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TIPO A

MANHÃ
INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome
do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de
respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém trinta questões, corretamente ordenadas de
1 a 30. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e uma única
resposta correta.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao
fiscal de sala mais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o único documento
válido para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de
abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação
não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro
de preenchimento por parte do candidato.
Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta preta. Não
é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
A duração das provas é de três horas. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no
presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA
ETAPA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

DATA
18/5/2009
19/5/2009

Das 9h às 18h

1.º/6/2009

ATENÇÃO
Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.
As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.
Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).
O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.
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Conhecimentos
GERAIS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.
1

5

Questão 1
Em relação ao emprego de palavras no texto, assinale a
opção correta.

“Trinta minutos de atividade física por dia: receita de

(A) Na linha 13, a palavra “Evidentemente” tem função

saúde”; “Coma menos calorias e ganhe saúde em dobro”;

adjetiva e expressa a noção de certeza, de algo que é

“Beba água, pois faz bem à sua saúde”; “Sal e gordura: um

claro, incontestável.

risco para a sua saúde”; “Não fume, sua saúde agradece”;

(B) Na linha 15, a expressão “Por outro lado” introduz

“Proteja-se do sol para a saúde da sua pele”. Esses são

um argumento que se contrapõe à idéia defendida no

exemplos de recomendações/advertências veiculadas em

período anterior e poderia ser corretamente substituída

campanhas publicitárias e de saúde pública. Entre elas,

por Sendo assim.

além da referência à saúde, há, em comum, o apelo a

(C) Na linha 19, a expressão “Na prática” está empregada
com o sentido de conseqüentemente.

mudanças no comportamento individual com vistas à
10

melhoria da saúde. Estratégias desse tipo vêm ganhando

(D) A expressão “Isso porque” (linha 28) introduz uma

destaque no campo da saúde pública, mas será que são

explicação para a idéia desenvolvida na oração

realmente eficazes?

anterior.

Evidentemente, não se pode negar o papel do indivíduo
na tomada de decisões, inclusive no que diz respeito à sua
15

Questão 2

saúde. Por outro lado, não é possível afirmar que repousa
exclusivamente sobre seus ombros toda a responsabilidade

A respeito dos aspectos sintáticos do texto, julgue os

pela adoção de certos comportamentos. Isso seria verdadeiro

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em

se os indivíduos pairassem sobre a realidade concreta (e

seguida, assinale a opção correta.

dura, para a maior parte dos brasileiros). Na prática, os
20

hábitos apontados como principais fatores de risco para

I	

– Na linha 7, em “Entre elas”, o pronome refere-se a

doenças crônicas não-transmissíveis são influenciados pelo
contexto sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem,

“campanhas publicitárias”.
II

– Na frase “mas será que são realmente eficazes?”

pelo salário que recebem, pelas condições de trabalho que

(linhas

têm, pelo tempo livre de que dispõem e pelos serviços de
25

saúde e de educação a que têm acesso.
	Os estudos epidemiológicos nos quais a prescrição

sociais, biológicos, culturais e psicológicos na produção das
doenças. Senão, vejamos: segundo o Ministério da Saúde,
“120 mil brasileiros são atingidos pelo câncer de pele por
ano e cerca de 70% da população não se protege dos efeitos
nocivos do sol”. Sem que se mencionem, por exemplo, os

35

efeitos do desmatamento e da emissão de poluentes no
buraco na camada de ozônio; fica parecendo que o câncer
de pele decorre única e exclusivamente da falta de cuidado
individual.
Quando tomamos o “estilo de vida” como principal

40

fator de risco para doenças crônicas não-transmissíveis e
a mera informação como um requisito suficiente para a
mudança de comportamento, deixamos de atentar para o
fato de que avanços significativos e duradouros no campo
da saúde só serão possíveis com a redução da pobreza e

45

das desigualdades sociais e com a preservação do meio
ambiente. A proliferação de slogans como “atividade física é
saúde” não pode se sobrepor à noção de saúde como direito
de todos e dever do Estado.

12),

está

implícita

a

expressão

“Estratégias desse tipo” (linha 10).
âmbito da saúde pública”, o verbo refere-se a “os
estudos epidemiológicos” (linha 26).

são suficientes no âmbito da saúde pública. Isso porque
não dão conta da complexa interação dos condicionantes

e

III – Nas linhas 27 e 28, em “mas não são suficientes no

de estilos de vida se baseia são imprescindíveis, mas não

30

11

A seqüência correta é:
(A) V, V, V.
(B) V, F, V.
(C) F, V, V.
(D) F, V, F.

