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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) São fatores de risco para complicação pulmonar pós-
operatória, EXCETO:

(A) cirurgia do abdome superior e torácica;
(B) pacientes fumantes;
(C) idade superior a 60 anos;
(D) tempo anestésico até 3 horas.

17) Em um homem saudável com 80 kg, o volume de água
intracelular é aproximadamente:

(A) 6,5 litros;
(B) 13 litros;
(C) 32 litros;
(D) 48 litros.

Cirurgia Geral
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18) Todos os seguintes sinais e sintomas são característicos
de um déficit de volume de liquido extracelular, EXCETO:

(A) diminuição da temperatura corpórea;
(B) mucosa oral seca e pegajosa;
(C) diminuição do turgor da pele;
(D) apatia e taquicardia.

19) Um paciente com ferida por arma de fogo em região ab-
dominal recebeu reposição volêmica inicial que resultou em
um aumento na PA para 110/70 mmHg. Nesse momento
sua gasometria era: pH 7.25; PO2 95 mmHg; PCO2 25
mmHg; HCO3- 15 meq/L. A melhor forma de tratar a acidose
metabólica do paciente seria com:

(A) bicarbonato de sódio;
(B) hiperventilação;
(C) solução salina equilibrada;
(D) dextran 70.

20) A mais apropriada via de administração de proteínas e
calorias para um paciente comatoso, por um longo período,
após um acidente automobilístico é por:

(A) alimentação venosa periférica;
(B) hiperalimentação venosa central;
(C) sonda nasogástrica ou gastrostomia;
(D) sonda nasoentérica ou jejunostomia.

21) O método mais confiável e prático de medir a filtração
glomerular é fornecido por:

(A) clearance da creatinina;
(B) débito horário da urina;
(C) ureia no sangue;
(D) determinação da creatinina sérica.

22) Um homem de 45 anos, obeso, foi submetido a uma
gastrectomia subtotal por um carcinoma de antro. No quinto
dia de pós-operatório apareceu uma drenagem de secreção
serosanguinolenta, não-fétida, pela ferida. Todos os seguintes
podem ter sido fatores contribuintes para a deiscência,
EXCETO:

(A) desnutrição;
(B) atelectasia;
(C) má técnica;
(D) anemia.

23) A resposta hemostática inicial ao ferimento é:

(A) vasoconstrição;
(B) agregação plaquetária;
(C) fibrinólise;
(D) inicio da cascata de coagulação.

24) O choque neurogênico é caracterizado pela presença
de:

(A) pele úmida e fria;
(B) diminuição da resistência vascular periférica;
(C) aumento da freqüência cardíaca;
(D) aumento do débito cardíaco.

25)  A mais comum fonte de infecção por gram-negativos
num paciente com choque séptico é:

(A) trato biliar;
(B) arvore traqueobrônquica;
(C) trato urinário;
(D) cólon.

26)  Um paciente tem PA 70 x 50 mmHg e lactato sérico de
30 mg/100 mL (normal de 5 a 20). Seu débito cardíaco é
1,9 L/min, e sua pressão venosa central de 2 cmH

2
O. O

diagnóstico mais provável é:

(A) embolia pulmonar;
(B) tamponamento cardíaco;
(C) choque hipovolêmico;
(D) choque séptico.

27) Uma mulher de 45 anos foi operada por ferida por arma
de fogo em região toraco-abdominal. Evoluiu, nos dois dias
seguintes no CTI, com hipoxemia progressiva que foi tratada
com ventilação mecânica continua e PEEP (pressão
expiratória final positiva) mantida a 12 cmH

2
O. Vinte quatro

horas depois, ela desenvolveu hipotensão súbita, pela qual
a mais provável causa é:

(A) retorno venoso prejudicado;
(B) hemorragia oculta;
(C) embolia pulmonar;
(D) pneumotórax hipertensivo.
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28) Um paciente é admitido na emergência com uma ferida
por arma de fogo a qual o projétil penetrou no sexto espaço
intercostal esquerdo anteriormente e saiu em linha reta
posteriormente. Ele não está hipotenso e não tem sinais de
irritação peritoneal. A conduta mais adequada é:

(A) laparotomia exploradora;
(B) internação para suporte e observação;
(C) lavado peritoneal e se positivo para sangue: laparotomia

exploradora;
(D) exploração da ferida e injeção de contraste, se houver

penetração na cavidade peritoneal, cirurgia.

