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Para qual dos pacientes abaixo está indicado o uso de
imunoglobulina antitetânica?
A) Mulher de 30 anos que sofreu ferimento por arma de fogo
em coxa direita e referia esquema vacinal completo
durante pré-natal há 4 anos.
B) Criança de 8 anos que foi mordida por um colega
portador de retardo mental, sua mãe referia esquema
vacinal no primeiro ano de vida.
C) Homem de 50 anos que sofreu ferimento em mucosa oral
após agressão física e não se recordava de vacinação
antitetânica prévia.
D) Mulher de 42 anos que sofreu ferida incisa na mão
esquerda com faca de cortar carne e negava esquema
vacinal prévio.
E) Homem de 32 anos que sofreu esmagamento da perna
esquerda por trator enquanto trabalhava na agricultura,
com esquema vacinal atrasado, referindo último reforço
há 12 anos.

     

Um paciente foi trazido para a emergência com quadro de
intensa agitação psicomotora. Seus familiares suspeitam de
intoxicação exógena. Ao exame físico está taquicárdico,
hipertenso, febril, sudoréico, com pupilas dilatadas e mucosa
oral ressecada. Das drogas abaixo, qual mais provavelmente
está implicada neste caso?
A)
B)
C)
D)
E)

Cocaína
Barbitúricos
Meperidina
Etanol
Inseticida organofosforado.

A)
B)
C)
D)
E)

Cálculos maiores que 10mm
Cálculos em pelve renal ou ureter proximal
Cálculo que não foi expelido após seis semanas
Hidronefrose volumosa
Cálculo de ácido úrico

      
Um paciente de 80anos, no segundo dia pós-operatório de
artroplastia de quadril por fratura de colo de fêmur
desenvolveu estado confusional agudo com déficit de atenção,
desorganização do pensamento, flutuação do nível de
consciência e episódios de agitação psicomotora. Dentre as
medidas abaixo, qual não é adequada para este caso?
A) Investigar a presença de retenção urinária e impactação
fecal.
B) Estimular a saída precoce do leito
C) Administrar diazepam VO para controle da agitação
psicomotora
D) Administração de haloperidol em doses baixas.
E) Realizar screening para infecção.

     
Um paciente portador de insuficiência cardíaca grave foi
admitido em franco edema agudo de pulmão. Ao exame ele
está consciente, com fácies de angústia, sudoreico, com
cianose de extremidades e estase jugular. PA = 85x60mmHg e
FC 100bpm. Qual das medicações abaixo seria adequada neste
momento?

     

Você é chamado para atender uma intercorrência na
enfermaria e encontra o paciente em parada cardiorrespiratória
com diagnóstico de atividade elétrica sem pulso. Ao exame
físico chama a atenção estase jugular importante. Qual das
medidas abaixo seria mais eficaz neste caso?
A) Reposição volêmica vigorosa
B) Bicarbonato de sódio
C) Entubação orotraqueal e oxigenioterapia
D) Infusão de solução de glicose hipertônica
E) Pericardiocentese

    

Em um paciente com cólica renal, qual das situações abaixo
não é considerada indicação para litotripsia extracorpórea?



Um paciente de 60 anos foi atendido na emergência com
diarréia muco-sanguinolenta e febre há 3 dias. Negava
vômitos, mas referia calafrios. Qual a droga mais adequada
para o caso?
A) Sulfametoxazol-trimetoprim
B) Ampicilina
C) Amoxicilina
D) Ciprofloxacin
E) Cefalexina

A)
B)
C)
D)
E)

Caverdilol
Nitroglicerina
Captopril
Losartan
Dobutamina

     
São medidas recomendadas para a fase precoce do tratamento
da sepse grave todas as abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Coleta de culturas
Início precoce de antibioticoterapia de amplo espectro
Dosagem de lactato
Reposição de bicarbonato de sódio
Uso de drogas vasoativas
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Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, é correto afirmar
que:
A) A infusão endovenosa de insulina regular deve ser
interrompida quando a glicemia alcançar valores abaixo
de 250mg/dl.
B) A infusão de bicarbonato de sódio só deve ser indicada
quando o pH estiver abaixo de 7,0.
C) Deve ser feita reposição de potássio desde o início,
independente dos níveis séricos.
D) A reposição volêmica é essencial e deve ser sempre
realizada com soro fisiológico a 0,9%.
E) A reposição de fosfato deve ser realizada sempre que os
níveis séricos estiverem abaixo do limite inferior da
normalidade.

