
MÉDICO PLANTONISTA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 

1. Qual das situações a seguir não é causa de alcalose 
metabólica? 
 
(A) transfusão sanguínea maciça 
(B) síndrome pilórica 
(C) tromboembolismo pulmonar 
(D) síndrome de Batter 
 
2. “Um paciente de 35 anos vem apresentando, há varias 
semanas, dor de cabeça intensa que não passa com 
nenhuma medicação e, há 10 dias, vômitos não 
precedidos por ânsia. Tem tomado remédios para o 
fígado, sem apresentar melhora. Ao exame físico 
apresentava-se em mau estado geral, emagrecido. A 
gasometria arterial em ar ambiente mostrou os seguintes 
resultados: Ph=7,5; PCO2=54mmHg; HCO3=40mm; 
BE=+10mm.” 
 
O paciente encontra-se em alcalose: 
 
(A) respiratória 
(B) metabólica 
(C) compensada por acidose 
(D) metabólica, com acidose respiratória 
 
3. Em relação aos sintomas observados na cetoacidose 
diabética é correto afirmar que: 
 
(A) hipotensão postural associada à taquicardia indica 
desidratação 
(B) ausência de hipertermia exclui a possibilidade de processo 
infeccioso concomitante 
(C) quando presente, a hipotermia implica bom prognostico  
(D) elevação da pressão arterial e dor abdominal são sintomas 
freqüentes em pacientes sem diagnostico anterior de diabetes 
 
4. Em relação à insuficiência respiratória aguda 
hipoxemica, e correto afirmar que: 
 
(A) a causa principal é a hipoventilação 
(B) o desequilíbrio entre ventilação e perfusão, em que a 
perfusão é relativamente maior do que a ventilação é 
conhecido como efeito espaço morto 
(C) quando a hipercapnea está presente, o gradiente alvéolo-
arterial de oxigênio não é parâmetro para determinar se a 
hipoxemia é causada pela hipercapnea 
(D) um gradiente alvéolo-arterial de oxigênio normal (menor 
que 10 em jovens e menor que 20 mmHg em qualquer idade), 
sugere que a hipoxemia se deve à hipercapnea 
 
5. O paciente que tem débito cardíaco diminuído, 
resistência vascular periférica, pressão de átrio direito e 
pressão de artéria pulmonar ocluída diminuídas, está em 
choque: 
 
(A) hipovolêmico 
(B) séptico 
(C) cardiogênico 
(D) neurogênico 
 
6. A causa mais frequente de coma, na urgência de um 
hospital geral, é: 
 
(A) encefalite 
(B) hemorragia cerebral 
(C) intoxicação alcoólica aguda 
(D) hipóxia devido a parada cardíaca 
 
7. Mulher, 20 anos de idade, não tabagista, com 
antecedentes de asma e atopia, apresenta-se em pronto 

socorro com dispnéia intensa, associada à sibilância 
torácica e confusão mental. A primeira conduta deve ser: 
 
(A) inalação de sabutamol e ipratropio 
(B) administração endovenosa de hidrocortisona 
(C) intubação orotraqueal 
(D) administração endovenosa de aminofilina 
 
8. Um pré- escolar de 6 anos chega a emergência em crise 
asmática iniciada 4 horas após uma aula de natação. 
Avaliação inicial: FR=36 irpm, FC=124 bpm, tiragem 
intercostal moderada, sibilos pulmonares generalizados. 
A partir desses dados, assinale a alternativa que 
apresenta a conduta terapêutica mais indicada: 
 
(A) B2 adrenérgico por via inalatória 
(B) corticóide por via inalatória 
(C) aminofilina EV  
(D) corticóide EV 
 
9. Você é chamado para atender uma ocorrência e deu 
inicio ao atendimento de um paciente não-responsivo. 
Você já pediu ajuda e verificou que ele não respira. Todo 
material de emergência necessário está disponível. Agora 
você deve: 
 
(A) realizar 2 tentativas de ventilação com uma unidade bolsa-
valva-máscara 
(B) checar o ritmo e realizar desfibrilação imediata, se indicada 
(C) iniciar as compressões torácicas  
(D) controlar a via aérea com um tubo orotraqueal 
 
10. A principal mudança nos últimos algorritmos do ACLS 
foi: 
 
(A) a ênfase nas manobras de ventilação 
(B) a necessidade de checar o pulso duas vezes após cada 
choque 
(C) a necessidade do uso de desfibriladores bifásicos 
(D) a ênfase nas massagens cardíacas de modo mais 
continuo, com períodos de interrupção os mais breves 
possíveis 
  
11. Um paciente do sexo masculino, de cor negra, com 40 
anos, procura a emergência relatando apresentar “dor de 
cabeça” e “formigamento” em braços. Ao  exame físico, 
constata-se: PA= 220x180 mmHg e fundo de olho grau IV. 
Qual a hipótese diagnóstica mais provável e qual a 
conduta imediata mais adequada para esse caso? 
 
(A) urgência hipertensiva, sendo indicado o tratamento 
imediato com hidralazina endovenosa 
(B) urgência hipertensiva, sendo indicado o tratamento com 
captopril 50mg via oral 
(C) emergência hipertensiva, sendo indicado o tratamento 
imediato com hidralazina endovenosa 
(D) emergência hipertensiva, sendo indicado o tratamento 
imediato com nitroprussiato de sódio via parenteral 
 
12. Na abordagem inicial do edema agudo de pulmão, a 
droga capaz de aliviar a dispnéia e promover 
vasodilatação é: 
 
(A) digoxina 
(B) morfina 
(C) furosemida 
(D) adrenalina 
 
13. O isolamento de bacilos gram positivos no liquido 
cefalo-raquidiano de recém-nascidos é sugestivo de 
meningite por: 
 
(A) listeria 
(B) clostridium 
(C) S. agalactiae 



(D) N. meningitidis 
 
14. É causa de convulsões em pacientes com AIDS? 
 