Questão 3
Acerca

da

pontuação

do

texto,

assinale

a

opção

INCORRETA.
(A) No texto, as aspas têm dois empregos distintos:
delimitar citações de outros autores ou fontes e realçar
uma expressão.
(B) Nas linhas 18 e 19, os parênteses enfatizam o
pensamento do autor.
(C) Na

linha

31,

os

dois-pontos

introduzem

um

esclarecimento.
(D) Na linha 36, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por

Marcos Santos Ferreira. Saúde: uma questão de estilo de vida? In: Revista
Radis – Comunicação em saúde, n.º 78, fev./2009 (com adaptações).

3

dois-pontos, sem acarretar erro gramatical ou prejuízo
ao sentido original do texto.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 4
De acordo com os argumentos do texto, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I	

– A argumentação do texto é contrária à adoção de
estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública,
uma vez que eles não apreendem a influência da
realidade social dos indivíduos na promoção da
saúde.
II	 –	O desenvolvimento do texto permite concluir que
ações e políticas públicas centradas na informação
para a mudança de estilo de vida garantem resultados
eficazes no campo da saúde, uma vez que as doenças
são decorrentes de maus hábitos, como tabagismo,
consumo excessivo de álcool, má alimentação e
sedentarismo.
III	 –	De acordo com a argumentação do texto, a saúde
decorre tão-somente de um “estilo de vida” e
depende, portanto, da tomada de decisões dos
indivíduos.
IV – Segundo os argumentos desenvolvidos no texto,
apesar da importância do comportamento individual
em relação aos hábitos de saúde, o chamado “estilo
de vida” das pessoas não é o único fator de risco
para o desenvolvimento de doenças crônicas, pois
os hábitos de saúde são influenciados pelo contexto
sociopolítico-econômico em que as pessoas vivem.

Questão 7
Na história da saúde no Brasil, destacam-se dois
modelos assistenciais, o modelo sanitarista campanhista
e o modelo médico-assistencial privatista. O modelo
médico-assistencial privatista, hegemônico na década
de 1970, passou ao descrédito por apresentar graves
problemas.

1.
2.
3.
4.

Questão 5
A respeito da tipologia e dos aspectos lingüísticos do
texto, assinale a opção correta.

fatores

determinantes

para

o

esgotamento desse modelo:
I

– grave crise financeira, com origem nas fraudes no
sistema de pagamento e faturamento, e desvios
de verbas da previdência para outros projetos do
governo.

II	 – aumento dos gastos com internações, consultas
e exames complementares efetuados pelo setor
privado.
III	 – exclusão de parcelas expressivas da população
e falta de capacidade de alterar os perfis de
morbimortalidade.
IV – falta de controle das doenças infecto-contagiosas,
por meio de medidas adotadas no modelo sanitarista

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

Foram

campanhista.
Estão certos apenas os itens
(A)	I, II e III.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) II, III e IV.

(A) O texto é essencialmente narrativo e pode ser
classificado como crônica jornalística.
(B) Apesar de os exemplos citados no primeiro parágrafo
estarem em linguagem denotativa, há predomínio da
linguagem conotativa.
(C) O texto é de natureza argumentativa e apresenta
o ponto-de-vista do autor acerca do tema, com
linguagem predominantemente denotativa.
(D) Trata-se de um artigo de caráter acadêmico-científico.

Sabendo-se que, em todo o país, as ações e os

Questão 6

do Distrito Federal:

As bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão definidas na Constituição Federal de 1988 e nas
Leis n.º 8.080 e n.º 8.142, ambas de 1990. Quanto a essa
legislação, assinale a opção INCORRETA.
(A) As Conferências de Saúde são fóruns com representação
de vários segmentos sociais que se reúnem para
propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar
na definição da política de saúde.
(B) Na contratação de serviços privados para complementar
o SUS, o serviço privado contratado possui autonomia
para determinar seu próprio funcionamento.
(C) Os Conselhos de Saúde, que devem existir nos três
níveis de governo, são órgãos deliberativos, de caráter
permanente, compostos com a representatividade de
toda a sociedade.
(D) São diretrizes do SUS estabelecidas na Constituição
Federal: descentralização, com direção única em
cada esfera de governo; atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da
comunidade.
Processo Seletivo – HRSM/2009

Questão 8

serviços públicos de saúde integram uma rede única e
hierarquizada, é correto afirmar que, de acordo com o
previsto na legislação, são atribuições do SUS no âmbito

I	

– participar na formulação da política de ações de
saneamento básico e de seu controle, integrando-as
às ações e aos serviços de saúde.