    
Qual das drogas abaixo está associada à redução da
mortalidade em pacientes cirróticos com hemorragia digestiva
alta?
A)
B)
C)
D)
E)

Octreotide
Omeprazol
Propranolol
Terlipressina
Caverdilol

    
Em um paciente com insuficiência respiratória aguda são
contra-indicações para a ventilação não-invasiva todas as
abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Coma
Deformidade facial
Acidose respiratória
Edema agudo de pulmão
Cirurgia esofágica recente

Um adolescente foi trazido para a emergência com dispnéia
intensa, iniciada após uso de ácido acetilsalicílico. Ao exame
ele está consciente, acianótico, normotenso, com estridor
laríngeo evidente. Qual a medicação de escolha neste
momento?
A)
B)
C)
D)
E)

     
Em qual dos casos de insuficiência renal aguda a bioquímica
urinária revelaria fração de excreção de uréia acima de 50% e
sódio urinário maior que 40mEq/l?
A) Um paciente cirrótico que evoluiu com oligo-anúria após
episódio de peritonite bacteriana espontânea.
B) Um paciente idoso admitido com vômitos e diarreia
profusa há 24 horas.
C) Um paciente que vinha usando amicacina para tratamento
de infecção urinária.
D) Um paciente no segundo dia de internamento por conta de
pancreatite aguda grave.
E) Um paciente que desenvolveu insuficiência renal aguda
após uso de diclofenaco de sódio por três dias.

     
Qual a melhor conduta para o tratamento emergencial de um
paciente com taquicardia ventricular com instabilidade
hemodinâmica?
A)
B)
C)
D)
E)

     

Lidocaína
Cardioversão elétrica
Amiodarona
Verapamil
Digoxina

     

Qual dos pacientes abaixo não apresenta um choque
distributivo?
A) Paciente de 25 anos que sofreu traumatismo raquimedular
após mergulho em piscina.
B) Paciente de 40 anos que desenvolveu pneumotórax
hipertensivo após trauma torácico em acidente
automobilístico.
C) Paciente de 50 anos que sofreu ataque por enxame de
abelhas, com mais de 500 picadas.
D) Paciente de 18 anos que desenvolveu choque e edema de
glote após ingestão de crustáceo.
E) Paciente de 38 anos em curso de pancreatite aguda grave.

Adrenalina
Prometazina
Cimetidine
Aminofilina
Hidrocortisona

Sobre o valor do D-dímero no diagnóstico do
Tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa incorreta:
A) Tem baixa especificidade.
B) É especialmente útil nos casos com alta probabilidade
clínica.
C) Pode estar elevado em gestantes, pós-operatório e
neoplasias, na ausência de trombose.
D) O valor normal em idosos costuma ser maior que na
população geral.
E) Tem alta sensibilidade para o diagnóstico de embolias
extensas.
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Um paciente chegou à emergência com trauma fechado de
abdome após acidente automobilístico. Assinale a alternativa
incorreta sobre o caso:
A) Nos casos em que o aspirado abdominal recupera mais de
10ml de sangue, há probabilidade de hemorragia acima de
90% intraperitoneal.
B) A presença de mais de 100.000 hemácias/mm3 é indicação
de laparotomia de urgência, independente do estado
hemodinâmico do paciente.
C) Pacientes hipotensos com fraturas pélvicas e lavado
negativo devem ser investigados para a presença de
hemorragia retroperitoneal.
D) Em casos com ruptura diafragmática geralmente se indica
cirurgia de urgência.
E) Em casos com fratura de bacia, as lesões de bexiga são
comuns, com líquido livre na cavidade pertoneal visto à
USG.

