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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 01 

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em 
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, 
determina que a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não pode exceder um percentual 
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos 
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que 
indica os percentuais estabelecidos para essas três 
instâncias governamentais: 

A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

 
 
QUESTÃO 02 

O Brasil possui uma forma de governo e um regime 
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa 
que apresenta a forma de governo e o regime político 
existente no Brasil: 

A) República Federativa Capitalista. 

B) Monarquia Parlamentarista. 

C) Monarquia Democrática. 

D) República Federativa Parlamentarista. 

E) República Federativa Presidencialista. 
 
 

QUESTÃO 03 

O Brasil é uma Federação dividida em unidades 
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de 
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no 
Brasil: 

A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois 
Distritos Federais. 

B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois 
Distritos Federais. 

C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito 
Federal. 

D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito 
Federal. 

E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecem a alguns princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta esses princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade e moralidade. 

C) pessoalidade, moralidade e eficiência. 

D) impessoalidade, publicidade, eficiência, coletividade e 
parcialidade. 

E) coletividade, pessoalidade, eficiência e ilegalidade. 

 
 
QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra 
e da música do hino do município de Nova Aurora: 

A) Sebastião Vergueiro Lima 

B) Carlos Silvério da Silva 

C) Sebastião Lima 

D) Agostinho da Luz 

E) Álvaro de Azevedo Lima 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
Nas questões de 06 a 25, assinale a alternativa 

correta. 
 
QUESTÃO 06 

Plantonista é chamado para avaliar paciente em 
enfermaria que se encontra inconsciente, não respira e 
não tem pulso. Após manobras de reanimação 
cardiopulmonar, ao monitor, é observado fibrilação 
ventricular. A prioridade neste instante é: 

A) intubação orotraqueal. 

B) administrar adrenalina e atropina. 

C) proceder a desfibrilação. 

D) administrar amiodarona 300mg. 

E) continuar manobras de reanimação cardiopulmonar 
devido à fibrilação ventricular ser um rítmo não 
chocável. 
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QUESTÃO 07 

São características anatomoclínicas e endoscópicas 
da Doença de Crohn : 

A) presença de fístula é rara, sangue nas fezes é 
comum, reto frequentemente poupado e inflamação 
contínua. 

B) presença de fístula é frequente, sangue nas fezes é 
comum, reto acometido e inflamação contínua. 

C) presença de fístula é rara, sangue nas fezes é 
frequente, reto frequentemente poupado e 
inflamação descontínua. 

D) presença de fístula é frequente, sangue nas fezes é 
raro, reto frequentemente poupado e inflamação 
descontínua. 

E) presença de fístula é frequente, sangue nas fezes é 
comum, reto acometido e inflamação descontínua.  

 
 
QUESTÃO 08 

Paciente em tratamento para meningite 
meningocócica deve ficar em isolamento: 

A) até o desaparecimento da febre. 

B) durante todo o internamento. 

C) até uma semana após o início da terapêutica 
específica. 

D) até 24 horas depois de iniciada a terapêutica 
específica e adequada. 

E) até que o líquor revele negatividade para o 
meningococo. 

 
 
QUESTÃO 09 

Paciente do sexo masculino, etilista crônico, 
internado com diagnóstico de pancreatite aguda, 
apresenta dispnéia progressiva, cianose e taquicardia. 
Realizado Rx de tórax, encontramos infiltrado intersticial 
bilateral. Realizada gasometria arterial com os seguintes 
valores: PO2=70; PCO2=56, o paciente estava em uso de 
máscara de O2 com FiO2=50%.Com estes dados, 
podemos concluir que: 

A) reúne critérios para SARA. 

B) reúne critérios para Lesão Pulmonar Aguda (LPA). 

C) está cursando com Embolia Pulmonar (TEP). 

D) está cursando com Insuficiência Cardíaca 
descompensada. 

E) está Séptico. 

