitar procedimentos cirúrgicos extensos na doença de Crohn. 

c) O megacólon tóxico é complicação exclusiva da retocolite ulcerativa idiopática. 

d) As fístulas perianais devem ser abordadas inicialmente por meio de tratamento 

clínico. 

 

 

29. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando 

história de episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação 

líquida. Relata a mãe que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. 

Apresentando de alterado, ao exame, apenas um abdome doloroso difusamente à 

palpação. Marque a opção ERRADA. 

a)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de 

líquidos. 

b)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes. 

c)Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol. 

d)Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto. 

  

30. Criança de 12 anos de idade apresenta-se à consulta médica com história de tosse e 

falta de ar, que tem a levado algumas vezes à emergência para uso de medicação 

endovenosa. Relata ainda que há anos apresenta essas crises com freqüência, que 

apresenta também quando pega poeira; atualmente vem com cerca de 3 vezes por 

semana, melhorando quando usa aerossol com broncodilatador. Marque a opção correta. 

 

a)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide fora 

das crises. 

b) Esse quadro é compatível com asma intermitente e a conduta está correta e deveria 

usar corticoide apenas nas crises agudas. 

c)Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide apenas nas 

crises agudas. 

d)Esse quadro é compatível com bronquite crônica e deve apenas introduzir antibiótico 

nas crises. 
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31. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que 

vem com quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico 

o teste ergométrico. 

b)Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a 

dose do anti-hipertensivo. 

c)Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o 

aumento da dose da medicação. 

d)Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o 

diagnóstico o ECG e o raio X de tórax. 

 

32. Paciente de 58 anos de idade com história de dor torácica episódica que aparece 

durante o jogo de futebol e/ou quando fica irritado, dura em torno de 10 minutos, 

melhorando com o repouso. Ao exame físico não foi encontrado nenhuma alteração. 

Marque a opção CORRETA. 

 

a)Nesse caso, o ECG normal exclui a hipótese de angina pectoris estável. 

b)Nesse caso, o ECG não está recomendado, pois a primeira hipótese é de ansiedade 

generalizada. 

c)Nesse caso, o ECG está recomendado, pois a primeira hipótese é de angina pectoris 

instável. 

d)A primeira hipótese é angina pectoris estável e o teste ergométrico está 

recomendado, mesmo com ECG normal. 

 

33. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, 

relata que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. 

Orientado, temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a 

opção ERRADA. 

a)Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o 

tratamento antibiótico. 

b)A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na 

idade do paciente e na gravidade do quadro clínico. 

c)Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e 

leucograma. 

d)A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se 

apenas na idade e no estado geral do paciente. 

 

34. Paciente, 50 anos de idade com história de dor torácica tipo angina e náuseas há 20 

minutos. Sem história pregressa de coronariopatia, de episódio semelhante ou de 

qualquer outra patologia. Ao exame: pressão arterial de 120 X 70mmHg; ausculta 

cardiopulmonar e pulso normais. Marque a opção errada (incorreta). 

 

a)Está recomendado a administração de 200mg de aspirina VO amassados ou 

mastigado. 

b)Está recomendado o encaminhamento imediato para unidade hospitalar de referência. 

c)Está recomendado á administração de 5mg de dinitrato de isossorbida sublingual. 

d)Está recomendado deixar o paciente em observação, sendo encaminhado se 

apresentar sinais de alteração cardiovascular. 
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35. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de 

saúde com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas 

de idade gestacional. Marque a opção ERRADA. 

 

a)Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio. 

b)Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico 

diferencial. 

c)Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento. 

d)Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial. 

 

36. Entende-se como câncer gástrico precoce:  

a) tumor sempre curável por ressecção endoscópica. 

b) tumor que se estende até a muscularis própria sem acometer serosa. 

c) tumor que se estende até a submucosa com ou sem acometimento linfonodal. 

d) tumor que do ponto de vista clínico é assintomático. 

 

37. Paulo, 27 anos, técnico de eletricidade, apresenta queimadura de membro superior 

direito e tórax, após acidente de cabo de alta tensão. A respeito da queimadura elétrica 

pode-se afirmar, EXCETO:  

a)O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso. 

b)A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico. 

c)O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas. 

d)A mioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda. 

 

38. Mário um pré-escolar de 2 anos que recentemente apresentou episódio de 

sangramento retal abundante. Seu pediatra solicitou uma cintilografia com pertecnetato 

de tecnécio, pois tinha como principal hipótese diagnóstica:  

a)invaginação intestinal.  b)divertículo de Meckel. 

c)má-rotação com volvo.  d)pólipos colônicos. 

 

39. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem 

sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame 

físico. Marque a opção CORRETA. 

