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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

PROCESSO SELETIVO DA SAÚDE – 1º/2015 

 

CARGO: MÉDICO 
 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) 

questões de Múltipla Escolha.  
 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 15 

(quinze) questões de Medicina Preventiva, 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, 

todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões 

estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer 

imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS 

RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final desse caderno. 

 

ATENÇÃO 
 

 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao 

fiscal imediatamente.  

 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas é cobrindo, fortemente, o 

espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 
 

 

 
 

 

 FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 04 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções e 

preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o 

horário estabelecido. ITEM 7.2 

 A Prova Objetiva terá a duração máxima de 04 (quatro) horas. ITEM 5.4.3 

 Período de Sigilo - os candidatos somente poderão sair da sala de realização das provas para 

irem embora 2 (duas) horas, após o início das provas. ITEM 7.29 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o 

período de sigilo. ITEM 7.31.1 
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SAÚDE PÚBLICA   
 

QUESTÃO 1 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto 
objetivamente pela atenção primária e por serviços 
de média e alta complexidade.  

Em relação à gestão do SUS, é INCORRETO 
afirmar que: 

A) O gestor municipal deve garantir que a 
população sob sua responsabilidade tenha 
acesso à atenção primária. 

B) Os serviços especializados (de média e alta 
complexidade) são de responsabilidade do 
Município quando estes estiverem disponíveis 
em seu território, caso contrário, são de 
responsabilidade do Estado ou da União. 

C) A atenção primária em saúde é um conjunto de 
ações que se desenvolvem por meio de práticas 
gerenciais, dirigida à população de territórios 
delimitados, pelas quais a equipe assume 
responsabilidades sanitárias. 

D) O programa saúde da família é a estratégia 
eleita pelo Ministério da Saúde para 
reorganização da atenção primária no país, 
realizada por uma equipe composta por 
profissionais de diferentes categorias.  

 

QUESTÃO 2 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um 
projeto dinamizador do SUS, condicionada pela 
evolução histórica e pela organização do sistema de 
saúde no Brasil. A velocidade de expansão da 
Saúde da Família comprova a adesão de gestores 
estaduais e municipais aos seus princípios com um 
crescimento expressivo nos últimos anos.  

Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), está 
CORRETO afirmar que: 

A) Reorienta o modelo assistencial da "Atenção 
Primária à Saúde" no Brasil e suas relações 
com os demais níveis do sistema. 

B) As equipes de Saúde da Família são 
compostas, por no mínimo, um médico de 
família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e oito agentes comunitários de 
saúde.  

C) As equipes estabelecem vínculo específico com 
grupos prioritários a serem definidos, 
possibilitando o compromisso e a 
corresponsabilidade destes profissionais com os 
usuários e a comunidade. 

D) Cada equipe se responsabiliza pelo 
acompanhamento de, no mínimo, 5 mil 
habitantes, sendo a média recomendada de 
4.500 mil habitantes de uma determinada área, 
e estas passam a ter corresponsabilidade no 
cuidado à saúde. 

QUESTÃO 3 

A participação da comunidade no SUS acontece nos 
municípios, por meio de canais institucionalizados. 
São eles: 

I. Conferências Municipais de Saúde. 
 

II. Conselhos Municipais de Saúde. 
 

III. Comissões locais de Saúde. 

Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) II apenas. 

C) I, II e III. 

D) I e III apenas. 

 
 
QUESTÃO 4 

A Lei Complementar nº 141 de 2012, dispõe sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde, estabelece 
os critérios de rateio dos recursos de transferências 
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde nas três esferas 
de governo.  

Sobre a aplicação dos recursos a serem investidos 
no SUS, é INCORRETO afirmar que: 

A) Devem ser destinadas as ações e aos serviços 
públicos de saúde de acesso universal, 
igualitário e gratuito. 

B) Devem estar em conformidade com os objetivos 
e metas explicitados nos planos de saúde de 
cada ente da Federação. 

C) Devem ser de responsabilidade específica do 
setor da saúde, podendo ser aplicados em 
despesas relacionadas a outras políticas 
públicas que atuem sobre determinantes sociais 
e econômicos, incidentes sobre as condições de 
saúde da população. 