II	 – oferecer assistência odontológica preventiva e de
recuperação.
III	 – garantir atendimento médico-geriátrico ao idoso na
rede de serviços públicos e atendimento integral à
saúde da criança e do adolescente, por intermédio de
equipe multidisciplinar.
Estão certos os itens
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
4
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Conhecimentos
BÁSICOS

Questão 9
A informação é fundamental para a democratização e
o aprimoramento da gestão do setor de saúde. Os sistemas
de informação em saúde de abrangência nacional permitem
o acompanhamento do SUS em todo o país, possibilitando
análises comparativas entre os diversos estados, municípios
e regiões, de forma a subsidiar a tomada de decisões em
todos os níveis de gestão.
Assinale a opção em que são apresentados apenas
sistemas de informação de base de dados nacional.
(A) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
Sistema de Informações sobre o Pacto de Gestão
(SISPACTO), Sistema de Informações sobre Nascidos
Vivos (SINASC).
(B) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
(SIASUS), Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações sobre o
Programa Saúde da Família (SISPSF).
(C) Sistema
de
Informações
sobre
o
Programa
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento
(SISPRENATAL), Sistema de Cadastramento e
Acompanhamento dos Portadores de Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus (SIS-HIPERDIA), Sistema
de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN).
(D) Sistema de Informações sobre o Programa Nacional
de Imunizações (SI-PNI), Sistema de Informações do
Câncer da Mulher (SISCAM), Sistema de Informações
de Vigilância Epidemiológica da Malária (SISVEP).

Questão 10
Os serviços públicos de saúde têm sido organizados
conforme os princípios e as diretrizes do SUS e por meio
da implantação de Normas Operacionais. De acordo
com essas Normas Operacionais, assinale a opção
INCORRETA.
(A) A Norma Operacional Básica – SUS/1992 (NOB 92)
adota o processo de regionalização da assistência como
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e
de busca de maior eqüidade, induzindo a organização
de sistemas ou redes funcionais.
(B) A Norma Operacional Básica – SUS/1996 (NOB 96)
estabelece níveis de gestão para municípios – Gestão
Plena da Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema
Municipal – e para estados – Gestão Avançada
do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema
Estadual.
(C) A Norma Operacional Básica – SUS/1991 (NOB
91), editada pela presidência do INAMPS, recémincorporado à estrutura do Ministério da Saúde,
transplanta para os serviços públicos a mesma lógica
de financiamento de pagamento por produção de
serviços com que o INAMPS remunerava os serviços
privados contratados.
(D) A Norma Operacional Básica – SUS/1993 (NOB 93)
passou por uma discussão ampla das regras de
descentralização da gestão do sistema e dos
mecanismos de financiamento. Criou instâncias de
negociação, sendo uma em nível nacional, a Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), e outra em nível
estadual, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
5

Questão 11
Patrício, 22 anos de idade, foi vítima de atropelamento
e deu entrada no pronto-socorro com trauma abdominal
fechado.
Com relação a essa situação, assinale a opção correta.
(A) Na hipótese de o paciente apresentar lacerações
hepáticas simples e estabilidade hemodinâmica, não
há indicação de laparotomia.
(B) Esse paciente pode apresentar lesão pancreática
grau II, em que há lesão ductal importante.
(C) Uma tomografia de abdome deverá ser solicitada caso
esse paciente apresente sinais evidentes de abdome
agudo.
(D) Em casos como esse, o fígado é o órgão mais
freqüentemente lesado.

Questão 12
Estevão é um paciente de 26 anos de idade, com
queimadura de contato na face anterior e posterior da coxa
e perna esquerda.
A respeito desse quadro clínico, assinale a opção
correta.
(A) Esse paciente possui queimadura em 18% da superfície
corporal total.
(B)	Caso

essa

queimadura

atinja

músculos,

ela

é

considerada de 3.º grau.
(C) Nesse caso, existe liberação de mediadores da
inflamação apenas no membro comprometido.
(D) Essa queimadura pode ter ocorrido após o contato com
líquidos quentes.

