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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Qual das drogas abaixo seria a mais adequada para o tratamento 
da hipertensão arterial em paciente com angina pectoris? 
 
A) Atenolol. 
B) Hidralazina. 
C) Hidroclorotizida. 
D) Nifedipina. 
E) Furosemida. 
 
 
 
 
Um paciente chegou ao hospital com hematêmese. Endoscopia 
realizada após duas horas de estabilização hemodinâmica 
identificou uma úlcera duodenal com vaso visível, porém sem 
sangramento ativo. Qual a melhor conduta para o caso? 
 
A) Esclerose endoscópica. 
B) Alta com prescrição de tratamento de erradicação do 

Helicobacter pylori. 
C) Internamento por 48 horas com omeprazol endovenoso na 

dose de 40mg de 12/12 horas. 
D) Lavagens gástricas de 12/12 horas para monitorização de 

recidiva de sangramento. 
E) Cirurgia de urgência. 
 
 
 
 
São critérios diagnósticos para a Febre Hemorrágica da Dengue 
todos os abaixo, exceto: 
 
A) Contagem de plaquetas < 100.000/mm3. 
B) Derrames cavitários. 
C) Prova do laço positiva. 
D) Transaminases > 500UI/l. 
E) Hipoalbuminemia. 
 
 
 
 
Em que caso de abdome agudo os sinais clínicos de irritação 
peritoneal seriam provavelmente mais evidentes? 
 
A) Úlcera péptica perfurada. 
B) Gravidez ectópica rota. 
C) Apendicite. 
D) Isquemia mesentérica. 
E) Pancreatite aguda. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para qual dos casos abaixo estaria indicado o uso de 
imunoglobulina hiperimune contra o tétano? 
 
A) Mulher de 30 anos que tomou uma dose de vacina durante 

seu pré-natal há 3 anos e sofreu ferimento por faca na mão 
há 24 horas. 

B) Adolescente de 15 anos, com esquema vacinal completo no 
primeiro ano de vida, sem reforços posteriores, que sofreu 
ferimento por arma de fogo na coxa. 

C) Encanador, sem história vacinal, que sofreu ferimento 
corto-contuso no antebraço, durante limpeza de uma fossa. 

D) Paciente de 40 anos, com história de 3 doses de vacina 
antitetânica há 4 anos, que sofreu extenso ferimento em 
face, acometendo também mucosa oral. 

E) Paciente de 20 anos, sem história vacinal, que sofreu 
ferimento na mão quando tentava abrir uma lata na 
cozinha. 

 
 
 
 
Mulher de 20 anos retorna da lua-de-mel com queixas de 
disúria, polaciúria e dor suprapúbica. Não refere febre ou dor 
lombar. Qual a conduta mais recomendada para o caso? 
 
A) Solicitar urocultura e aguardar o resultado para definir o 

esquema antibiótico. 
B) Iniciar uso de amoxicilina por 7 dias logo após a coleta de 

urocultura.  
C) Prescrever ciprofloxacin 250mg de 12/12 horas por 14 

dias. 
D) Prescrever norfloxacin 400mg 12/12 horas por 3 dias, a 

urocultura é dispensável. 
E) Prescrever cefalexina por 5 dias. 
 
 
 
 
Qual o cuidado mais urgente a ser prestado a um 
politraumatizado? 
 
A) Garantir perviedade de vias aéreas. 
B) Ressuscitação volêmica com cristalóides. 
C) Puncionar veia calibrosa. 
D) Massagem cardíaca, em caso de ausência de pulsos 

centrais. 
E) Curativo compressivo em focos de sangramento. 
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Um paciente diabético de 40 anos chega à emergência 
comatoso, hipotenso e com hiperglicemia. Qual dos exames 
abaixo seria mais útil para diferenciar cetoacidose diabética de 
coma hiperosmolar? 
 
A) Nível de glicemia. 
B) Uréia. 
C) Potássio. 
D) Gasimetria arterial. 
E) Cetonúria. 
 
 
 
 
São causas mortis comuns em pacientes com reações 
anafiláticas graves todas as abaixo, exceto: 
 
A) Edema agudo de pulmão. 
B) Fibrilação ventricular. 
C) Edema de glote. 
D) Broncoespasmo. 
E) Colapso circulatório. 
 
