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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1.  P.M.S., 14 anos, masculino, negro, sofreu um acidente perfurante pisando em um 
prego enferrujado há três dias. A mãe, que trouxe o filho à emergência do hospital, 
relata que o mesmo recebeu todas as vacinas, mas perdeu a carteirinha de vacinação. 
Assinale a alternativa correta em relação à conduta mais apropriada nessa situação: 
A) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico. 
B) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico e penicilina benzatina 
para prevenção de Infecção. 
C) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico, vacina antitetânica e 
penicilina benzatina  para prevenir infecção, já que o ferimento é considerado “sujo”. 
D) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico, imunoglobulina 
específica e vacina antitetânica. 
E) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico e vacina antitetânica. 
 
2.  Assinale a alternativa correta, quanto  ao tratamento atual da insuficiência cardíaca 
no estágio C, em paciente com eletrocardiograma, apresentando complexo QRS 
normal: 
A) Digoxina, inibidores da ECA, espironolactona e bloqueadores da histamina. 
B) Inibidores da ECA, hidroclorotiazida, espiro-nolactona e betabloqueadores. 
C) Hidroclorotiazida, espironolactona, nitratos e beta-adrenérgicos. 
D) Antiarrítmicos classe IV, digoxina, diuréticos de alça e marca-passo definitivo para 
ressincronização ventricular. 
E) Marca-passo definitivo para ressincronização ventricular, inibidores da ECA, 
diuréticos e nitroglicerina sublingual. 
 
3.  Com relação às doenças tireoidianas, assinale a alternativa incorreta: 
A) As opções para a terapia do hipertireoidismo da doença de Graves não se 
alteraram nos últimos 50 anos: usamos drogas anti-tireoideanas, iodo radioativo ou 
cirurgia. 
B) O adenoma tóxico ou nódulo solitário autônomo, quando  maior de 3 cms, é capaz 
de produzir um quadro de hipertireoidismo. 
C) Tipicamente, os pacientes com hipertireoi- dismo sub-clínico apresentam tireoide 
não palpável ou bócio pequeno, com níveis de T3 e T4 livres normais e TSH abaixo do 
limite inferior da normalidade. 
D)  A doença de Graves, em sua fase final, pode cursar com hipotireoidismo. 
E)  No diagnóstico de bócio multinodular tóxico, temos captação de Iodo-131 
aumentado e o mapeamento da tireoide apresenta focos de hipocaptação, com 
supressão do parênquima perinodular. 
 
4.  Assinale a alternativa incorreta, em relação à asma brônquica. 
A) Segundo dados do MS/2000, anualmente ocorre cerca de 350 mil internações por 
asma no Brasil, sendo a 4ª causa de hospitalização pelo SUS. 
B) A asma poderá ser classificada quanto à gravidade em intermitente, persistente 
leve, moderada e grave. 
C)  No tratamento da crise de asma aguda grave, a primeira escolha deverá ser a 
associação dos anticolinérgicos aos beta-2-agonistas. 
D) O conceito atual de asma é de doença inflamatória crônica das vias aéreas, 
mediada por fatores genéticos e ambientais. 
E) O uso de corticosteroides reduz a inflamação e diminui o risco de crise fatal. 
Todavia, o seu uso endovenoso ou oral tem efeito diferente no tratamento da asma 
aguda. 
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5.  Na composição das Equipes de Saúde da Família brasileiras, devem estar 
presentes, no mínimo: 
A) Médico, enfermeiro, psicólogo e agentes comunitários de saúde. 
B) Médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
C) Médico, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
D) Enfermeiro, psicólogo, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
E) Médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde e psicólogo. 
 
6.  A Atenção Primária à Saúde é uma estratégia  de organização de sistemas 
nacionais de saúde que: 
A) É recomendada pela organização mundial de saúde desde o famoso Relatório 
Dawson, de 1946. 
B) Foi proposta para viabilizar o provimento de cuidado à população pobre e dos 
extratos sociais desfavorecidos dos países pobres e em desenvolvimento, não sendo 
cogitada para os países ricos. 
C) Provê reorganização do cuidado médico em sistema nacionais de saúde universais, 
havendo evidências de que países ricos com forte atenção primária têm melhores 
índices de saúde-doença do que os que não têm. 
D) Não tem relação com equidade e justiça social quanto  à distribuição dos recursos 
de cuidado em saúde, não afetando a famosa lei dos cuidados inversos (cuida-se mais 
de quem menos precisa, quem mais precisa é menos cuidado). 
E) A atenção primária à saúde é um modelo que difere essencialmente da Estratégia 
Saúde da Família adotada pelo governo brasileiro já há alguns anos. 
 