 
 

QUESTÃO 10 

Paciente internado para tratamento de 
Tromboembolismo Pulmonar (TEP) em uso de Heparina 
Não Fracionada, dose plena. Que exames solicitaria para 
controle do ajuste de dose da medicação? 

A) TAP. 

B) Anti Fator Xa. 

C) Não necessita de controle laboratorial. 

D) RNI. 

E) KPTT. 

 
QUESTÃO 11 

Jovem de 24 anos, usuário de drogas ilícitas 
endovenosas, apresenta febre, toxemia, sendo 
diagnosticado com pneumonia grave. No Rx de tórax 
encontramos pneumatoceles. O agente etiológico mais 
provável é: 

A) Staphylococcos aureus. 

B) Criptococcos neoformans. 

C) Streptococcos pneumoniae. 

D) Haemophylos influenzae. 

E) Mycoplasma pneumoniae. 

 
QUESTÃO 12 

Em um paciente com dengu, você indicaria 
transfusão de plaquetas em qual situação? 

A) sangramento mucoso, febre e plaquetas acima de 
50.000. 

B) como profilaxia de paciente sem sangramento e com 
plaquetas de 80.000. 

C) sangramento mucoso com plaquetas abaixo de 
30.000. 

D) plaquetas abaixo de 50.000 sem sangramento 
mucoso. 

E) em casos de hemoconcentração. 

 
 

QUESTÃO 13 

Qual a diferença fundamental entre angina instável e 
infarto sem elevação do segmento ST? 

A) A dor precordial no infarto sem supra ST é 
obrigatoriamente mais intensa do que na angina 
instável. 

B) No infarto sem supra ST, os marcadores de necrose 
miocárdica estão positivos, enquanto na angina 
instável, estão negativos. 

C) Na angina instável, os marcadores de necrose 
miocárdica encontram-se pouco elevados, enquanto 
no infarto sem supra ST encontram-se negativos. 

D) Não existe elevação das enzimas cardíacas em 
nenhuma das duas situações e o diagnóstico 
diferencial é clínico. 

E) Os marcadores de necrose miocárdica só estão 
positivos no infarto com supra ST. 
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QUESTÃO 14 

Profissional médico realizou vacinação para hepatite 
B. Que exame solicitaria para verificar se o mesmo 
encontra-se imunizado: 

A) HBsAg. 

B) HBeAg. 

C) Anti-HBe. 

D) Anti-HBc IgG. 

E) Anti-HBs. 

 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa na qual todos os antibióticos 
mencionados possuem ação anti-Pseudomonas: 

A) Amoxicilina - Clavulanato, Teicoplamina, Ceftriaxona. 

B) Ciprofloxacino, Imipenem, Ceftazidima. 

C) Gentamicina, Aztreonam, Ceftriaxona. 

D) Oxacilina, Claritromicina, Cefepime. 

E) Vancomicina, Clindamicina, Cefoxitina. 

 
 
QUESTÃO 16 

Mulher de 26 anos, procura Unidade Básica de 
Saúde com queixa de leucorréia esbranquiçada sem 
cheiro e refere intenso prurido vaginal principalmente após 
às menstruações. O provável diagnóstico é: 

A) Vaginose. 

B) Triconomíase. 

C) Gonorréia. 

D) Candidíase. 

E) Sífilis. 

 
 

QUESTÃO 17 

Qual a alternativa apresenta, respectivamente, a 
substância a ser prescrita como anticonvulsivante em caso 
de eclâmpsia e seu antídoto no caso de superdosagem? 

A) Diazepam e Gluconato de Cálcio. 

B) Sulfato de magnésio e Bicarbonato de Sódio. 

C) Sulfato de magnésio e Gluconato de Cálcio. 

D) Diazepam e Bicarbonato de Cálcio. 

E) Gluconato de Cálcio e Bicarbonato de Sódio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

Paciente é atendido no pronto socorro com trombose 
venosa profunda fêmoropoplítea confirmada por 
EcoDoppler. Qual a conduta mais adequada? 