 
 
 
Um paciente de 30 anos procurou a emergência com diarréia há 
24 horas, relatava oito evacuações líquidas, sem muco ou 
sangue. Negava febre, mas referia náuseas, principalmente no 
início do quadro. Qual das opções abaixo você não prescreveria 
para esse caso? 
 
A) Hidratação venosa 
B) Probióticos 
C) Metoclopramida 
D) Loperamida 
E) Ciprofloxacina 
 
 
 
 
Uma paciente procurou a emergência de um hospital com 
queixas de dor torácica e dispnéia que se iniciaram de forma 
súbita logo após concluir viagem aérea prolongada. Ela não 
apresentava hipotensão ou sinais de insuficiência respiratória. 
Qual o exame de escolha para confirmar o diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar neste caso? 
 
A) Dosagem do D-dímero. 
B) Tomografia computadorizada de tórax com contraste. 
C) Arteriografia pulmonar. 
D) Doppler de membros inferiores. 
E) DHL. 
 
 
 
 

 
 
 
Um paciente diabético, em uso de clorpropamida foi atendido 
na emergência em coma hipoglicêmico (HGT < 20). Qual a 
conduta mais apropriada após a normalização da glicemia? 
 
A) Internamento por 48 horas, com monitorização freqüente 

da glicemia capilar. 
B) Alta, recomendando a suspensão da clorpropamida. 
C) Alta, recomendando a troca de clorpropamida por insulina. 
D) Observação por oito horas na emergência e alta após 

refeição supervisionada. 
E) Alta, recomendando a troca de clorpropamida por 

metformina. 
 
 
 
 
Uma paciente costuma ser atendida com erisipelas de repetição. 
Que esquema profilático é indicado para o caso? 
 
A) Penicilina benzatina a cada sete dias. 
B) Cefalexina 500mg de 12/12 horas por 60 dias. 
C) Penicilina benzatina a cada três meses. 
D) Nenhum. 
E) Penicilina benzatina a cada 21 dias. 
 
 
 
 
Um paciente asmático chegou à emergência com dispnéia 
intensa há 48 horas, com piora recente, não conseguindo 
articular frases completas, mas consciente e orientado. Qual das 
medidas abaixo é menos indicada para a reversão da crise? 
 
A) Nebulização com salbutamol. 
B) Nebulização com brometo de ipatrópio. 
C) Nebulização com budesonida. 
D) Aminofilina em infusão venosa. 
E) Metilprednisolona endovenosa. 
 
 
 
 
Em todos os casos abaixo estaria indicado uso de 
hidrocortisona, exceto: 
 
A) Choque anafilático. 
B) Choque séptico. 
C) Insuficiência adrenal aguda 
D) Choque cardiogênico. 
E) Edema de glote. 
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Um paciente sofreu um acidente de motocicleta quando estava 
sem capacete. Inicialmente houve perda de consciência por 
cerca de 15 minutos, mas já chegou ao hospital consciente e 
orientado, sem déficits focais evidentes. Após cerca de quatro 
horas passou a ficar sonolento e a reavaliação neurológica após 
oito horas evidenciou midríase à esquerda e hemiparesia direita. 
Qual o diagnóstico mais provável? 
 
A) Hemorragia suaracnoidéa. 
B) Lesão axonal difusa. 
C) Hematoma cerebral. 
D) Hematoma extradural. 
E) Hematoma subdural. 
 
 
 
 
Qual mecanismo fisiopatológico explica a maioria das mortes 
por dengue? 
 
A) Plaquetopenia. 
B) Insuficiência renal aguda. 
C) Aumento da permeabilidade capilar. 
D) Insuficiência cardíaca aguda. 
E) Alterações neurológicas. 
 
 
 
 
Um paciente cirrótico por álcool chegou ao hospital com 
hemorragia digestiva por ruptura de varizes esofágicas. Qual 
das drogas abaixo não deveria constar de sua prescrição inicial? 
 
A) Terlipressina. 
B) Lactulose. 
C) Ciprofloxacina. 
D) Somatostatina. 
E) Propranolol. 
 
 
 
 
Um paciente chegou à emergência com edema agudo de 
pulmão e hipertensão grave (PA = 190x140mmHg). Qual das 
drogas abaixo não deveria ser utilizada neste caso? 
 
A) Nitroglicerina. 
B) Nitroprussiato de sódio. 
C) Captopril sublingual. 
D) Verapamil endovenoso. 
E) Hidralazina. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qual o exame laboratorial mais sensível para o diagnóstico de 
injúria miocárdica? 
 
