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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
Um paciente de 30 anos procurou o serviço de emergência 
durante o Carnaval, com queixas de palpitações e certa 
dispnéia, iniciadas há duas horas. Negava doenças cardíacas 
prévias, com referência apenas a crises esporádicas de asma, e 
referia importante consumo alcoólico nos últimos dias. Ao 
chegar ao hospital estava com PA 120x80mmHg, FC = 
150bpm, com ritmo irregular. ECG revelou fibrilação atrial. 
Qual o esquema terapêutico mais indicado para o caso? 
 

A) Cardioversão elétrica de urgência 
B) Digoxina  
C) Verapamil  
D) Diltiazem+ infusão contínua de heparina 
E) Metoprolol 

 
 
 

Um paciente desenvolveu pneumonia lobar no pós-operatório 
de uma hemicolectomia esquerda por neoplasia de cólon. No 
terceiro dia de pós-operatório desenvolveu dispneia súbita 
com queda da saturação de oxigênio. Qual dos exames abaixo 
seria o mais indicado para avaliar a presença de 
Tromboembolismo pulmonar neste caso? 
 
A) Cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão 
B) Dosagem sérica do D-dímero 
C) Ecocardiograma bidimensional com Doppler 
D) Tomografia computadorizada de tórax com contraste 
E) Arteriografia pulmonar 

 

 
 
Qual das medidas terapêuticas abaixo é comprovadamente 
eficaz na redução da mortalidade em pacientes com 
Hemorragia digestiva alta por úlcera? 
 
A) Lavagem gástrica. 
B) Hemotransfusão com objetivo de manter a Hb acima de 

10g/dl. 
C) Infusão de somatostatina. 
D) Erradicação do Helicobacter pylori 
E) Infusão contínua de altas doses de inibidor da bomba de 

prótons. 
 

 
 

Sobre o esôfago de Barrett, é correto afirmar: 
 

A) Sua presença aumenta o risco para desenvolvimento de 
carcinoma epidermoide do esôfago em 30 a 40 vezes. 

B) É mais comum em homens brancos obesos idosos. 
C) Sua prevalência é proporcional à do Helicobacter pylori. 
D) O achado de esôfago de Barrett em paciente com Doença 

do refluxo gastroesofágico é indicação formal para 
cirurgia de fundoplicatura. 

E) O controle rigoroso do refluxo ácido leva à regressão do 
esôfago de Barrett em mais de 50% dos casos. 
 

 
 

 
 

Um paciente de 25 anos, paraplégico após traumatismo 
raquimedular há dois anos, mostrou resultado de urocultura 
com 60.000 colônias de Escherichia coli. Ele usa cateter 
vesical de demora desde o acidente e está assintomático. Qual 
das assertivas é correta com relação a este caso? 
 

A) O paciente se beneficiaria do uso de antibiótico 
profilático contínuo. 

B) O uso de cateterismo vesical intermitente oferece maior 
risco de infecção que o cateterismo de demora.   

C) A coleta de urina para cultura deve ser feita após fechar a 
sonda por um período mínimo de duas horas. 

D) Esses pacientes devem realizar urocultura mensalmente 
para diagnóstico e tratamento precoces das infecções 
urinárias. 

E) Este paciente deve ser tratado com ciprofloxacina por 14 
dias. 
 

 
 

Um paciente de 30 anos procurou o hospital com queixas de 
náuseas e diarreia há 12 horas. As fezes são líquidas, sem 
muco ou sangue, cerca de seis evacuações no período. Ele 
nega febre e seu exame físico é normal, exceto por leve 
desidratação. Dos itens abaixo, qual não deveria constar de 
sua prescrição? 
 

A) Loperamida 
B) Norfloxacina 
C) Zinco 
D) Probiótico 
E) Hidratação oral 

 
 
 

Um paciente diabético chegou à emergência com coma 
hiperglicêmico. Qual dos itens abaixo definiria o diagnóstico 
de cetoacidose diabética? 

 
A) Glicemia de 600mg/dl 
B) Osmolalidade plasmática de 340mOsm/kg 
C) Potássio de 5,4mEq/l 
D) Cetonúria +++ 
E) Sódio de 128mEq/l 

 
 
 

Qual a droga de escolha para o tratamento anti-hipertensivo de 
um paciente diabético cujo sumário de urina mostra traços de 
proteínas? 
 