(A) meningite asséptica 
(B) leucoencefalopatia multifocal progressiva 
(C) neurotoxoplasmose 
(D) encefalopatia pelo HIV – complexo demência – AIDS 
 
15. O sinal de Rovsing é sugestivo de apendicite aguda, a 
qual se diagnostica por meio de uma manobra 
semiológica que provoca: 
 
(A) dor à extensão do quadril direito 
(B) aumento da dor à tosse provocada 
(C) dor à rotação interna do quadril direito 
(D) dor no quadrante inferior direito à palpação do esquerdo 
 
16. Dentre as opções a seguir, uma está em desacordo 
com os conceitos modernos da hemorragia digestiva: 
 
(A) a hematêmese e a melena são os achados clínicos mais 
freqüentes na hemorragia gastrintestinal alta significativa 
(B) a pesar de todas as fontes de sangramento gastrintestinal 
se relacionarem com alta taxa de mortalidade, a hemorragia 
gastrintestinal alta é a que tem um maior risco de ameaça à 
vida 
(C) as úlceras pépticas duodenais, as ulceras pépticas 
gástricas e as gastrites não estão diretamente associadas ao 
H. pylori 
(D) a causa mais comum de hemorragia gastrintestinal de 
origem obscura são as malformações arteriovenosa 
 
17. Paciente com 42% de superfície corporal queimada por 
chama direta em ambiente aberto encontra-se agitado na 
sala de emergência. As prioridades de conduta são: 
 
(A) analgesia endovenosa, hidratação venosa segundo a 
fórmula de Parkland, sonda vesical, exames laboratoriais para 
avaliar gasometria 
(B) analgesia intramuscular, hidratação venosa com soro 
fisiológico guiada pela FC e PA, sonda vesical, exame 
laboratorial para avaliar eletrólitos 
(C) hidratação venosa orientada pela diurese diária, intubação 
traqueal, sondagem vesical, exame laboratorial para avaliar 
gasometria 
(D) hidratação oral, exame laboratorial para avaliar eletrólitos, 
sonda vesical, intubação traqueal 
 
18. Vítima de ferimento por arma de fogo, um paciente de 
26 anos chega ao pronto-socorro em choque classe IV. 
Está extremamente descorado. A pesar da reposição 
volêmica inicial com cristalóide, o paciente continua em 
choque. Alem dos esforços para conter a hemorragia e da 
administração continuada de cristalóide, enquanto não é 
feita a tipagem sanguínea com prova cruzada, este 
paciente deve receber: 
 
(A) concentrado de hemácias AB + 
(B) sangue total tipo especifico ou O+ 
(C) colóide sintético 
(D) concentrado de hemácias O- 
 
19. Paciente vítima de acidente motociclístico responde 
apenas a estímulos dolorosos. Ao exame, a pressão 
arterial é de 170x90 mmHg, a freqüência respiratória é de 
20irpm e a freqüência cardíaca é de 68bpm. A conduta 
inicial mais adequada é: 
 
(A) manitol em bolus 
(B) corticóide endovenoso 
(C) intubação endotraqueal 
(D) furosemida intravenosa 
 
 

20. Um paciente é trazido ao pronto-socorro após 
traumatismo crâneo-encefálico. Emite sons 
incompreensíveis, não tem abertura ocular e reage à dor 
em descerebração. Sua pontuação na escala de Glasgow 
é: 
 
(A) 0 
(B) 3 
(C) 5 
(D) 7 
 
21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da 
Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
 
Assinale a alternativa que indica o significado dessa 
afirmação: 
 
(A) a saúde deve atender de igual forma o universo de 
doenças que acometem o homem 
(B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida 
como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de 
iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor 
saúde 
(C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, 
exceto os que tiverem plano de saúde 
(D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar 
a organização das políticas publicas e os serviços de saúde e 
suas ações 
 
22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção 
primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS: 
 
(A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-
médicos juntos às comunidades 
(B) é a preocupação com o atendimento da demanda 
espontânea da comunidade 
(C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo 
assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as 
necessidades da população 
(D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres 
que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de 
saúde 
 
23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e 
nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são: 
 
(A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde não é a 
sua atribuição, pois é competência do setor técnico do SUS 
(B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo 
(C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo 
(D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde 
pertencentes ao SUS 
 
24.  O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos 
para as 3 esferas de governo (federal, estadual e 
municipal). Os princípios fundamentais do SUS são: 
 
(A) descentralização, universalidade, participação e 
hierarquização  
(B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização 
(C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização 
e participação popular 
(D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade 
 
25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. 
CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais 
mudanças em seu contexto: 
 



(A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo 
necessárias explicações minuciosas a este 
(B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina 
paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por 
exemplo, a telemedicina 
(C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este 
for menor de idade 
(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, 
deixando de ser um documento normativo 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 

 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
27. Assinale a alternativa correta: 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 

(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 
 
29. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração.  
 
30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais. 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 
31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
32. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
34. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu – PA 
 
35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
38. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 

 
40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