A) iniciar Cumarínicos e alta. 

B) AAS 100mg e alta. 

C) anticoagulação via oral e internação. 

D) alta com encaminhamento ao ambulatório de cirurgia 
vascular. 

E) heparinização e internamento. 

 
 

QUESTÃO 19 

Qual a afirmativa correta em relação à Ascite 
refratária? 

A) Pode ser definida como a ausência de resposta ao 
tratamento diurético em doses máximas instituído por 
7 dias. 

B) Recorrência da Ascite dentro de 6 meses após 
paracentese evacuadora é critério diagnóstico.  

C) Não se deve usar diuréticos no tratamento da Ascite 
refratária devido ao risco de desequilíbrios 
hidroeletrolíticos. 

D) Não é indicada a paracentese evacuadora na Ascite 
refratária devido ao alto risco de complicações 
hemodinâmicas. 

E) O Shunt Intra-hepático portossistêmico transjugular 
(TIPS) não demonstrou ser efetivo no tratamento da 
Ascite Refratária. 

 
 
QUESTÃO 20 

Paciente diagnosticado com pneumonia lobar 
apresenta, ao exame semiológico, as seguintes 
características : 

A) macicez à percussão, murmúrio vesicular diminuído e 
frêmico tóraco vocal diminuído. 

B) macicez à percussão, murmúrio vesicular aumentado 
e frêmico tóraco vocal diminuído. 

C) macicez à percussão, murmúrio vesicular diminuído e 
frêmico tóraco vocal aumentado. 

D) som timpânico à percussão, murmúrio vesicular 
diminuído e frêmico tóraco vocal diminuído. 

E) som timpânico à percussão, murmúrio vesicular 
aumentado e frêmcio tóraco vocal aumentado. 
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QUESTÃO 21 

No paciente cirrótico em insuficiência hepática, está 
contra-indicado o uso de: 
 

A) Flumazenil. 

B) Manitol. 

C) Haloperidol. 

D) Lactulona. 

E) Diazepam. 

 
 
 

QUESTÃO 22 

Paciente vítima de acidente de moto, 
politraumatizado, chega ao pronto socorro confuso, com 
abertura ocular a dor e localizando a dor ao estímulo 
doloroso. Sua pontuação na Escala de Coma de Glasgow 
é: 

A) 3 

B) 15 

C) 10 

D) 11 

E) 12 

 
 
QUESTÃO 23 

É característico da pancreatite aguda: 

A) dentre as causas mais freqüentes, está a doença 
biliar e, na maioria dos casos, a evolução é favorável 
e a doença cura sem deixar sequelas. 

B) antibioticoterapia com cobertura para 
microorganismos anaeróbios deve ser sempre 
instituída como profilaxia. 

C) atualmente o jejum absoluto está contra-indicado  

D) a cirurgia está indicada em todos os casos de 
necrose pancreática. 

E) a causa alcoólica é a mais frequente, o seu 
tratamento geralmente é cirúrgico e leva à graves 
consequências endócrinas. 

 
 

QUESTÃO 24 

Na avaliação do paciente com suspeita de apendicite 
aguda, o sinal de Rovsing consiste em : 

A) dor na fossa ilíaca direita após manobra de 
compressão da fossa ilíaca esquerda e do cólon 
descendente. 

B) dor na fossa ilíaca direita após inspiração forçada. 

C) dor na fossa ilíaca direita após percussão dos 
calcanhares. 

D) hipertonia do esfíncter anal interno. 

E) dor em fossa ilíaca direita após toque retal. 

QUESTÃO 25 

No tratamento da Hiperpotassemia, qual medida 
depleta potássio do organismo? 

A) Bicarbonato de Sódio. 

B) Resinas de troca (poliestireno de sódio). 

C) Gluconato de cálcio. 

D) Solução polarisante. 

E) Beta-2-agonistas. 
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