7.  Sobre as várias conceituações de saúde, é correto afirmar que: 
A) “Saúde é o completo bem estar biopsicossocial” é a conceituação mais recente na 
saúde pública contemporânea. 
B) A determinação biológica do processo saúde- doença foi defendida pelo movimento  
de medicina social europeu do século XIX. 
C) O conceito que expressa que saúde é ausência de doença, de Cristopher Boorse, é 
o mais aceito pelo ideário da promoção da saúde contemporânea. 
D) O conceito ampliado de saúde a vê como dependente de condições sociais, 
econômicas, políticas, de lazer, educação, ambiente, trabalho, nutrição etc. Tal 
conceito foi incorporado à constituição Brasileira de 1988. 
E) A saúde como recurso para a vida e sua promoção como capacitação individual e 
coletiva para o controle sobre seus principais determinantes é um pensamento oposto 
ao da pro- moção da saúde contemporânea (pós-carta de Otawa). 
 
8. Sobre os princípios fundamentais ou doutrinários do SUS, abaixo mencionados 
entre aspas, é correto afirmar: 
A) “Integralidade” significa que em todos os serviços de saúde devem ser prestados 
todos os cuidados necessários ao atendimento integral das necessidades de saúde do 
usuário. 
B)“Equidade” significa que o pagamento dos serviços deve ser justo e proporcional à 
condição econômica do doente. 
C) “Participação popular” significa que a população tem o direito de participar de todas 
as campanhas preventivas promovidas pelos serviços públicos de saúde. 
D) “Hierarquização” significa que deve haver uma hierarquia profissional na 
administração pública, com os médicos nas chefias dos serviços que prestam 
assistência médica. 
E) “Universalidade” significa que o cuidado à saúde é direito de todos e, portanto, o 
acesso deve ser universal aos serviços públicos de saúde, sem distinções ou 
privilégios de raça, classe social, etnia, situação trabalhista, etc. 
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9.  Um paciente  sabia ser hipertenso há 2 décadas mas só iniciou tratamento há 
quatro anos, quando começou a ter falta de ar aos esforços e foi diagnosticada 
cardiopatia hipertensiva. Apresentou há 3 meses quadro de insuficiência cardíaca 
congestiva e hoje sofreu um edema agudo de pulmão, falecendo 5 horas após o início 
da crise de falta de ar. 
A sequencia correta a ser assinalada na Declaração de Óbito (da causa imediata ou 
terminal para a causa básica), é: 
A) Edema agudo de pulmão – Insuficiência cardíaca hipertensiva – Cardiopatia 
hipertensiva – Hipertensão arterial. 
B) Hipertensão arterial – Cardiopatia hipertensiva – Insuficiência cardíaca hipertensiva 
– Edema agudo de pulmão. 
C) Insuficiência cardíaca hipertensiva – Hipertensão arterial – Cardiopatia hipertensiva 
– Edema agudo de pulmão. 
D) Cardiopatia hipertensiva- Insuficiência cardíaca hipertensiva – Hipertensão arterial– 
Edema agudo de pulmão. 
E) Edema agudo de pulmão – Cardiopatia hiper- tensiva–Insuficiência cardíaca 
hipertensiva– Hipertensão arterial. 
 
10.  Sobre os aspectos educativos da atividade médica, é correto afirmar que: 
A) Uma relação mais horizontal e de diálogo amigável e solidário entre médico e 
pacientes em geral prejudica os aspectos educativos da atividade médica, que 
requerem firmeza e autoridade na orientação dos doentes. 
B) Os médicos da atenção primária à saúde devem delegar as tarefas educativas para 
a enfermagem e os agentes comunitários de saúde, supervisionando-os, conforme 
diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
C) Entrar em acordo com o doente sobre a natureza dos seus principais problemas  de 
saúde e construir conjuntamente com ele um plano realista de manejo terapêutico, 
adaptado à sua realidade e à sua vivência pessoal e cultural melhora a relação 
médico-paciente e a efetividade educativa da atividade médica. 
D) A parceria e intimidade da relação médico-paciente não tem relação com maior 
efetividade. 
E) NDA 
 