29) A maioria das mortes em pacientes com trauma
pancreático são devidas a:

(A) abscesso pancreático;
(B) fistula pancreática;
(C) fistula duodenal por lesão duodenal associada;
(D) lesões vasculares associadas.

30) Na terapia do choque hemorrágico, o melhor sinal clinico
de sucesso de perfusão tissular na ressuscitação volêmica
é:

(A) diminuição da taquicardia;
(B) aumento do débito urinário;
(C) aumento da pressão arterial;
(D) diminuição da sede.

31) Um adulto acometido por queimadura de segundo grau
que envolve todo o membro superior direito, toda face ante-
rior do tronco e um terço do membro inferior direito tem
aproximadamente  o seguinte percentagem de área total de
superfície corporal queimada:

(A) 15%;
(B) 21%;
(C) 33%;
(D) 39%.

32) Em uma mulher de 22 anos com um nódulo assintomático
de 2,2 cm no polo inferior do lobo esquerdo da tireoide, a
manobra inicial mais apropriada é:

(A) biopsia excepcional;
(B) biopsia incisional;
(C) punção aspirativa por agulha fina para citologia;
(D) estudo de captação de iodo radioativo.

33) Após o trauma torácico, todas as seguintes normalmente
requerem uma toracotomia urgente, EXCETO:

(A) ferida diafragmática penetrante;
(B) drenagem torácica inicial maior que 1500 ml de sangue;
(C) atelectasia unilateral completa com grande fuga aérea;
(D) alargamento progressivo do mediastino.

34) A causa mais comum do abscesso pulmonar é:

(A) obstrução brônquica por tumor;
(B) aspiração;
(C) pneumonia pneumocócica;
(D) tuberculose.

35) A medida mais importante  no controle do empiema
pleural é:

(A) drenagem e obliteração do espaço pleural do empiema;
(B) terapia sistêmica com antibiótico apropriado;
(C) decorticação pulmonar;
(D) irrigação continua de antibiótico na cavidade pleural.

36) A primeira alteração encontrada na isquemia
mesentérica aguda é:

(A) elevação dos níveis de CPK;
(B) hipercalemia;
(C) acidose metabólica;
(D) dor severa periumbilical.

37) O sintoma mais comum após embolia pulmonar maciça
é:

(A) tosse;
(B) dispneia;
(C) hemoptise;
(D) dor pleural.

38) O exame diagnóstico de primeira escolha na suspeita
de trombose venosa profunda de membro inferior é:

(A) captação de fibrinogênio marcado radioativo;
(B) pletismografia de impedância;
(C) ultrassonografia de contraste;
(D) Doppler colorido.
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39) A maneira mais precisa para confirmar a presença de
embolia pulmonar:

(A) dosagens de gasometria arterial;
(B) medida da pressão venosa central;
(C) eletrocardiograma;
(D) arteriografia pulmonar.

40) Na obtenção de consentimento informado de um homem
de 60 anos antes de uma ressecção anterior de reto baixo
com anastomose, cada uma das seguintes complicações
deve ser apresentada, EXCETO:

(A) vazamento da anastomose;
(B) lesão ureteral;
(C) necessidade de colostomia proximal;
(D) retenção urinária e disfunção sexual prolongada.

41) A artéria cística é o ramo com maior frequência:

(A) do tronco celíaco;
(B) da artéria hepática direita;
(C) da artéria hepática esquerda;
(D) da artéria gastroduodenal.

42) A causa mais comum de hemorragia maciça no trato
digestivo baixo do adulto é:

(A) divertículose;
(B) carcinoma;
(C) pólipo;
(D) colite ulcerativa.

43) O tratamento de escolha num paciente com perfuração
do esôfago cervical é:

(A) ressecção e interposição de cólon;
(B) esofagoscopia e cauterização;
(C) exploração cervical, drenagem do mediastino superior e

antibióticos.
(D) repouso no leito, sonda nasogástrica e antibióticos.