D) Devem ser financiadas com recursos dos 
fundos de saúde, as despesas com ações e 
serviços públicos de saúde realizados pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios.  
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QUESTÃO 5 

Os centros de atenção psicossocial têm por 
finalidade assistir os portadores de transtornos 
psicóticos, ressocializar esses pacientes e resgatar 
lhes sua cidadania. 

Esses centros são geridos pelo(s)/pela(s):  

A) Municípios e, alguns, ainda pelo Estado. 

B) Organizações não governamentais (ONGs). 

C) Núcleos de assistência psicossocial.  

D) Ministério da Saúde. 

 
 
QUESTÃO 6 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
possui diretriz e aponta estratégias de organização 
das ações de promoção da saúde nos três níveis de 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
garantir a integralidade do cuidado.  

São eixos de atuação dessa política, EXCETO: 

A) Alimentação saudável. 

B) Prevenção e controle do tabagismo. 

C) Promoção do desenvolvimento sustentável. 

D) Redução da morbimortalidade por doenças do 
trabalho. 

 
 
QUESTÃO 7 

Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção 
da Saúde, analise as proposições seguintes: 

I. Incorporar e implementar ações de 
promoção da saúde, com ênfase na atenção 
primária. 
 

II.  Promover o entendimento da concepção 
ampliada de saúde, entre os trabalhadores 
da saúde, tanto das atividades-meio, como 
os das atividades-fim. 
 

III. Incentivar a pesquisa em promoção da 
saúde, avaliando eficiência, eficácia, 
efetividade e segurança das ações 
prestadas. 

Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas: 

A) I e II apenas. 

B) II e III apenas. 

C) II apenas. 

D) I e III apenas. 

QUESTÃO 8 

São princípios que regem a organização do SUS, 
EXCETO:  

A) Regionalização. 

B) Descentralização. 

C) Universalidade. 

D) Controle Social. 

 
QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que apresenta a diretriz do 
Sistema Único de Saúde (SUS), inscritas na 
Constituição Federal de 1988, CORRETAMENTE. 

A) Participação da comunidade. 

B) Prioridade para o atendimento hospitalar. 

C) Centralização das ações de saúde pelo governo 
federal. 

D) Financiamento privado da saúde. 

 
QUESTÃO 10 

Em relação ao sistema de saúde brasileiro, assinale 
a alternativa INCORRETA.  

A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  

B) É autorizada a participação direta ou 
indiretamente de empresas ou de capitais 
estrangeiros na assistência à saúde, sem 
regulação.  

C) Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do SUS, aprovados no Conselho 
Nacional de Saúde.  

D) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada.  

 
QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE, 
a primeira modalidade de seguro saúde para 
trabalhadores do setor privado.  

A) Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP).  

C) Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).  

D) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP).  
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QUESTÃO 12 

Em relação à legislação da saúde, segundo a 
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
CORRETA.  

A) A assistência à saúde é vedada à iniciativa 
privada. 

B) As ações e os serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada.  

C) As ações e os serviços públicos de saúde não 
constituem um sistema único, estando 
estratificados por estados e municípios. 

D) As ações e os serviços públicos de saúde não 
seguem diretrizes.   

 
 
QUESTÃO 13 

Conforme o disposto na Constituição Federal de 
1988, preferencialmente, os contratos de serviços de 
saúde a serem pactuados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) junto a instituições privadas devem ser 
firmados com: 

A) Organizações sociais.  

B) Entidades filantrópicas.  

C) Hospitais-escola. 

D) Universidades federais e seus respectivos 
serviços de saúde. 

 
 
QUESTÃO 14 

Com relação à organização do SUS, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

A) O detalhamento das diretrizes e das 
modalidades operacionais previstas para esse 
sistema foi regulamentado pelas leis nº 8.080 de 
1990 e nº 8142 de 1991 conhecidas como Lei 
Orgânica da Saúde (LOS).  

B) As esferas de atendimento podem ser divididas 
como terciária, secundária e primária 
correspondendo à esfera terciária os chamados 
centros de saúde (a saúde em nível de 
distritos).  