A) Atenolol 
B) Nifedipina 
C) Metildopa 
D) Diltiazem 
E) Captopril 
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Um paciente asmático chega à emergência com crise de 
dispnéia. Ao exame há sibilos abundantes, tiragem intercostal 
evidente, dificuldade em falar, com frequência respiratória de 
35ipm e cardíaca de 120bpm. Qual das medidas abaixo não 
tem eficácia terapêutica comprovada nesta situação? 
 

A) Oxigênio por cateter nasal 
B) Nebulização com budesonida 
C) Nebulização com brometo de ipatrópio 
D) Metilprednisolona por via endovenosa 
E) Salbutamol por inalação dosificada (“bombinha”), com 

uso de espaçador. 
 

 
 

Um paciente desenvolveu choque no pós-operatório de uma 
gastrectomia total. Há relato de uso crônico de corticoides 
para tratamento de asma e não foi feita nenhuma reposição no 
período perioperatório. Qual dos achados abaixo não seria 
sugestivo de insuficiência adrenal aguda? 
 

A) Hipotensão 
B) Febre 
C) Hipercalemia 
D) Eosinofilia 
E) Hiperglicemia 

 

 
 

Qual das medidas abaixo não está indicada no tratamento 
agudo de uma crise de artrite gotosa? 
 

A) Alopurinol 
B) Colchicina 
C) Prednisona 
D) Indometacina 
E) Injeção intra-articular de corticoide 

 
 
 

Qual das condições abaixo oferece menor risco materno-fetal 
durante a gestação? 
 

A) Estenose mitral sintomática 
B) Estenose aórtica 
C) Síndrome de Marfan 
D) Prolapso de válvula mitral com regurgitação moderada 
E) Hipertensão arterial pulmonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Um paciente usuário de drogas injetáveis chega à emergência 
com queixas de febre e dor intensa no joelho direito há sete 
dias. Ao exame físico percebem-se aumento de volume local, 
com derrame articular franco, calor, hiperemia e intensa dor à 
palpação, com limitação da flexão. Qual das afirmativas 
abaixo é incorreta sobre o caso? 
 

A) O exame com melhor acurácia diagnóstica é a 
artrocentese com estudo da celularidade, Gram, cultura, 
glicose e lactato. 

B) O primeiro exame a ser realizado é uma ressonância 
magnética do joelho, para afastar a possibilidade de 
osteomielite de fêmur. 

C) O esquema antibiótico deverá ser definido a partir do 
resultado da coloração do Gram. 

D) A drenagem articular, preferencialmente por artroscopia 
ou punções repetidas, é essencial na condução deste caso. 

E) O esquema antibiótico deverá ser mantido por 28 dias 
caso a cultura isole Staphylococcus aureus. 
 

 
 

São indicações de colecistectomia todas as abaixo, exceto: 
 

A) Vesícula em porcelana 
B) Colecistite aguda acalculosa 
C) Pancreatite biliar 
D) Diabéticos com colelitíase assintomática 
E) Adenomas de vesícula biliar 

 

 
 

São achados laboratoriais comuns na Leptospirose, exceto: 
 

A) Hipocalemia 
B) Elevação de CPK 
C) Leucocitose com neutrofilia 
D) Plaquetopenia 
E) Pleocitose liquórica intensa, com predomínio de 

polimorfonucleares. 
 

 
 

Uma paciente de 40 anos foi trazida para a emergência com 
história de sonolência progressiva há quatro dias, evoluindo 
com crise convulsiva há duas horas. Familiares referiam que o 
quadro iniciou após queda em que sofreu pancada na cabeça. 
O exame neurológico mostrava rebaixamento do nível de 
consciência, hiporreflexia difusa e anisocoria. Exames 
laboratoriais mostraram hiponatremia importante (sódio sérico 
115mEq/l). Sobre o caso descrito, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) A hiponatremia pode justificar o quadro neurológico. 
B) A hiponatremia provavelmente está sendo mediada por 

secreção inapropriada de hormônio antidiurético. 
C) Devido à gravidade do quadro neurológico, os níveis de 

sódio devem ser corrigidos para a normalidade em 24 
horas. 