44) Um jovem de 15 anos apresenta dor abdominal, perda
de apetite e parada de eliminação de fezes e flatus nos dois
últimos dias. O exame abdominal mostra leve sensibilidade
em quadrante inferior direito com sinal de Blumberg positivo.
Sua temperatura é de 37,8 ºC. O diagnóstico mais provável
é:

(A) pielonefrite aguda;
(B) adenite mesentérica;
(C) apendicite aguda;
(D) colecistite aguda.

45) Paciente com 30 anos do sexo feminino é admitida na
emergência com queixa de dor abdominal há 12 horas
associado a náuseas e tonteira. Nega febre e disúria.
Relata amenorreia de cinco dias. O exame abdominal mostra
dor difusa mais intensa em região hipogástrica. Exames
laboratoriais mostram 11.000 leucócitos com 5 bastões,
hematócrito de 29% e EAS normal. O diagnóstico mais
provável é:

(A) prenhez ectópica;
(B) cisto de ovário torcido;
(C) cisto de ovário roto;
(D) prenhez tubária rota.

46) Um rapaz de 20 anos apresenta-se na emergência tendo
engolido 2 alfinetes. O RX mostra os alfinetes localizados
no intestino delgado. O manuseio mais apropriado para este
paciente é:

(A) cirurgia imediata;
(B) curso de dez dias de metronidazol oral;
(C) seguimento com RX seriados e exames abdominais;
(D) administração de laxante para induzir catarse e aumentar

a rapidez da passagem.

47) Uma moça de 17 anos, saudável, um dia antes da metade
do seu ciclo menstrual, apresenta dor de inicio súbito, em
quadrante inferior direito do abdome. O exame abdominal
mostra dor com defesa voluntária em quadrante inferior direito
e o toque retal revela sensibilidade do lado direito. Sua
temperatura é de 37,2ºC e sangue com 10.000 leucócitos/
mm3 . O diagnóstico mais provável é:

(A) apendicite aguda;
(B) doença inflamatória pélvica;
(C) infecção do trato urinário;
(D) rotura de cisto folicular.
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48) Em um paciente com obstrução parcial da segunda porção
do duodeno por um pâncreas anular, o manuseio apropriado
deve ser:

(A) divisão do anel anular;
(B) duodenojejunostomia;
(C) administração de glucagon e dieta elementar;
(D) ressecção do pâncreas anterior e lateral ao duodeno.

49) O tratamento mais efetivo da acalasia é:

(A) medicação anti-espasmódica;
(B) dilatação do esfíncter esofágico inferior;
(C) cirurgia anti-refluxo;
(D) esofagomiotomia.

50) Uma mulher diabética de 66 anos, previamente saudável,
apresenta uma hemorragia digestiva alta por úlcera duode-
nal. É submetida a tratamento clínico com sonda
nasogástrica em sifonagem, lavagem gástrica com solução
salina e transfusões, mas mantém sangramento ativo e
necessita transfusão de oito bolsas de hemácias nas
primeiras 24 horas. O tratamento de escolha é:

(A) vagotomia seletiva;
(B) embolização da artéria gastroduodenal;
(C) sutura da úlcera, vagotomia troncular e piloroplastia
(D) vagotomia troncular, antrectomia e reconstrução a

Billroth II

51) A causa mais frequente de ruptura não-traumática do
baço é:

(A) leucemia aguda;
(B) malária;
(C) mononucleose;
(D) sarcoidose.

52) Todos os achados a seguir são indicações para
colangiografia ou coledocotomia per-operatória, EXCETO:

(A) vesícula hidrópica;
(B) dilatação do ducto colédoco;
(C) múltiplos micro-cálculos na vesícula biliar;
(D) história de pancreatite e/ou icterícia.

53) A patologia hematológica pela qual a esplenectomia
produz o melhor resultado terapêutico é:

(A) hiperesplenismo secundário;
(B) esferocitose hereditária;
(C) anemia hemolítica autoimune idiopática;
(D) trombocitopenia idiopática.