C) A universalização da assistência, ou seja, busca 
o combate à pobreza e principalmente a 
exclusão social é um de seus objetivos.  

D) A organização como serviço público de saúde 
está nas três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal), sendo de competência de 
cada esfera sua organização em seu nível.  

 

 

QUESTÃO 15 

É um princípio básico e uma diretriz do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecido pela 
Constituição de 1988:  

A) Atendimento integral e descentralização.  

B) Rede regionalizada e atendimento individual.  

C) Centralização e participação da comunidade.  

D) Atendimento humanizado e departa-
mentalização.  

 
MEDICINA PREVENTIVA   
 
QUESTÃO 16 

“As infecções ocorridas durante a gestação são 
problemas que devem ser rastreados pelo médico 
no pré-natal”.  

A partir dessa afirmativa, é CORRETO afirmar que: 

A) A infecção urinária é um problema comum 
durante a gestação e por isso deve-se fazer uso 
de antibióticos de amplo espectro nos três 
primeiros meses de gestação em todas as 
mulheres. 

B) A infecção urinária na gestante é comum, mas o 
tratamento com antibióticos deve ser iniciado 
somente após o parto, para evitar efeitos 
colaterais no embrião ou no feto. 

C) O tratamento com antibióticos só deve ser 
instituído nos casos de gestantes com 
urinocultura positiva (100.000 colônias por mL 
de urina) associada ao quadro de disúria, 
polaciúria ou urgência miccional. 

D) A infecção urinária é uma das menores 
intercorrências no período gestacional. 

 
QUESTÃO 17 

São contraindicações no uso por via oral de 
contraceptivo hormonal à base de progesterona, 
EXCETO: 

A) A diabetes mellitus e o tromboembolismo prévio. 

B)  A gravidez conhecida ou suspeita. 

C) A displasia mamaria e a idade superior a 35 
anos. 

D) O sangramento vaginal anormal, não 
diagnosticado. 
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QUESTÃO 18 

Quadro diarreico redicivante, com fezes de aspecto 
brilhante e presença de restos alimentares, em 
criança com bom estado geral, trata-se de: 

A) Teníase. 

B) Amebíase. 

C) Ancilostomíase. 

D) Giardíase. 

 
QUESTÃO 19 

Menino de 5 anos, com bom crescimento e 
desenvolvimento até então, vem à consulta por estar 
apresentando petequias. Mãe relata que o filho, há 
mais de um mês, tem se mostrado irritadiço, com 
anorexia importante, queixando-se de cefaleia, dor 
em membros inferiores e abdominal. Ao ser 
examinado, constata-se palidez, febre baixa, 
adenomegalia cervical e hepatoesplenomegalia.  

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa 
que apresenta a principal hipótese diagnostica. 

A) Tuberculose. 

B) Leucemia linfocítica aguda. 

C) Púrpura trombocitopênica. 

D) Mononucleose infecciosa. 

 

QUESTÃO 20 

Existem raras situações que contraindicam a 
amamentação.  

Entre as de origem materna, é CORRETO afirmar 
que são contraindicações: 

A) Mulheres com neoplasias mamárias em 
tratamento, portadoras de HIV e com baixo 
peso. 

B) Mulheres com mamas ingurgitadas, mastites e 
em uso de anticoncepcionais. 

C) Mulheres portadoras de tuberculose, de HIV e 
de hepatite B. 

D) Mulheres com neoplasias mamárias, portadoras 
de HIV e de distúrbios psiquiátricos severos. 

 

QUESTÃO 21 

Com relação ao delírio e à demência nos idosos, é 
CORRETO afirmar que: 

A) Ambos são patológicos. 

B) São fenômenos próprios do envelhecimento. 

C) O delírio é habitual, mas a demência não. 

D) A demência é normal, mas o delírio não. 

QUESTÃO 22 

O acidente mais comum em idosos é: 

A) O atropelamento. 

B) O automobilístico. 

C) A queda. 

D) O afogamento. 

 
QUESTÃO 23 

O aumento da expectativa de vida nos países em 
desenvolvimento se deve principalmente à: 

A) Melhora nos serviços de saúde. 