A) Mioglobina. 
B) CK-MB. 
C) DHL. 
D) CPK. 
E) Troponina. 
 
 
 
 
São fatores de risco para penumonia comunitária por 
Pseudomonas aeruginosa todos os abaixo, exceto: 
 
A) Bronquiectasias. 
B) Uso crônico de corticóides. 
C) Uso recente de antibióticos. 
D) Fibrose cística. 
E) Broncoaspiração. 
 
 
 
 
Um paciente em tratamento de insuficiência cardíaca 
desenvolveu hipercalemia importante. Que modificação na 
conduta é mais adequada neste momento? 
 
A) Associar espironolactona. 
B) Trocar captopril por losartan. 
C) Trocar losartan pela associação hidralazina+nitrato. 
D) Trocar captopril por caverdilol. 
E) Trocar losartan por captopril. 
 
 
 
 
Um homem de 40 anos foi internado com pielonefrite à direita e 
tratado com ciprofloxacin venoso 400mg de 12/12 horas. No 
quinto dia ele persiste febril e a urocultura foi positiva para 
Escherichia coli sensível a ciprofloxacin. Qual a conduta mais 
adequada para o caso? 
 
A) Trocar ciprofloxacin por ceftrixone. 
B) Solicitar ultrassonografia de vias urinárias. 
C) Manter o mesmo esquema antibiótico por 21 dias. 
D) Aumentar a dose do ciprofloxacin para 400mg de 8/8 

horas. 
E) Trocar o ciprofloxacin por sulfametoxazol-trimetoprin. 
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A ocorrência de sangramento uterino disfuncional com 
hiperestrogenismo e ciclos anovulatórios é comum nas 
seguintes condições, exceto: 
 
A) Síndrome de ovários policísticos. 
B) Obesidade mórbida. 
C) Adolescência. 
D) Período pré-menopausa. 
E) Diabetes mellitus. 
 
 
 
 
É característica da queimadura de primeiro grau: 
 
A) Surgimento precoce de bolhas. 
B) Perda de anexos. 
C) Manutenção da perfusão capilar. 
D) Atrofia. 
E) Pele enegrecida. 
 
 
 
 
De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação 
de mortalidade no Brasil, em 2005, é incorreto afirmar: 
 
A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano. 
B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais 

grupos de causas de morte em ordem decrescente são: 
doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas 
externas. 

C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá 
principalmente dos 15 aos 49 anos. 

D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem 
mais nesse grupo de causas. 

E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os 
homens que morrem mais em todas as faixas de idade. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, 

processar e analisar dados sobre a saúde da população. 
B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos 

suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional 
de notificação compulsória. 

C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo 
realizado a partir da notificação dos casos de doença de 
notificação. 

D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por 
profissional de saúde; 

E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados 
problemas de saúde pública, além das doenças 
transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, 
acidentes e doenças profissionais; 

 
 

 
 
 
O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 
2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de 
Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira.  São prioridades 
definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto: 
 
A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 
B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com 

ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças 
crônicas não-transmissíveis; 

C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do 
colo do útero; 

D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária 
para o fortalecimento da atenção básica; 

E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular 
e alimentação saudável. 

 
 
 
 
De acordo com o Ministério da Saúde é incorreto afirmar com 
relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no 
Brasil: 
 
A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos 

registrados nas capitais brasileiras em 1930. 
B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano 

acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente 
como doenças transmissíveis com tendência decrescente. 

C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de 
persistência, ou de redução em período ainda recente, a 
leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, 
esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, 
hepatites virais. 

D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças 
emergentes ou reemergentes. 

E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência 
da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo 
sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da 
população ainda permanece susceptível. 

 
 
 
 
 
Em relação ao Programa de Saúde da Família é incorreto 
afirmar: 
 
A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade; 
B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações 

de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo; 
C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de 

recursos financeiros federais destinados à viabilização de 
ações de Atenção Básica à saúde; 

D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e 
uma parte variável que são destinadas a todos os 
municípios brasileiros; 

E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde. 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 

  
A praga das mensagens indesejadas  

 
Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue 

na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de 
mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às 
vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à 
apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa 
praga se espalha pelos telefones celulares. Spam, como é 
conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês 
span, que, na sua forma verbal, tem o significado de ‘estender 
ao redor, propagar’. Os internautas atribuem à expressão o 
sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja 
pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de 
comunicação instantânea, ou pela abertura automática de 
janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de 
conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de 
texto (sms). 