54) Um rapaz de 16 anos é admitido no hospital após um
acidente automobilístico. Apresenta um abdome inocente
e não tem lesões físicas aparentes. Após receber 2000 ml
de Ringer lactato sua PA = 110 X 70 mmHg e seu pulso é
90 bpm. A tomografia computadorizada mostra uma
laceração do lobo esquerdo do fígado, grau II. O manuseio
mais adequado nesse caso é:

(A) internação em UTI, repouso no leito e observação;
(B) laparotomia e ligadura das veias intra-hepáticas;
(C) laparotomia e ligadura da artéria hepática esquerda;
(D) laparotomia e controle do dano com compressas.

55) O tratamento ideal para a secção iatrogênica do colédoco
na hora da cirurgia é:

(A) drenagem externa;
(B) colédoco-duodenostomia;
(C) restauração do colédoco com anastomose término-ter-

minal com tubo em T;
(D) colédoco-jejunostomia.

56) A causa mais frequente que antecede ao abscesso
piogênico do fígado é:

(A) disseminação hematogênica via sistema venoso portal;
(B) septicemia generalizada;
(C) trauma hepático;
(D) infecção biliar ascendente.

Atenção:  o caso a seguir refere-se às questões 57 e 58 a
seguir.

Um homem de 46 anos, previamente hígido, foi admitido na
emergência, vitima de atropelamento, politraumatizado, nas
seguintes condições: desorientado, agitado, hipocorado,
taquipneico, não responsivo as ordens verbais, PA = 80 x
40 mmHg e FC = 112 bpm. Escoriações e lesões corto
contusas em crânio, face e hemitórax direito. Sangue em
orofaringe com dificuldade respiratória. Dor a compressão
em região torácica direita com expansibilidade diminuída e
crepitação a palpação. Dor abdominal difusa leve sem sinais
de irritação peritoneal. Bacia estável. Fratura exposta em
perna direita. Escala de coma de Glasgow = 11.
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57)  A conduta prioritária no atendimento inicial do paciente
em questão é:

(A) dois acessos venosos periféricos calibrosos e reposição
de 2000 ml de Ringer Lactato rápido;

(B) drenagem torácica a direita, intubação oro traqueal e
ventilação mecânica;

(C) curativo compressivo no MID, avaliação neurológica e
exposição do paciente;

(D) desobstrução das vias aéreas, assegurar via aérea
definitiva com proteção da coluna cervical.

58) Após  a avaliação primária e reanimação inicial o paciente
se encontra com PA = 120 x 75 mmHg, FC = 98 bpm,
Saturação 91% no oxímetro com O2 nasal, desorientado,
menos agitado, taquipneico e não responsivo as ordens
verbais, Glasgow = 11, hematúria leve na sonda vesical. A
melhor conduta a seguir é:

(A) drenagem torácica bilateral e laparotomia exploradora;
(B) drenagem torácica a direita e ventilação mecânica;
(C) exames radiológicos tomográficos para diagnóstico;
(D) lavado peritoneal.

59) Um paciente de 20 anos é admitido no pronto socorro
logo após ter-se envolvido em um acidente automobilístico.
Ele esta em coma com escala de coma de Glasgow = 7.
Seu pulso é fraco com freqüência de 140 bpm e sua pressão
arterial é 60 x 0 mmHg. Sua respiração é rápida e superfi-
cial ventilando ambos os pulmões. Seu abdome esta
moderadamente distendido sem prestasse audível. Tem
fraturas fechadas de antebraço esquerdo e perna esquerda.
Após infusão venosa rápida de dois litros de Ringer lactato
nos membros superiores, seu pulso esta com 130 bpm e a
pressão arterial de 70 x 0 mmHg. O próximo passo imediato
deve ser:

(A) obtenção de RX da coluna cervical;
(B) obtenção de tomografia do crânio, coluna cervical e

abdome;
(C) exploração cirúrgica do abdome;
(D) obtenção de tomografia de tórax e pericardiocentese.

60) Todas as assertivas a seguir são fatores fundamentais
que alteram o risco operatório, EXCETO:

(A) cirurgia eletiva versus emergencial;
(B) âmbito fisiológico do procedimento;
(C) idade acima de 50 anos;
(D) número de doenças associadas.
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