B) Melhoria nos níveis educacionais. 

C) Melhoria da qualidade de vida. 

D) Diminuição da fecundidade. 

 
QUESTÃO 24 

Em relação às doenças cardiovasculares, são 
fatores de risco, EXCETO: 

A) Ter alto índice de colesterol. 

B) Ser do sexo feminino. 

C) Ser tabagismo. 

D) Ter história familiar. 

 
QUESTÃO 25 

“A interdisciplinaridade, atualmente, é condição 
básica na assistência aos portadores de transtornos 
mentais”.  

Baseado nessa afirmativa é CORRETO afirmar que 
a interdisciplinaridade faz parte do modelo: 

A) Hospitalocêntrico e hospiciocêntrico. 

B) De terapêutica exclusivamente sintomática. 

C) De promoção e reabilitação biopsicossocial. 

D) De terapêutica analítica. 

 
QUESTÃO 26 

Quanto ao tabagismo, é CORRETO afirmar que: 

A) Os fumantes idosos se beneficiam de cessar o 
hábito. 

B) O fumo não altera o risco de doenças 
cardiovascular. 

C) Os danos causados pelo fumo não são 
proporcionais ao número de cigarro/dia. 

D) A nicotina diminui a pressão arterial. 
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QUESTÃO 27 

Paciente homossexual, de 32 anos, ao receber a 
notícia de que o parceiro estava com Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ficou muito 
ansioso, sentindo-se ameaçado pela notícia e 
temeroso de também estar infectado pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV). Resolveu, então, 
fazer o teste para pesquisa de anticorpos para o 
HIV, e ao saber que também estava infectado, 
passou a apresentar crise de ansiedade aguda e 
reações fisiológicas, seguidas de insônia. 
Posteriormente, foi surpreendido por intensos 
sentimentos persecutórios, com a ideia fixa de que 
desejavam matá-lo. Foi então internado em um 
hospital psiquiátrico da rede pública, e ao saberem 
que estava infectado pelo HIV, colocaram-no em 
setor de isolamento. Posteriormente transferido para 
outro hospital, foi medicado com neurolépticos e 
outros psicofármacos. Nesse novo espaço, as doses 
dos medicamentos foram mantidas e o paciente, 
pelo acolhimento recebido, passou a se sentir 
melhor e mais encorajado para revelar seus 
problemas à equipe. Suas ideias persecutórias 
cederam e em poucos dias teve alta, passando a ser 
tratado no ambulatório.  

Considerando o caso descrito, é CORRETO afirmar 
que esse paciente apresentou: 

A) Uma reação patológica típica de um 
esquizofrênico. 

B) Uma reação psicológica paranoide. 

C) Uma reação de sentimento de culpa normal e 
esperada, por ser homossexual. 

D) Uma reação psicológica histeriforme. 

 
QUESTÃO 28 

Criança de 5 anos brincando com o gato da vizinha 
foi arranhada nas mãos (no dorso de cada mão, com 
sangramento). A vizinha apresenta a carteira de 
vacinação do animal, comprovando que o mesmo é 
vacinado contra raiva e que não apresenta nenhum 
sinal de doença no momento.  

Em relação à profilaxia antirrábica dessa criança, é 
CORRETO afirmar que: 

A) É desnecessária, já que o ferimento é 
superficial e o gato é domesticado e vacinado. 

B) Devem ser aplicadas cinco doses de vacina em 
dias alternados. 

C) Devem ser aplicados o soro antirrábico e sete 
doses de vacina com mais duas doses de 
reforço, nos 100 e 200 dias após o término da 
série. 

D) Devem ser aplicados soro antirrábico e 14 
doses de vacina com mais duas doses de 
reforço nos 20 e 30 dias após o término da 
série. 

QUESTÃO 29 

Lactente de 9 meses de idade é levado ao posto de 
saúde devido a quadro de febre baixa e tosse. 
Durante a consulta, verifica-se que, à exceção da 
BCG e da anti-hepatite B, administradas ao nascer, 
não recebeu outras vacinas.  