D) A reposição de sódio neste caso deve ser realizada com 
soluções hipertônicas. 

E) É essencial a realização de exame de imagem do encéfalo 
para descartar condições neurocirúrgicas. 
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Durante o plantão você realizou entubação orotraqueal de um 
paciente com meningococcemia. Qual a alternativa correta 
com relação à profilaxia? 
 

A) Não há necessidade de quimioprofilaxia. 
B) Ceftriaxona – dose única de 250mg por via intramuscular 
C) Amoxicilina – dose única de 2g por via oral 
D) Rifampicina – dose única de 600mg por via oral 
E) Ciprofloxacina – 500mg de 12/12horas por via oral por 

cinco dias 
 

 
 
Qual o antibiótico de escolha para o tratamento de cepas de 
Klebsiella pneumoniae produtoras de ESBL (beta-lactamase 
de espectro estendido)? 
 

A) Ciprofloxacin 
B) Aztreonam 
C) Piperacilina-tazobactam 
D) Gentamicina 
E) Meropenem 

 

 
 

Um paciente apresenta o seguinte perfil sorológico para 
hepatite B: 
 

HBsAg – negativo, anti-HBc – positivo, anti-HBs – 
positivo, HBeAg – negativo, anti-HBe – positivo. 

 

Como você definiria sua situação clínica? 
 

A) Portador “são” do vírus B 
B) Hepatite B crônica 
C) Imunidade adquirida por vacinação 
D) Hepatite B aguda 
E) Imunidade adquirida por infecção prévia 

 

 
 

Qual dos abaixo não faz parte dos critérios diagnósticos de 
Febre Hemorrágica da Dengue? 
 
A) Hipoalbuminemia 
B) Transaminases acima de 500UI/l 
C) Plaquetopenia abaixo de 100.000/mm3 
D) Elevação de 20% do hematócrito 
E) Ultrassonografia mostrando ascite 

 

 
 

Uma paciente no pós-operatório de tireoidectomia 
desenvolveu espasmos musculares e irritabilidade. Qual dos 
achados abaixo provavelmente não seria observado neste 
caso? 
 

A) Hipocalcemia 
B) Sinal de Trousseau 
C) Sinal de Chvostek 
D) Hipofosfatemia 
E) Prolongamento do intervalo QT ao eletrocardiograma. 

 
 
 

Um paciente cirrótico foi admitido com dor abdominal, febre 
e piora da encefalopatia. Qual dos achados abaixo confirmaria 
o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea? 
 
A) Cultura do líquido ascítico polimicrobiana 
B) Proteína do líquido ascítico elevada 
C) Contagem de polimorfonucleares no líquido ascítico 

acima de 250/mm3  
D) Glicose do líquido ascítico em níveis baixos 
E) Hemocultura positiva para Escherichia coli 
 
 
 
São causas de Hipertensão arterial pulmonar todas as abaixo, 
exceto: 
 
A) Tromboembolismo pulmonar 
B) Esquistossomose mansônica 
C) Anemia falciforme 
D) DPOC 
E) Insuficiência tricúspide 

 
 
 

Um adolescente de 14 anos, com história de alergia grave a 
penicilina desenvolveu broncopneumonia. Considerando que 
ele está relativamente bem e pode ser tratado 
ambulatorialmente, qual seria o esquema antibiótico mais 
adequado? 
 
A) Levofloxacina 
B) Amoxicilina-clavulonato 
C) Cefalexina 
D) Claritromicina 
E) Ciprofloxacina 

 
 
 

Um paciente enfisematoso grave foi admitido em insuficiência 
respiratória. Qual distúrbio ácido-básico é mais provável neste 
caso? 
 
A) Acidose metabólica 
B) Alcalose respiratória 
C) Acidose respiratória 
D) Alcalose mista 
E) Acidose mista 
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CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 
 
 
Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os 

recursos destinados às ações e serviços de saúde estão 
vinculados à receita de impostos e transferências 
constitucionais.  

B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é 
definido com base na variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB).  

C) Os estados e municípios devem disponibilizar 
obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas. 

D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita 
pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais.  

E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição 
Federal. 

 
 
 
Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 

organizado aos sistemas de saúde e se dará 
prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção 
Básica. 