     

Sobre a intubação orotraqueal de urgência, assinale a
alternativa incorreta:
A) Deve ser realizada em pacientes com rebaixamento do
nível de consciência, com escala de Glasgow menor que
oito, para prevenir broncoaspiração.
B) Pacientes que foram resgatados de incêndio, com inalação
de fumaça, devem ser intubados precocemente.
C) É essencial realizar radiografia de tórax após o
procedimento, para checar o posicionamento do tubo,
cuja extremidade deve estar localizada 2 a 6 cm acima da
carina.
D) Pacientes vítimas de overdose opioide com hipercapnia
devem ser intubados em caráter de urgência.
E) É a primeira medida a ser realizada no atendimento a um
paciente em parada cardiorrespiratória.

     

Um paciente com quadro clínico de síndrome coronariana
aguda realizou ECG que evidenciou supradesnivelamento de
segmento ST nas derivações DI e aVL. Qual o diagnóstico?
A)
B)
C)
D)
E)

Infarto subendocárdico
Infarto transmural da parede ântero-septal
Infarto transmural da parede inferior
Infarto transmural da parede lateral
Angina instável

Sobre a colecistite aguda, assinale a alternativa correta:
A) Os pacientes com colecistite alitiásica devem ser tratados
clinicamente com antibióticos, sem indicação cirúrgica.
B) O sinal de Murphy só é positivo em casos complicados
com gangrena e perfuração da vesícula.
C) Persistência de sintomas de cólica biliar por mais de seis
horas é sinal sugestivo de colecisitite aguda.
D) Pacientes diabéticos devem ser tratados com antibióticos
na fase aguda, postergando a colecistectomia para quatro
a oito semanas depois.
E) O esquema antibiótico deve incluir cobertura para
anaeróbios com metronidazol em todos os casos.

    
Qual das vitaminas abaixo deve ser administrada em pacientes
com estado de mal epiléptico?
A)
B)
C)
D)
E)

     

São achados sugestivos de ataque de pânico todos os abaixo,
exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Início abrupto
Pico dos sintomas dez minutos após o início
Dispnéia
Parestesias
Bradicardia

     
Um paciente alcoolista foi encontrado desacordado após uma
grande libação alcoólica, com estertores difusos em ambos os
campos pulmonares. Ele tem os poucos dentes restantes em
precário estado de conservação. Após 48 horas desenvolveu
febre e persistia com estertoração. Qual o esquema antibiótico
mais adequado para seu tratamento?
A)
B)
C)
D)
E)

    

Tiamina
Vitamina C
Vitamina B12
Vitamina D
Vitamina K

Ceftriaxona
Levofloxacina
Piperacilina-tazobactam
Claritromicina
Ciprofloxacina

     

Qual a droga de escolha para tratamento de emergência
hipertensiva em uma paciente no curso da 30a semana de
gestação previamente normotensa?

São complicações observadas após acidentes ofídicos todos os
abaixo, exceto:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Captopril
Hidralazina
Furosemida
Nitroprussiato de sódio
Losartan

Neurotoxicidade com diplopia e ptose
Sangramento gengival e epistaxe
Hipotensão
Rabdomiólise
Insuficiência hepática
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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)
B)
C)
D)
E)

Educação permanente para o controle social.
Promoção da equidade.
Mobilização social em saúde.
Educação Popular em Saúde.
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.

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)
B)
C)
D)
E)

     
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:

(

     
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.

Municipalização.
Universalização.
Regionalização.
Regulamentação.
Hierarquização.

(

) 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)
B)
C)
D)
E)

V, V, F, V, V, F
F, V, F, V, F, V
V, V, V, V, V, V
F, F, V, F, F, F.
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)
B)
C)
D)
E)

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

Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
Conselho de Saúde e Participação Popular.
Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.
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