URGENTISTA

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)
LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA
[...]
O que as emoções têm a dizer
O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm
raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar
emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente
chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de
transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo
humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”
[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano.
Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as
coceiras tenham essa origem.”
(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto evidencia, sobre o assunto discutido,
a)
b)
c)
d)
e)

o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
o relato de pacientes com doenças de pele.
as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
No título do texto: A pele fala e na frase: O que as emoções têm a dizer, a utilização de verbos que
traduzem atividades humanas
a)
b)
c)
d)
e)

evidencia a importância das emoções para o ser humano.
credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
revela a natureza oculta das emoções.
realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

... o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções.
Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
A pele é apenas um deles, sem dúvida.
...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás.
... é importante analisar a origem do problema, ...
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é
a) ... em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ...
b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
c) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico...
d) ... ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional.
e) ... é importante analisar a origem do problema, ...
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Na frase: “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser
humano. ...”, a expressão marcada enuncia
a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
b) uma relação de causa e consequência relatada.
c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é
a) O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda.
b) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
d) ... Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico ...
e) ... pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?
Xô depressão
Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo
um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o
trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também
repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem
causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia,
especialmente nas crianças.
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: MÉDICO URGENTISTA

4

QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é
a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no
cérebro e melhoram o humor das pessoas.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) Xô depressão.
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
No trecho: ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a
palavra que tem a mesma função morfossintática que se verifica em
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas ...
b) um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão,
segundo um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem
alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é
a) visto que.
b) conforme.
c) consoante.
d) de acordo com.
e) como revela.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]
b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de
interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS.
a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988.
b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei
8.142/1990.
c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a
regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação
prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal
de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO,
a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
d) As atribuições do sistema.
e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao
longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em
questão.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO,
a) serviços de atenção primária.
b) serviços de urgência e emergência.
c) serviços de atenção psicossocial.
d) serviços de acesso aberto.
e) serviços ambulatoriais especializados.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve
considerar, EXCETO,
a) necessidades de saúde dos municípios.
b) disponibilidade de recursos financeiros.
c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
d) alcance de metas previamente estabelecidas.
e) mapa da saúde.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE:
a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais,
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis,
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde consiste em proporcionar às
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO,
a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
c) reforço da ação comunitária.
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
e) reorientação do sistema de saúde.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o
investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados
padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o
cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos
são do tipo:
a) descritivo.
b) coorte.
c) caso-controle.
d) transversal.
e) ensaio clínico.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e
interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo
como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em
saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO,
a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às
diretrizes operacionais para viabilização da referida política.
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Gestão participativa e cogestão.
c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
e) Clínica compartilhada e ampliada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
A parada cardiorrespiratória (PCR) é considerada situação clínica que carece de atendimento prioritário,
pois a rapidez e eficiência do atendimento são fundamentais para um bom resultado de atendimento.
Sobre PCR, analise as assertivas:
I-

Do ponto de vista epidemiológico, a grande maioria das PCR ocorrem em ambiente hospitalar, em
indivíduos com mais de 65 anos.
II- Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular são condições que precipitam a PCR fora do
ambiente hospitalar.
III- Nas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, o manuseio do paciente envolve 3 fases: Suporte
básico de vida; suporte avançado cardiovascular e cuidado pós-parada cardiorrespiratória.
a)
b)
c)
d)
e)

Há apenas uma assertiva correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
Paciente, masculino, 43 anos. Encontrado em PCR. Sobre a conduta de suporte básico de vida, associe
V – Verdadeiro ou F – Falso:
(
(
(
(

)
)
)
)

A manobra de RCP deve ser iniciada com ciclos de 30 compressões + 2 ventilações.
O uso de desfibrilador externo automático (DEA) deve ser realizado apenas em casos extremos.
EA aplicado, deve-se analisar o ritmo cardíaco e a necessidade de choque.
Na presença de fibrilação ventricular, deve-se realizar desfibrilação imediata e continuar as
manobras de RCP.

a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, V.
V, F, V, F.
V, F, F, F.
F, F, F, F.
V, F, F, V.