B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento 
do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para 
resolução do problema deverá ser baseada em critérios de 
vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de 
discriminação ou privilégio. 

C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de 
forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada 
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco 
à saúde pública. 

D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se 
dará de forma incondicional, em qualquer unidade do 
sistema. 

E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser 
assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados 
conveniados com o SUS. 

 
 
 
 “As ações desenvolvidas em parceria com movimentos 
sociais e populares para a qualificação da participação social 
e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida 
como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde): 
 
A) Educação permanente para o controle social. 
B) Promoção da equidade. 
C) Mobilização social em saúde. 
D) Educação Popular em Saúde. 
E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela 
Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 
2011, exceto: 
 
A) Saúde do trabalhador. 
B) Saúde indígena. 
C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de 

saúde às pessoas com deficiência. 
D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de 

violência. 
E) Saúde do homem. 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, 
no Pacto pela Vida 2008, exceto: 
 
A) Taxa de internação por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 anos de idade e mais. 
B) Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas. 
C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais 

e sete ou mais consultas de pré-natal. 
D) Percentual de crianças menores de cinco anos com 

vacinação em dia. 
E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do 

Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção 
básica. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo se configuram como principais 
objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 
exceto: 
 
A) Definir que os limites financeiros para a assistência da 

atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 
município, serão compostos por parcela destinada à 
assistência da própria população e às referências recebidas 
de outros municípios. 

B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos 
federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de 
ações de assistência à saúde. 

C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do 
acesso aos serviços de saúde. 

D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e 
hierarquizadas de serviços de saúde. 

E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às 
ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade com a alocação dos recursos financeiros de 
custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento 
às necessidades de saúde da população. 
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A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em 
relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

B) A representação dos usuários é paritária em relação ao 
conjunto dos demais seguimentos. 

C) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política municipal de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

D) Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara 
Municipal. 

E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder municipal 
legalmente constituído. 

 
 

 
O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem 
por base a formulação e/ou revisão periódica de quais 
instrumentos? 
 
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e 

Programação Pactuada Integrada. 
D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano 

Plurianual. 
E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada 

Integrada e Plano Plurianual. 
 
 
 
Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema 
Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de 
saúde do trabalhador abaixo, exceto: 
 
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 

saúde. 
B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 
trabalho ou portador de doença profissional e do 
trabalho. 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas. 

E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção 
permanente do ambiente do trabalho. 

 

 
 
 
Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 
pactuação entre os gestores do SUS? 
 
A) Municipalização. 
B) Universalização. 
C) Regionalização. 
D) Regulamentação. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, 
analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do 
Sistema Único de Saúde: 
 
 
(    ) A saúde é direito de todos e 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. 

(    ) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

(    ) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

(    ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(    ) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(    ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei. 

 
 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V, V, F 
B) F, V, F, V, F, V 
C) V, V, V, V, V, V 
D) F, F, V, F, F, F. 
E) V, F, V, F, F, V. 
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Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de 
vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ 
Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se 

constituem como a terceira maior causa de mortalidade 
na população geral. 

B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem 
como a primeira causa de mortalidade nessas populações. 

C) No conjunto da população, entre as causas externas, as 
principais causas de óbito foram por agressões, seguidas 
dos acidentes de transporte e quedas. 

D) Dentre as causas externas as agressões são as principais 
causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os 
acidentes de transporte são predominantes entre crianças 
e idosos. 

E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de 
óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro 
anos, os afogamentos. 

 

 
 
Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de 
trabalho básicos da ação regulatória, exceto: 
 
A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos 

realizados pelos estabelecimentos executantes para os 
estabelecimentos solicitantes. 

B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares. 
C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou 

serviço de saúde. 
D) A execução da ação regulatória feita por profissional 

competente, capaz de análise crítica e discernimento que 
o conduzam às decisões baseadas nas evidências. 

E) A configuração do controle de acesso dos usuários em 
um sistema informatizado. 

 
 
 
Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o 
Piso da Atenção Básica? 
 

A) Norma Operacional Básica/1996. 
B) Norma Operacional Básica/1993. 
C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001. 
D) Norma Operacional Básica/1991. 
E) Pacto pela Saúde. 
 

 
 
De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde 
conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 

A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde. 
B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde. 
C) Conselho de Saúde e Participação Popular. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