11.  Um homem de 30 anos, com dor abdominal baixa há alguns dias, insidiosa, com 
piora há meio dia e febre baixa, sem desencadeantes e sem diarreia ou vômitos, com 
localização em fossa ilíaca direita desde que acordou, apresenta-se no fim da manhã 
na equipe de saúde da família de seu bairro, sem agendamento prévio. A agenda do 
médico da equipe de saúde da família já está lotada. De acordo com a recomendação 
para um bom “acolhimento” na atenção básica da Política Nacional de Humanização, 
assinale a melhor conduta. 
O usuário: 
A) Deve ser imediatamente encaminhado a um Pronto-Atendimento, já que a 
avaliação de quadros de urgência não cabe à atenção básica. 
B) Deve passar em consulta médica, no mesmo dia, se houver vaga; se não houver 
vaga, deve ser encaminhado a um Pronto Atendimento. 
C) Deve ser avaliado por um profissional de saúde e, como se trata de possível quadro 
de abdome agudo, por um médico, rapidamente. 
D) Deve passar em consulta médica de urgência no dia seguinte, uma vez que outros 
profissionais de saúde não têm competência para avaliação de risco clínico 
anteriormente ao médico. 
E) O quadro descrito não precisa de avaliação urgente e o paciente  deve ser 
orientado  a voltar quando  houver vaga, ou ir a Pronto Atendimento se piorar mais. 
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12.  Uma criança do sexo masculino, com oito meses de vida, começou a apresentar 
diarréia e vômitos moderados há três dias, quando  o quadro piorou e foi internada  na 
Unidade de Pronto Atendimento do Sul da Ilha. Estava desidratada (2º para 3º grau) e 
apresentava sinais de desnutrição  moderada. No dia seguinte, apresentou aspiração 
de vômitos com diagnóstico de broncopneumonia comprovado pelo RX, sendo 
transferida para o Hospital Infantil. O quadro se agravou com persistência de febre, 
diarréia e insuficiência respiratória, com óbito constatado três dias após a internação, 
apesar das manobras de reanimação cárdio-respiratórias a que foi submetida. 
A causa básica da morte e a(s) causa(s) imediata(s) da morte para registro na 
Declaração de Óbito deverão ser, respectivamente: 
A) Choque séptico; Desidratação. 
B) Bronco aspiração; Diarreia e Vômitos.  
C) Gastroenterite; Desidratação e Broncopneumonia. 
D) Gastroenterite; Aspiração de vômito e Desidratação. 
E) Parada cardiorrespiratória; Desidratação e Bronco aspiração. 
 
13. O Sistema Único de Saúde tem uma organização caracterizada pela 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo, cujas competências 
foram indicadas na Lei 8080/90. 
Assinale a alternativa que representa melhor as competências específicas dos 
gestores Federal, Estadual e Municipal, respectivamente: 
A) Executar ações e serviços de alta complexidade; executar ações de média 
complexidade; executar ações básicas de saúde. 
B) Definir critérios, valores e parâmetros de cobertura assistencial; formar consórcios 
administrativos intermunicipais; executar ações e serviços básicos de saúde. 
C) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; executar ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras; formar consórcios 
administrativos intermunicipais. 
D) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e 
fronteiras; formar consórcios administrativos intermunicipais; celebrar contratos e 
convênios com entidades prestadores de serviços privados de saúde. 
E) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e 
fronteiras; prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; formar consórcios 
administrativos intermunicipais. 
 
14.  São prioridades do Pacto pela Vida, entre outras: 
A) A redução do tabagismo, a imunização contra a rubéola e a universalização da 
assistência farmacêutica para os doentes com HIV. 
B) A promoção da saúde, a organização da aten- ção pré-hospitalar de urgência e o 
fortalecimento da atenção básica. 
C) A saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama, a redução da 
mortalidade infantil e materna. 
D) O fortalecimento da atenção básica, a ampliação da rede de captação de órgãos e 
transplantes e o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica. 
E) A redução da mortalidade infantil e materna, a reestruturação do sistema hospitalar 
brasileiro e a universalização da estratégia  de saúde da família. 
 
15.  Assinale a alternativa incorreta: 
A) O número de tentativas frustradas de suicídio é mais comum entre as mulheres. 
B) Quinze por cento dos portadores de transtornos de humor têm êxito ao tentar o 
suicídio. 
C) Os homens tentam o suicídio mais freqüentemente usando métodos violentos como 
armas de fogo. 
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D) A identificação dos suicidas em potencial é muito difícil, pois mais de setenta por 
cento não procuram atenção médica ou psiquiátrica nos meses que antecedem o 
suicídio. 
E) Logo após o início do tratamento medicamentoso para a depressão, o risco de 
suicídio pode aumentar, pois a disposição física (necessária para o ato) pode 
melhorar, antes que diminua a ideação suicida. 
  
16.  Sobre os transtornos relacionados à cocaína, não podemos afirmar que: 
A) A cocaína pode se apresentar de várias formas, sendo o crack uma das formas 
mais puras, com efeitos de início rápido e duração prolongada. 
B) A dependência de cocaína é um grupamento de sintomas fisiológicos, 
comportamentais e cognitivos que, considerados juntos, indicam que a pessoa 
continua usando cocaína, apesar de problemas  significativos relacionados a seu uso. 
C) Usar a droga para evitar a abstinência não é uma característica tão dominante da 
dependência de cocaína, quanto  comparada com a dependência de opióides. 
Entretanto os outros critérios de dependência são comuns entre usuários pesados de 
cocaína. 
D) As alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas na 
intoxicação por cocaína são: euforia ou embotamento afetivo; alterações na 
personalidade; hipervigilância; ansiedade, tensão ou raiva; com- portamentos 
estereotipados; julgamento. 
e funcionamento social e/ou ocupacional prejudicados. 
E) Altas doses de cocaína podem causar uma ampla variedade de efeitos tóxicos 
sistêmicos, especialmente cardiovasculares, incluindo arritmias cardíacas, espasmos 
da artéria coronária e enfarto do miocárdio. 
 