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
No suporte avançado de vida, considerando a administração de fármacos, para paciente sem pulso,
com fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular está CORRETO afirmar:
a) Nas novas Diretrizes de RCP, publicadas em 2015, a dose a ser administrada de epinefrina foi
duplicada.
b) A epinefrina deve ser administrada imediatamente após o primeiro choque, na dose de 1mg por via
intravenosa.
c) A vasopressina foi retirada do algoritmo de RCP para simplificar as condutas, sob justificativa de ser
semelhante em ação à epinefrina.
d) A amiodarona é um antiarrítmico que deve ser evitado no protocolo de RCP.
e) A lidocaína é o antiarrítmico que substituiu a amiodarona, devido a sua ação superior.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: MÉDICO URGENTISTA

9

QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
Dor torácica, em até 25% dos casos, pode ser devida a uma Síndrome Coronariana Aguda (SCA).
Sobre SCA é INCORRETO afirmar:
a) A redução da perfusão miocárdica, devido a estreitamento de coronária, é sua causa mais frequente.
b) A cocaína, anfetamina e derivados podem causar SCA por indução de vaso constrição coronariana.
c) Na propedêutica é possível encontrar queixa de sinais isquêmicos que se iniciam em repouso e
duram por até 10 a 20 minutos.
d) Manifestações atípicas são mais comuns em alguns grupos de pacientes, dentre os quais, aqueles
com mais de 75 anos, os diabéticos, as mulheres e os dialíticos.
e) Uma história de doença renal crônica não aumenta o risco de SCA.
QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
Considerando um trauma com alteração de ventilação, associe diagnóstico com a respectiva conduta
adequada. A sequência CORRETA é:
1234-

Pneumotórax hipertensivo.
Pneumotórax aberto.
Tórax instável.
Hemotórax maciço.

( ) Curativo de três pontos imediatamente (paciente não intubado), no entanto, a drenagem torácica é
o tratamento definitivo.
( ) Intubação e ventilação com pressão positiva.
( ) Toracotomia com drenagem torácica fechada.
( ) Toracocentese imediata e/ou toracotomia com drenagem torácica fechada.
a)
b)
c)
d)
e)

1 – 2 – 3 – 4.
2 – 3 – 4 – 1.
4 – 2 – 3 – 1.
2 – 3 – 1 – 4.
3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Sobre crise hipertensiva, faz-se CORRETO afirmar:
a) Pacientes que cursam com urgência hipertensiva (UH) não estão expostos a maior risco futuro de
eventos cardiovasculares comparados com hipertensos que não apresentam episódios de UH.
b) Episódio de UH deverá ser tratado com medicamentos por via endovenosa buscando-se redução da
pressão arterial em até 24 horas.
c) A administração sublingual de nifedipino de ação rápida foi amplamente utilizada para o tratamento
da UH, no entanto, foram descritos efeitos adversos graves com essa conduta.
d) Na emergência hipertensiva há elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, mas
sem risco de morte.
e) Na emergência hipertensiva os beta-bloqueadores estão contraindicados.
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
São medidas que, dependendo da etiologia, podem ser importantes no atendimento ao paciente
intoxicado:
a)
b)
c)
d)
e)

indução de vômitos.
lavagem gástrica.
carvão ativado.
antídotos.
todas estão corretas.

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Paciente, 27 anos, feminino, vendedora. Vítima de tentativa de suicídio por uso excessivo de
barbitúricos. Sobre esse tipo de intoxicação medicamentosa, analise as assertivas:

I- O quadro clínico da intoxicação pode variar de acordo com a dose ingerida.
II- A gravidade é maior quando da ingestão concomitante com álcool.
III- A lavagem gástrica pode ser realizada até 24 horas após ingestão.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
Plantas possuem efeitos terapêuticos e tóxicos conhecidos desde épocas primitivas. A intoxicação
aguda por plantas pode determinar quadros tóxicos de gravidade diversa a depender da quantidade,
parte da planta utilizada, forma do contato, cutâneo ou ingestão, dentre outros fatores. Sobre plantas
tóxicas e sobre o tratamento de intoxicações dessa natureza, é possível afirmar corretamente:
a) Quando a intoxicação por planta determinar reação alérgica, o uso de corticóides está
contraindicado.
b) O carvão ativado não deve ser usado na ingestão de plantas com ação local irritante ou cáustica.
c) Medidas para provocar êmese sempre estão contraindicadas.
d) No contato ocular, lavar cuidadosamente com água limpa abundante ou Soro Fisiológico. Por se
tratar de planta, a avaliação oftalmológica sempre está dispensada.
e) Intoxicações por plantas atingem exclusivamente o público pediátrico.
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QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
Sobre acidentes ofídicos associe V - Verdadeiro ou F - Falso:
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)
e)