 

a)Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar 

tratamento medicamentoso. 

b)Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas 

semanas que vem em uso. 

c)Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de 

tratamento medicamentoso. 

d)Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica 

medicamentosa de uso crônico. 

 

40. Paciente com sintomas atípicos de refluxo gastroesofageano (rouquidão, tosse, 

estomatite) realiza endoscopia que não revela esofagite. Antes de planejarmos o 

tratamento, qual exame você indicaria?  
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a)pHmetria com manometria esofágica. 

b)manometria esofágica. 

c)cintilografia do esôfago. 

d)seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED). 

 

41. O padrão-ouro para o diagnóstico de litíase urinária é:  

a)ultra-sonografia. 

b)pielografia intravenosa. 

c)tomografia computadorizada helicoidal sem contraste. 

d)tomografia computadorizada helicoidal com contraste. 

 

42. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento 

pré-natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e 

aumento dos níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o 

diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares 

auxiliares, EXCETO:  

a) perfil biofísico fetal.    b) proteinúria de 24 horas. 

c) atividade antitrombina III.    d) calciúria de 24 horas 

 

43. Paciente de 50 anos é submetido à colecistectomia videolaparoscópica há 6 meses. 

Apresentou nesse período episódios de icterícia com regressão espontânea associada a 

discreta dor epigástrica. A principal hipótese etiológica é: 

a) estenose cicatricial .   b) colangite esclerosante. 

c) coledocolitíase primária.   d) cálculo residual. 

 

44. Em relação à DHEG, estão CORRETAS:  

I- As drogas de primeira linha no controle da emergência hipertensiva são a hidralazina, 

labetolol e nifedipina. 

II- Os anti-hipertensivos devem ser iniciados sempre que a pressão sistólica for superior 

a 140 mmHg. 

III- O uso de hipotensores previne o aparecimento das formas graves. 

IV- Os diuréticos são as drogas de escolha na presença de edema. 

 

a)I  b)I e III  c)II  d)II e IV 

 

45. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a 

alternativa CORRETA.  

a)A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante 

autorização judicial. 

b)Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade 

comprovada. 

c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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46. Na investigação diagnóstica de um caso de anemia foram encontrados os seguintes 

achados laboratoriais: HB = 9,5 g/dl; Ht = 29%, VCM = 86 fL (VN = 80-100); ferro 

sérico= 30 mcg/dl (VN = 30-160); saturação de transferrina = 15% (VN = 10-20); 

TIBC=220mcg/dL (VN = 228-428) e ferritina sérica = 650 ng/mL (VN= 30-300). 

Assinale a anemia mais provável de estar acometendo esse paciente:  

 

a)ferropriva    b)talassemia major 

c)doença crônica   d)megaloblástica 

 

47. Qual dos medicamentos abaixo empregado para o tratamento do diabetes mellitus 

tipo 2 reduz o índice de massa corpórea?  

a)pioglitazone  b)acarbose  c)glimepirida  d)metformina 

 

48. Em relação ao sulfato de magnésio na DHEG, estão CORRETAS:  

I- Sua indicação deve se limitar aos casos de eclampsia, devido às elevadas taxas de 

intoxicação. 

II- O tratamento da intoxicação deve ser realizado com carbonato de cálcio. 

III- Presença de reflexos tendinosos exaltados sinaliza intoxicação. 

IV- O esquema de Sibai consiste na administração de 6 g EV em bolus, seguido de 3 

g/hora EV em dose de manutenção. 

 

a)Nenhum item correto.   b)Apenas uma opção. 

c) Apenas duas opções.   d)Três opções. 

 

49. Uma paciente de 36 anos apresenta declínio importante da função renal nos últimos 

dias, sendo caracterizado quadro de insuficiência renal aguda (IRA). Seu médico 

formulou a hipótese de glomerulonefrite rapidamente progressiva e estava programando 

uma biópsia renal. Dos parâmetros urinários e sedimentoscopia descritos abaixo, qual 

melhor espelha essa condição?  

 

a) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

b) Cilindros leucocitários; fração de excreção de sódio maior que 1%; osmolaridade 

urinária baixa. 

c) Cilindros granulosos largos; fração de excreção de sódio menor que 1 %; 

osmolaridade urinária alta. 

d) Cilindros hemáticos; fração de excreção de sódio menor que 1%; osmolaridade 

urinária alta. 

 

50. Em relação à anemia ferropriva podemos afirmar, EXCETO:  

a) A protoporfirina eritrocitária apresenta níveis elevados. 

b) Esplenomegalia é encontrada em cerca de 5 – 10% dos casos. 

c) A poiquilocitose é evento terminal. 

d) Raramente é causa de anemia na infância. 

 

 

 