17.  Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta 
A) Nos adultos, a maioria das causas de cirrose é consequente ao uso abusivo de 
etanol ou de infecção crônica por vírus da hepatite B ou C. 
B)  Cirrose hepática é definida como um processo inflamatório  difuso do fígado, 
caracterizado por fibrose não septal e regeneração nodular. 
C) Hipertensão portal tem como principal causa a cirrose hepática, sendo sua principal 
manifestação clínica a hemorragia digestiva alta. 
D) A classificação  de Child-Pugh é ainda a maneira prática para predizer o 
prognóstico da hepatopatia, utilizando parâmetros clínicos e laboratoriais. 
E) O diagnóstico de certeza de cirrose hepática deverá ser confirmado pelo estudo 
histopatológico, através de biópsia hepática. 
 
18.  Sobre o processo de medicalização social, é correto afirmar que: 
A) Costuma diminuir a competência autônoma das pessoas no manejo de problemas  
de saúde e sofrimentos da vida e aumentar a demanda por procedimentos e terapias 
especializados. 
B)  Não apresenta aspectos problemáticos para o cuidado profissional em saúde, 
facilitando a relação médico-paciente e a educação  em saúde. 
C) Afeta apenas positivamente a cultura geral ao disseminar as crenças e verdades 
médico- científicas entre a população. 
D) Não tem nada a ver com a atividade profissional dos médicos. 
E) A mídia e os meios de comunicação  em massa têm prestado importante papel no 
sentido de divulgar informações que minimizam o pro- cesso de medicalização social. 
 
19.  Assinale a alternativa que mostra uma ação de prevenção de doenças seguida de 
uma ação de promoção da saúde, esta última segundo o entendimento 
contemporâneo pós-Carta de Otawa: 
A) Vacinação infantil e escovação de dentes. 
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B) Escovação de dentes e vacinação antigripe nos idosos. 
C) Apoio a uma associação de moradores  que luta por áreas públicas verdes no seu 
bairro e fluoretação da água potável. 
D) Incentivar idosos a participarem de um clube da melhor idade para resgatar o 
prazer da dança e ampliar redes de apoio social. 
E) Coleta de papanicolau periódica e fomento à organização e atuação de Conselhos 
Municipais de Saúde. 
 
20. Sobre o câncer cervical nas mulheres, assinale a alternativa correta: 
A) Possui como fator protetor o tabagismo 
B) Imunossupressão é fator de risco para o aparecimento desta neoplasia 
C) Início da vida sexual tardio é fator de risco para esta doença 
D) Múltiplos parceiros na vida é fator protetor para esta doença 
E) NDA 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 

21) A FiFA oficializou o estádio do Itaquerão como palco para a abertura da copa do 
mundo no Brasil. Esse estádio está localizado na cidade de: 
A) Rio de Janeiro. 
B) São Paulo. 
C) Belo Horizonte. 
D) Salvador. 
E) Florianópolis.  
 
22) O empresário Josino Guimarães foi absolvido pelos jurados da acusação de ser o 
mandante do assassinato do: 
A) Ex governador do estado de Mato Grosso. 
B) Prefeito de Cuiabá. 
C) Ex presidente da República. 
D) Juiz Leopoldino. 
E) NDA 
 
23) Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia: 
A) é crime 
B) não é crime 
C) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefálico 
D) não dá à mulher a possibilidade de escolher ou não o aborto em casos de 
anencefalia 
E) é considerado crime de assassinato de incapaz 
 
 
24) As eleições que ocorrem nos municípios brasileiro são as eleições que acontecem 
a cada 4 anos em cada município em que os eleitores votam nos candidatos para 
gestão do município. Assim, são escolhidos os prefeitos e seus vice-prefeitos, mas 
também: 
A) os membros das câmaras legislativas municipais 
B) os deputados estatuais e municipais 
C) o governador do estado 
D) os deputados e os vereadores municipais 
E) o governado e os deputados estaduais. 
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25) O primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência teve dois grandes destaques: 
A) O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e 
eletrônicos e o crescimento nas vendas de produtos importados. 
B) O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego. 
C) A diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego. 
D) o lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do 
governo. 
E) maiores investimentos na educação e na saúde pública. 