Identificar o animal causador do acidente é importante na medida em que apenas mediante
identificação do animal é possível a administração de soro antiveneno.
O acidente botrópico corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no
Brasil, pois é responsável por cerca de 90% dos envenenamentos.
No acidente crotálico, o prognóstico é bom nos casos leves e moderados e em pacientes
atendidos nas primeiras seis horas após a picada.
A peçonha da jararaca possui ação proteolítica, coagulante e hemorrágica.

F, V, V, V
F, V, F, V
F, V, V, F
F, F, V, V
F, V, F, F

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Manifestações sistêmicas de escorpionismo incluem, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

Hipo ou hipertermia.
Sialorreia.
Arritmias cardíacas.
Edema pulmonar agudo.
Coma.

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônios tireoidianos circulantes,
secundário à hiperfunção da glândula tireóide ou não. As manifestações clínicas comumente
encontradas no hipertireoidismo. Incluem, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

Nervosismo.
Sudorese excessiva.
Intolerância ao calor.
Constipação.
Taquicardia.

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
A cetoacidose diabética (CAD) e o estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) são as duas complicações
agudas graves que podem ocorrer durante a evolução do diabetes mellitus tipos 1 e 2 (DM1, DM2).
Sobre estas complicações afirma-se corretamente:
a) A CAD é uma complicação específica do DM1.
b) As principais causas de morte por CAD e EHH são edema cerebral, hipopotassemia, hipofosfatemia,
hipoglicemia, complicações intracerebrais, trombose venosa periférica, mucormicose, rabdomiólise e
a pancreatite aguda.
c) Infecções são as etiologias raras para CAD e EHH.
d) A descompensação glicêmica costuma ser mais prolongada e mais grave em pacientes com DM2.
e) Ao exame físico, na presença de acidose, podem-se observar hipopneia e hiperhidratação.
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
No curso de hepatites virais agudas, o uso de medicamentos sintomáticos para vômitos e febre deve
ser realizado quando pertinente. Entretanto, faz-se necessária a máxima atenção quanto às medicações
utilizadas, já que se deve evitar o emprego de drogas que tenham potencial hepatotóxico. Faz parte
deste grupo de fármacos:
a)
b)
c)
d)
e)

Paracetamol.
Dipirona.
Metoclopramida.
Bromoprida.
Dimenidrinato.

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Para a grande maioria dos pacientes com pneumonia adquirida na comunidade (PAC), não é possível
definir o agente etiológico no momento da decisão terapêutica. A antibioticoterapia empírica é
habitualmente dirigida aos microorganismos mais prevalentes. Sobre a antibioticoterapia na PAC e os
critérios para sua escolha, analise as assertivas:
I-