De acordo com as recomendações do Ministério da 
Saúde, é CORRETO afirmar que esse lactente 
deverá receber as vacinas: 

A) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, antipneu-
mococica, tríplice bacteriana, antipoliomielite e 
anti-sarampo. 

B) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice 
bacteriana, antipoliomielite e anti-sarampo. 

C) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice 
bacteriana, antipoliomielite e antiviral. 

D) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice bacte-
riana e antipoliomielite. 

 
QUESTÃO 30 

Em relação a uma criança com antecedentes de 
convulsão e suspeita de encefalopatia, é CORRETO 
afirmar que ela apresentará risco aumentado de 
crise convulsiva após receber vacina contra: 

A) Meningite C. 

B) Sarampo. 

C) Coqueluche. 

D) Difteria. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
QUESTÃO 31 

Sobre a hipocalemia e suas manifestações 
eletrocardiográficas, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) A onda P pode aumentar a amplitude e o 
intervalo PR alargar. 

B) O alargamento do QRS é uma manifestação 
eletrocardiográfica que indica gravidade e 
possibilidade de arritmias devendo ser tratada 
com gluconato de cálcio para estabilizar a 
membrana celular. 

C) A correção da acidose metabólica ajuda a 
corrigir a hipocalemia. 

D) A onda T pode estreitar e pode surgir a onda U 
entre o QRS e a onda T. 
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QUESTÃO 32 

Paciente de 60 anos, sexo masculino, sem nenhuma 
comorbidade conhecida, procurou atendimento 
médico devido a quadro de edema de membros 
inferiores e palpitação intermitente. 
Eletrocardiograma inicial revelou ritmo sinusal. 
Holter revelou fibrilação atrial intermitente com 
presença de 510 extrassístoles ventriculares em 24 
horas. Ecocardiograma mostrou função ventricular 
direita deprimida com ventrículo direito aumentado e 
regurgitação tricúspide leve. Função ventricular 
esquerda preservada. Átrio esquerdo de 38 
milímetros. 

Com relação ao caso clínico descrito, assinale a 
alternativa CORRETA. 

A) O paciente deve ser anticoagulado, pois 
apresenta fibrilação atrial associado à 
insuficiência cardíaca. 

B) O paciente deve receber amiodarona para 
controle das extrassístoles ventriculares. 

C) O paciente não é candidato à terapia de 
controle de ritmo, pois apresenta dados 
ecocardiográficos (átrio esquerdo aumentado) 
que sugerem dificuldade para permanência do 
ritmo. 

D) O paciente não deve ser anticoagulado, pois o 
risco de evento embólico é bastante baixo. 

 

 
QUESTÃO 33 

Paciente de 46 anos, com quadro de diarreia 
volumosa há 6 dias, vem evoluindo com fraqueza 
muscular importante, sendo levado a atendimento 
hospitalar. Apresentava-se prostrado, desidratado 
com hipotensão postural e com paresia mais 
acentuada de membros inferiores. Iniciado 
hidratação e solicitado exames que constatou: Na: 
154mEq/L; K: 1,8mEq/L; Hemograma: Hg:18,0g/dL.  

Diante do quadro descrito, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) A paresia de membros inferiores provavelmente 
deve estar relacionada à síndrome de Guillain 
Barre secundário ao quadro diarreico. 

B) Esse paciente está susceptível a desenvolver 
rabdomiólise. 

C) Deve-se iniciar hidratação obrigatoriamente com 
sódio a 0,45% devido à hipernatremia. 

D) A reposição de potássio pode ser realizada por 
via oral, exclusivamente. 

 

 

 

QUESTÃO 34 

Paciente de 54 anos, com quadro de tosse 
produtiva, febre e dor torácica ventilatória, 
dependente há 4 dias. Portador de hipertensão 
arterial e diabetes controlados. Procurou 
atendimento, sendo realizado radiografia de tórax 
que evidenciou consolidação em base de hemitórax 
direito e discreto infiltrado difuso. Encontrava-se 
clinicamente estável, ligeiramente taquipneico, 
sendo liberado e prescrito para uso domiciliar 
amoxicilina-clavulanato e azitromicina. Retornou ao 
hospital 18 horas depois em insuficiência respiratória 
aguda com hipoxemia grave necessitando de 
ventilação mecânica. Rx de tórax evidenciava 
infiltrado difuso bilateral e consolidação em base 
direita. 