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de spam, 
as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a 
causar maior preocupação, pois, ao incoveniente da perda de 
tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo 
financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms 
recebido. O problema é que esse meio passou a ser 
maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados 
pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo 
ceclular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos 
alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de 
armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o 
limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, 
que essa prática dos emitentes de mensagens comerciais causa 
prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de 
imprudência. (...)  

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de 
acionar a Justiça para cobrar do emitente da mensagem e da 
empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de 
mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos 
materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo 
recebimento de spam. (...) Além disso, a Polícia Federal tem 
instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de 
computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários 
com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a 
utilização de cartões de créditos clonados.  

Já são dezenas de processos penais em curso, com 
acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O 
internauta pode colaborar na repressão desses crimes, 
comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens 
suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação 
dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPF: 
dcs@dpf.gov.br 
 

Lázaro Guimarães. Diário de Pernambuco, 25 de maio de 2008, p. A15. 
Adaptado. 

 
 
 
 

 
 
 
Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente: 
 
A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da 

telefonia celular. 
B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na 

Polícia Federal. 
C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos 

Estados Unidos. 
D) as medidas necessárias para os internautas nunca 

receberem spams. 
E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens 

não desejadas.  
 
 
 
 
É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções: 
 
A) atestar e criticar. 
B) comentar e informar. 
C) prescrever e ensinar.  
D) explicar e avaliar. 
E) instruir e contestar. 
 
 
 
 
Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma 
a seguir. 
 
1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do 

assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, 
claramente introduzido. 

2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista 
contrário ao que havia apresentado anteriormente, para 
poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos. 

3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por 
meio dos quais os leitores podem defender-se em relação 
ao problema apresentado ao longo do texto.   

4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, 
podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá 
uma continuação.  

 
Estão corretas:  
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas.  
D) 2 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 
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Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do 
Texto 1. 
 
A) As mensagens indesejadas são uma praga. 
B) Há praga nas mensagens indesejadas. 
C) É indesejado receber praga nas mensagens. 
D) Mensagens com praga são indesejáveis. 
E) Nas mensagens, a praga é indesejada. 
 
 
 
 
“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos 
inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção 
de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques 
em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos 
clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse 
trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem 
as relações de: 
 
A) causa.  
B) tempo. 
C) finalidade. 
D) adição. 
E) condição. 
 
 
 
 
“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na 
Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens 
não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o 
mesmo sentido de: 
 

A) se alguém deseja utilizar. 
B) qualquer pessoa que utilize. 
C) quando alguém utiliza. 
D) depois de utilizar. 
E) ao se utilizar. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência 
(nominal e verbal) foram seguidas.   
 
A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os 

crimes ligados à Internet, devido o grande número de 
queixas registradas.  

B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que 
tange a freqüente invasão de computadores.  

C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de 
recursos antispam não têm alcançado os resultados que 
aspiram.  

D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à 
consolidação de políticas de combate a essa prática 
abusiva.  

E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via 
Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações 
que necessitam para realizar essa tarefa. 

 
Texto 2 

 
Como não se tornar um spammer 

 
Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já 
enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo 
parecido. Para não se tornar um spammer, mesmo entre 
amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as 
normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a 
respeito dos diversos e-mails que você receber, para não 
correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou 
boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo 
será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-
lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de 
terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações 
pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails 
suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, 
golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie. 
 

Disponível em: http://www.antispam.br. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.
 

 
 
 
As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que 
‘spammer’ significa: 
 
A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda 

urbana ou algo parecido. 
B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via 

mensagens comerciais em profusão. 
C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, 

em caso de receber spam. 
D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas 

de etiqueta da Net. 
E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem 

a intenção de fazê-lo. 
 
 
 
 
“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos 
reconhecer, nessa regra, uma relação semântica de: 
 
A) condição. 
B) causa. 
C) conseqüência. 
D) conclusão. 
E) oposição. 
 
 
 
 
O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um 
spammer, uma pessoa deve ser, principalmente: 
 
A) tranqüila. 
B) capacitada. 
C) respeitadora. 
D) prudente. 
E) sensível. 
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