Questão 13
Acerca da hipertensão-porta, assinale a opção correta.
(A)	O procedimento de Sugiura diminui a pressão no
sistema-porta de modo eficiente e prolongado.
(B)	Os critérios de Child incluem, entre outros, dosagens
de bilirrubinas e aminotransferases.
(C) A

cirurgia

de

Warren

é

uma

derivação

porto-

sistêmica seletiva indicada para tratamento de varizes
esofágicas.
(D)	O tratamento cirúrgico de emergência deve ser a
primeira opção para boa evolução em episódio de
sangramento agudo de varizes esofágicas.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 14
Considere que uma paciente tenha sido diagnosticada
com abdome agudo. Com relação a esse quadro clínico,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I	

–	O sinal de Murphy, caso esteja presente, sugere
colecistite aguda.
II	 – Existe a possibilidade de pancreatite aguda, caso essa
paciente apresente sinais de Cullen e Grey Turner.
III	 –	Caso essa paciente apresente diverticulite, o reto é o
local mais freqüente dos divertículos.
IV – Se a paciente estiver grávida, uma laparoscopia
diagnóstica será contra-indicada.

Questão 18
Acerca da apendicite, assinale a opção correta.
(A) Os antibióticos utilizados no tratamento da apendicite
devem

proporcionar

cobertura

para

bactérias

anaeróbicas e Gram-positivas entéricas.
(B) Escherichia coli e Bacteróides fragilis são bactérias
freqüentemente isoladas na apendicite perfurada.
(C)	O evento desencadeante da apendicite é uma rápida
proliferação bacteriana na luz do apêndice.
(D) O sinal de Rovsing tem alta especificidade para
apendicite.

Questão 19

Estão certos apenas os itens
Paulo tem 65 quilos, foi submetido a uma gastrectomia
(A)	I e II.
(B) I, III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) II e III.

Questão 15
Quanto à prevenção de infecção de ferida operatória,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
– A remoção de tecidos desvitalizados é importante
fator de prevenção de infecção de ferida operatória.
II – Antibióticos profiláticos estão indicados em operações
contaminadas e potencialmente contaminadas.
III	 – A perfusão tecidual na ferida operatória pode interferir
no poder de fagocitose dos neutrófilos.
IV – Antibióticos tópicos interferem no nível crítico de
microorganismos na ferida operatória.

e encontra-se no primeiro dia pós-operatório, sem sondas
ou drenos e em jejum.
Considerando o caso clínico apresentado, julgue os
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em
seguida, assinale a opção correta.
I	

as necessidades diárias de sódio nesse paciente.
II	 – A oferta de 35kcal por quilo, por dia, é a necessidade
calórica para minimizar o catabolismo protéico nesse

I	

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Questão 16
São características do fio vicril, EXCETO:

– A infusão de 500mL de solução salina 0,9% irá suprir

paciente.
III	 – A operação desse paciente é considerada limpacontaminada, caso não tenha existido quebra da
técnica cirúrgica.
IV – Nesse caso, durante a indução anestésica do paciente,
é indicada a prescrição de antibioticoprofilaxia.
A seqüência correta é:
(A) F, V, V, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, V.
(D) V, F, V, V.

Questão 20
A respeito dos compartimentos de água corporal, julgue
os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

(A)
(B)
(C)
(D)

é trançado.
é absorvível.
é feito de poliglactina.
contém polilefina.

Questão 17
Assinale a opção correta em relação às alterações
hormonais na resposta metabólica ao trauma.
(A) Há liberação de glicocorticóides pela medula adrenal.
(B) A aldosterona é secretada pela córtex adrenal, em
resposta à atuação do conjunto hormonal reninaangiotensina.
(C)	Durante o trauma, existe aumento sérico de adrenalina,
mas não de noradrenalina.
(D) O hormônio antidiurético, secretado pela glândula
supra-renal, leva à retenção de água.
Processo Seletivo – HRSM/2009