Assinale a alternativa que apresenta o MELHOR 
esquema antibiótico para a readmissão desse 
paciente. 

A) Polimixina B. 

B) Vancomicina e meropenem. 

C) Meropenem. 

D) Ceftriaxona e azitromicina. 

 
 
QUESTÃO 35 

Paciente do sexo feminino, 60 anos, sem 
comorbidades, em exame de rotina foi detectado 
anemia com hemoglobina de 9,4g/dL e VCM: 70fl 
Solicitado apenas ferritina que apresentou valor de 
14ug/L (VR: 20-110). História pregressa de 
menorragia até a menopausa aos 49 anos.  

Considerando o quadro clinico apresentado, assinale 
a MELHOR conduta inicial a ser realizada. 

A) Solicitar ferro sérico, capacidade total de ligação 
do ferro e saturação de transferrina para 
confirmar o diagnóstico de anemia ferropriva. 

B) Pedir sangue oculto nas fezes em 3 amostras. 

C) Pedir endoscopia digestiva alta e colonoscopia. 

D) Prescrever sulfato ferroso e observar a resposta 
antes de fazer outra propedêutica. 

 
 
QUESTÃO 36 

São achados típicos da hepatite alcoólica, EXCETO: 

A) Encefalopatia hepática. 

B) Leucopenia. 

C) TGO 2 vezes maior que TGP. 

D) Icterícia.  
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QUESTÃO 37 

Paciente de 64 anos, portador de miocardiopatia 
hipertensiva com fração de ejeção de 30% em uso 
domiciliar de carvedilol 25mg de 12/12hs, enalapril 
20mg de 12/12hs, espironolactona 25mg pela 
manhã, furosemida 40mg de manhã e a tarde, além 
de sinvastatina 40mg para dislipidemia.  

Eletrocardiograma mostra ritmo sinusal com 
bloqueio de ramo esquerdo e frequência de 86bpm. 
O paciente há 3 meses apresenta-se com dispneia 
aos pequenos esforços sem piora nesse período. 
Manteve o peso seco da alta da última internação, 
sem sinais de hipervolemia. No momento do exame 
pressão arterial de 130x80mmHg e frequência 
cardíaca de 84bpm. 

A MELHOR terapêutica a ser instituída nesse 
paciente é: 

A) Aumentar a furosemida. 

B) Trocar enalapril por losartana. 

C) Iniciar hidroclorotiazida. 

D) Iniciar digoxina. 

 
 
QUESTÃO 38 

Paciente de 36 anos apresenta-se no pronto-
atendimento com quadro de erupções cutâneas 
pruriginosas de início súbito, acompanhado de 
edema peripalpebral discreto. Ausência de edema 
de lábios, língua ou glote. Queixa de fraqueza e 
sensação de desmaio. Nega dispneia. Ao exame 
clínico, apresenta-se pálido e pressão arterial de 
70x40mmHg.  

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa 
que apresenta a MELHOR conduta inicial, para esse 
paciente. 

A) Administrar adrenalina intramuscular 0,5mg, 
acompanhado de corticoide, prometazina e 
ranitidina. 

B) Administrar adrenalina subcutânea 0,1mg, 
acompanhado de corticoide, dimenidrato e 
ranitidina. 

C) Administrar adrenalina intravenosa junto com a 
hidrocortisona. 

D) Administrar metilprednisolona 500mg 
intravenoso, seguido de 2000ml de cristaloide. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

São sítios primários frequentes de metástases 
ósseas, EXCETO: 

A) Pulmão. 

B) Rim. 

C) Mama. 

D) Estômago. 

 
 
QUESTÃO 40 

São indicações de tratamento para pacientes 
portadores de bacteriúria assintomática, EXCETO: 

A) Usuários de sonda vesical de demora. 

B) Pré-operatórios de cirurgias urológicas. 

C) Neutropênicos. 

D) Gestantes. 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 
 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATENÇÃO: 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA. 