Em pacientes internados, o uso empírico da azitromicina como monoterapia fica restrito aos
pacientes portadores de PAC não-grave.
II - A antibioticoterapia combinada em pacientes com PAC tem como propósito ampliar a cobertura
para os patógenos atípicos e para as bactérias potencialmente resistentes, assim como reduzir a
mortalidade nos casos de bacteremia por Streptococcus pneumoniae.
III- A antibioticoterapia para pacientes com PAC deve ser instituída o mais precocemente possível,
com o potencial de reduzir as taxas de mortalidade, o tempo de permanência hospitalar e os
custos.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
M.L.P, 17 anos, vítima de mordedura de cão em mão direita há 2 horas. O ferimento apresenta bordas
irregulares, cerca de 6cm, envolvendo palma da mão e primeiro quirodáctilo. Informa que o animal
agressor pertence ao vizinho e que foi agredido ao tentar “resgatar” bola de futebol que caiu no quintal
do vizinho. O animal recebeu última vacina antirrábica há 13 meses. A conduta correta inclui, EXCETO:
a) É preciso avaliar, sempre, os hábitos do cão os cuidados recebidos. Podem ser dispensadas do
esquema profilático as pessoas agredidas pelo cão, ou gato, que, com certeza, não tem risco de
contrair a infecção rábica: animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente).
b) Se o animal for procedente de área de raiva controlada, não é necessário iniciar o esquema. Manter
o animal sob observação e só iniciar o esquema indicado (soro + vacina) se o animal morrer,
desaparecer ou se tornar raivoso.
c) Neste caso, deve-se lavar com água e sabão observar o animal durante 10 dias após a exposição.
d) Neste caso, deve-se lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após exposição e
iniciar esquema com duas doses, uma no dia 0 e outra no dia 3.
e) É necessário orientar o paciente para que ele notifique imediatamente a unidade de saúde, se o
animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, uma vez que podem ser necessárias novas
intervenções de forma rápida, como a aplicação do soro ou o prosseguimento do esquema de
vacinação.
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QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
O trabalho envolve, com frequência, exposição a fatores de risco para doenças pulmonares
ocupacionais, incluído a asma. A asma relacionada ao trabalho é aquela causada ou agravada por
agentes ou condições próprias do ambiente de trabalho. Faz-se CORRETO afirmar:
a) Todo caso de asma iniciado ou agravado na idade adulta deve levantar a suspeita de uma possível
causa ocupacional.
b) Uma vez desencadeada a asma ocupacional, não há melhora dos sintomas em períodos de
afastamento do trabalho, em finais de semana ou nas férias.
c) O tratamento farmacológico para a asma ocupacional é diferente daquele utilizado para outras
formas dessa doença.
d) Pacientes com diagnóstico de asma ocupacional estão incapacitados para exercer qualquer atividade
laboral.
e) Todas estão corretas.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
A crise asmática representa um importante exemplo de insuficiência respiratória aguda. O manejo
inadequado da exacerbação asmática é comum nos serviços de pronto-atendimento e pode ser uma
das justificativas para o número excessivo de recaídas nas primeiras duas semanas, após a alta das
emergências ou internações. São equívocos cometidos, EXCETO,
a) ausência de mensurações da SpO2 por oximetria.
b) a não identificação dos sinais e sintomas clínicos que representem risco de vida.
c) Ausência de verificações de medidas funcionais, especialmente do PFE.
d) uso broncodilatadores b2-agonistas inalatórios como tratamento principal e inicial, em detrimento do
uso de aminofilina venosa.
e) demora em iniciar a oxigenoterapia em pacientes graves.
QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
A Anorexia Nervosa (AN) é caracterizada por extrema perda de peso, distorção de imagem corporal e
por um medo exagerado de ganhar peso, também conhecido como fobia de peso. Já a característica
central da bulimia nervosa (BN) são os episódios de ingestão alimentar exagerada e os
comportamentos compensatórios inadequados dentro da faixa normal de peso.
I - O clínico deve estar atento para emagrecimento e restrição alimentar em adultos, inclusive em
população geriátrica, pois os transtornos alimentares podem ter início tardio, não se restringindo
apenas a adolescentes.
II- Dentre as alterações do hábito alimentar, a restrição tende a ser a mais utilizada quanto mais jovem
for o paciente. Além disso, nesse grupo de pacientes é menos comum a prática de vômitos,
compulsões alimentares, o uso de inibidores de apetite e de laxantes.
III - A presença de amenorreia é uma ocorrência comum em mulheres com AN, que reflete uma
alteração biológica secundária ao aparecimento, à evolução e à manutenção do quadro, e fornece
informação a respeito da gravidade clínica.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Há duas assertivas corretas.
Todas estão corretas.
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
O rastreamento de varizes esôfago-gástricas é recomendado a todo paciente portador de cirrose
hepática e visa ao diagnóstico precoce da hipertensão portal. A hemorragia consequente à ruptura de
varizes esofagianas (VE) e/ou gástricas (VG) é a principal complicação da hipertensão portal e cursa
ainda com expressiva mortalidade. Assim, é CORRETO afirmar:
a) O tratamento do sangramento agudo por varizes objetiva corrigir o choque hipovolêmico, obter a
hemostasia do sítio sangrante, mas não prevenir o ressangramento precoce e as complicações
associadas à hemorragia digestiva alta (HAD).
b) Pacientes com suspeita de HDA varicosa devem ser transferidos para unidades de terapia intensiva.
c) A utilização de drogas vasoativas que promovem vasoconstrição esplâncnica (terlipressina,
somatostatina ou octreotídeo) está contraindicada na HDA.
d) O ressangramento precoce não é um preditor de mortalidade por HDA varicosa.
e) HAD não é capaz de precipitar a encefalopatia hepática.
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