I	

– A água corporal total divide-se em água intracelular
e água extracelular

II	 – A

água

extracelular

divide-se

em

plasma

e

compartimentos intersticiais.
III	 – Líquidos e solutos circulam do compartimento do
plasma

para

os

compartimentos

intersticiais

e

retornam ao plasma via linfáticos.
IV – Potássio

é

o

cátion

predominante

na

água

extracelular.
Estão certos apenas os itens
(A)	I, II e III.
(B)	I, II e IV.
(C)	I, III e IV.
(D)	II, III e IV.
6
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Conhecimentos
Específicos
Questão 21
Uma criança de 9 anos de idade apresenta
adenomegalia de crescimento progressivo no triângulo
posterior cervical esquerdo há dois meses. Ao exame,
não são observados sinais flogísticos; o tumor é indolor,
de consistência sólida e aderido a planos profundos. Foram
solicitadas sorologias para viroses, radiografia simples de
tórax. Os resultados de todos os exames foram normais.
Assinale a opção que apresenta os possíveis diagnósticos
para o caso clínico acima.
(A) Quando as adenomegalias são mediastinais, a
prevalência de doença maligna varia de 10 a 20%.
(B) O diagnóstico de leucemia aguda é bem provável, já
que a apresentação da adenomegalia é localizada.
(C) Os tumores mais prevalentes na faixa etária do
paciente são: linfoma de Hodgkin, não-Hodgkin e
rabdomiossarcoma.
(D) Os tumores mais prevalentes na faixa etária do
paciente são: linfoma não-Hodgkin, neuroblastoma,
leucemia e rabdomiossarcoma.

Questão 22
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
da afirmação a seguir.
A síndrome de Sturge-Weber envolve comprometimento
__________. Ela decorre de provável desordem
__________.
(A) ocular e neurológico / no crescimento e na organização
dos vasos sangüíneos
(B) ocular, muscular e cutâneo / no crescimento e na
organização dos vasos sangüíneos
(C) vascular, neurológico e ocular / na migração e na
diferenciação de elementos do tubo neural
(D) neurológico, cutâneo e ocular / na migração e na
diferenciação de elementos da crista neural

Questão 23
A respeito do câncer de tireóide na criança e no
adolescente, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta.
I	

–	O carcinoma da tireóide é o mais freqüente da
criança.
II	 – Um adolescente com nódulo tireoidiano isolado tem
70% de chance de ter neoplasia maligna.
III	 –	O carcinoma da tireóide é sete vezes mais freqüente
no sexo masculino na idade escolar. Na adolescência,
é mais freqüente no sexo feminino.
IV –	O carcinoma papilífero de tireóide é mais freqüente
em pacientes submetidos à radioterapia da região
cervical.
Estão certos apenas os itens
(A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II, III e IV.
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Questão 24
Recém-nascido com 35 semanas, parto cesariana,
nasceu sem problemas respiratórios. Ao exame físico
observava-se salivação excessiva e aerada. Na sala de
parto, não foi possível a progressão da sonda nasogástrica
além do esôfago proximal, para aspiração do estômago.
O paciente apresentava ânus imperfurado e genitália
externa com transposição penescrotal, bolsa testicular
bífida e testículos tópicos. Realizada radiografia simples de
tórax/abdome, quando o paciente estava com vinte horas
de vida, em que foi evidenciada provável atresia de
esôfago com presença de ar até o duodeno. Havia, ainda,
malformação sacral. A ecocardiografia fetal não demonstrou
cardiopatias. À ultra-sonografia de vias urinárias,
observou-se presença de rim único hidronefrótico.
De acordo com o caso clínico acima, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I	

–	O ar deglutido pelo recém-nascido leva em média
oito horas para chegar ao reto.
II	 – Transposição penescrotal não faz parte do espectro
de malformações que podem estar presentes no
paciente com atresia de esôfago.
III – A distância entre os cotos esofágicos costuma ser
menor quando a atresia de esôfago está associada a
múltiplas malformações.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Questão 25
Considerando as estruturas embriológicas envolvidas nas
anomalias de face e pescoço e as estruturas anatômicas
adjacentes às malformações, relacione a primeira coluna
à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.
I	 –
II	 –
III	 –
IV –
(
(
(
(

fístula de primeira fenda branquial
fístula de segunda fenda branquial
apêndices pré-auriculares
lábio leporino unilateral

) broto frontal e maxilar
) primeiro e segundo arcos branquiais
) conduto auditivo externo e ramo inferior
mandíbula
) fossa amigdaliana, bifurcação da carótida

da

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III, IV, II.
III, II, I, IV.
III, II, IV, I.
IV, III, I, II.

Questão 26
Uma criança de 2 anos de vida foi vítima de acidente
de trânsito e chegou ao pronto-socorro taquipnéica,
cianótica e inconsciente. Considerando esse quadro
clínico e o conhecimento das peculiaridades anatômicas
das vias aéreas da criança, que o médico que a atender
deve possuir, assinale a opção INCORRETA.
(A) As cordas vocais são mais cartilaginosas e distensíveis,
sendo facilmente lesadas durante a intubação.
(B) A laringe é mais alta e por isso as cordas vocais
aparecerão anteriorizadas à laringoscopia da criança.
(C) O nível das cordas vocais, tanto no adulto quanto na
criança, constitui-se no menor diâmetro das vias aéreas
e determina o tubo endotraqueal a ser utilizado.
(D) A língua que, proporcionalmente, ocupa maior espaço
da orofaringe, dificulta o correto posicionamento do
laringoscópio à intubação.
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Questão 27
No tocante aos pontos anatômicos importantes para
a avaliação da fisiopatologia do trauma torácico na
infância, assinale a opção correta.
(A) Tórax instável é uma condição pouco freqüente no
traumatismo torácico do lactente.
(B) Como as estruturas mediastinais, nos lactentes, são
proporcionalmente mais fixas do que em adultos, o
hemo ou pneumotórax não é grave na infância.
(C) O aumento importante da pressão abdominal no
lactente pode dificultar a respiração de forma discreta,
pois, devido à grande expansibilidade torácica, há
compensação.
(D) Há maior elasticidade do tórax devido ao menor
diâmetro ântero-posterior da caixa torácica e ao
menor grau de ossificação das costelas, dessa forma,
as fraturas são mais freqüentes.

Questão 28
Com relação às massas pulmonares, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I	

–	O seqüestro pulmonar intralobar pode estar associado
à malformação adenomatóide cística.
II – A sintomatologia do enfisema lobar congênito é
geralmente tardia. Ela ocorre principalmente quando
a criança aumenta sua atividade física.
III	 – A bronquiectasia é compatível com infecções
respiratórias crônicas.
IV – A ultra-sonografia pré-natal não é um exame
sensível para fazer o diagnóstico da maioria das
malformações pulmonares, tais como: malformação
adenomatóide cística, cisto broncogênito e enfisema
lobar congênito.

Questão 30
Recém-nascido com 35 semanas de vida pré-natal
nasceu

com

gastrosquise.

celosomia
A

mãe

média,
do

sendo

paciente

não

diagnosticada
havia

feito

acompanhamento pré-natal.
Acerca do diagnóstico pré-natal da gastrosquise e suas
implicações, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– À utra-sonografia de um feto que tem gastrosquise, a
dilatação do intestino pode ser indicativa de processo
obstrutivo.

II	 – A dilatação do intestino, detectada no período prénatal, não muda o prognóstico do paciente.
III	 – Nos

fetos

com

gastrosquise

observa-se

maior

incidência de sofrimento fetal. O sofrimento fetal
pode ser explicado pela compressão do cordão
umbilical pelas alças intestinais dilatadas.
IV –	O risco de morte é sensivelmente reduzido quando é
feito o diagnóstico pré-natal da malformação.
A seqüência correta é:
(A) F, F, V, F.
(B) F, V, F, V.
(C) V, F, V, V.
(D) V, V, F, F.

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Questão 29
Em relação ao acesso venoso profundo em crianças,
assinale a opção correta.
(A) A punção da veia subclávia esquerda é a preferida
devido ao trajeto venoso mais retilíneo, mais calibroso
e à cúpula pleural mais baixa.
(B) A punção da veia femoral não é recomendada em
crianças, principalmente devido a tromboflebites e
gangrena de membro inferior.
(C) A punção da veia jugular interna pode ser anterior,
posterior ou através do músculo esternocleidomastóide
(ápice do ângulo de Sedellot).
(D) A técnica de colocação de cateter central por meio
de punção de veias superficiais não é muito utilizada
em lactentes e recém-nascidos, pois há dificuldade de
progressão desses cateteres. Esse método fica restrito
aos adolescentes e aos adultos.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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