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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno APENAS para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“É parte da cura o desejo de ser curado.” Sêneca
ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorrida 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva.
O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo
de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova.
Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, tablet, gravador, transmissor/receptor de
mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. O candidato poderá ser submetido a detector de
metais durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira,
corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no item 9.3.11. Durante o período de realização das provas,
não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Será vedado ao candidato o porte
de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.
Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas,
retirando-se da sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.consurge.saude.mg.gov.br> no dia 25 de abril de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30

(trinta)

questões

de

múltipla

escolha,

cada

uma

constituída

de

4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 5 (cinco) questões de Informática, 5 (cinco) questões de Saúde Pública
e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
O lugar mais frio da Terra
Bem-vindo à minúscula aldeia da República de Sakha,
na Rússia, que ocupa um lugar inquestionável nos
livros de recordes
Para a maioria, a cidadezinha de Oimiakon não estaria
no alto da lista de destinos turísticos. É a região com
povoamento permanente mais fria da Terra, localizada a
algumas centenas de quilômetros do Círculo Polar Ártico,
na tundra russa. Mas, para o fotógrafo neozelandês
Amos Chapple, foi uma oportunidade que ele não podia
recusar.
Chapple trabalhava como professor de inglês na Rússia
para financiar suas fotografias de viagens, e a ida a
Oimiakon seria a oportunidade de embarcar num projeto
fotográfico inigualável. Para chegar à aldeia que, em
1933, bateu o recorde de lugar mais frio da Terra, com
a temperatura de –67,7 ºC, Chapple teria primeiro de
ir a Iakutsk, capital da região, a seis fusos horários de
Moscou.
Em Iakutsk, a temperatura em janeiro cai a cerca de
–40 ºC, mas a cidade é um lugar com economia vibrante,
povoada principalmente graças à abundância de recursos
naturais: há diamantes, petróleo e gás. Oimiakon fica a
927 quilômetros de Iakutsk. Para chegar lá, Chapple teve
de viajar dois dias, com uma combinação de caronas e
vans.
Em certo momento, ele se viu perdido num posto de
gasolina. “Passei dois dias comendo carne de rena”,
diz Chapple, recordando a pequena casa de chá,
ironicamente chamada Café Cuba, que nesse período
só servia essa única opção de prato. “Rena é a carne
mais comum da tundra.”
Os habitantes da região mais fria da Terra não comem só
rena, mas sua dieta inclui muita carne. Chapple também
comeu um prato de macarrão e nacos congelados de
sangue de cavalo, além de uma especialidade de
Iakutsk: peixe congelado raspado em lascas finíssimas.
“Lembra sashimi congelado e é divino”, diz ele. “A textura
do peixe congelado com as pontinhas quentes é muito
especial e deliciosa.”
Quando chegou a Oimiakon, cuja população oscila
em torno de 500 habitantes permanentes, Chapple
se espantou ao ver que a cidade estava vazia.
“Simplesmente não havia ninguém nas ruas. Eu
esperava que tivessem se acostumado com o frio e que
houvesse uma vida cotidiana em andamento, mas em
vez disso todo mundo tratava o frio com muita cautela”,
diz ele. “Parecia extremamente desolado. Não era, mas
tudo acontecia em ambiente fechado, e eu não era bemvindo nos ambientes fechados.”
Nas horas que Chapple passou perambulando pelas
ruas da aldeia, seus principais companheiros foram
os cachorros de rua ou os bêbados (o alcoolismo é
excessivo em Oimiakon). Ainda assim, a vida na aldeia
continua. As escolas só fecham quando a temperatura
cai abaixo de –50 ºC. Os fazendeiros levam suas vacas
ao bebedouro da aldeia – uma fonte “térmica” que fica
pouco acima do ponto de congelamento – e depois
voltam com elas para os estábulos protegidos.

A fonte térmica é o coração da aldeia, sua razão de
existir: os criadores de renas visitavam a fonte para
hidratar os animais, e retornaram várias vezes até que
a aldeia se tornou um povoado permanente (o nome
Oimiakon significa, literalmente, “água descongelada”).
Mas morar no lugar habitado mais frio da Terra tem
algumas desvantagens específicas. Em geral, os
banheiros ficam fora de casa, porque encanamentos são
problemáticos em caso de congelamento. Os moradores
têm carro, mas precisam deixá-los ligados ao ar livre,
às vezes a noite inteira, para que as partes mecânicas
não congelem. Mesmo assim, às vezes medidas mais
extremas são necessárias.
“Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão ligado
a noite toda, mas, mesmo assim, pela manhã o eixo
de transmissão estava totalmente congelado. Sem
nenhuma cerimônia, ele pegou um maçarico, entrou
debaixo do veículo e começou a lamber tudo com o
fogo”, diz Chapple. “O maçarico faz parte da caixa de
ferramentas [de quem mora em Oimiakon]”.
GEILING, Natasha. O lugar mais frio da Terra. Seleções.
29 jan. 2016. Disponível em: <http://zip.net/bhs0B9>.
Acesso em: 9 mar. 2016 (Adaptação).

QUESTÃO 1
Analise as afirmativas a seguir.
I.

Uma das desvantagens de ter que morar em um
local tão frio é o fato de, às vezes, ter que usar o
maçarico para fazer o carro funcionar.

II.

Os moradores dessa região gelada consomem
muita carne, sendo a de peixe a principal delas.

III. Chapple viajou para Oimiakon com a intenção de
conseguir dinheiro para financiar suas viagens.
A partir da leitura do texto, estão INCORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 2
Releia o trecho a seguir.
“[...] recordando a pequena casa de chá, ironicamente
chamada Café Cuba [...].”
De acordo com o texto, é possível inferir que o autor usa
a expressão destacada porque:
A) não existe café nas regiões frias visitadas por
Chapple em suas viagens.
B) não se trata de uma cafeteria, mas de uma casa
de chá.
C) Cuba é um lugar de clima quente.
D) mesmo que a casa de chá sirva café, este não
será suficiente para esquentar seu consumidor
nesse clima.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 6

Os trechos a seguir foram reescritos corretamente, de
acordo com a norma padrão, e sem alteração de seu
sentido, EXCETO em:

Analise as afirmativas a seguir e assinale, de acordo
com o texto, V para as verdadeiras e F para as falsas

A) “É a região com povoamento permanente mais
fria da Terra[...].” (1º parágrafo) – É o local com
estabelecimento populacional mais gelado da
Terra.
B) “A fonte térmica é o coração da aldeia [...]”
(8º parágrafo) – No centro do povoado, está a
bica termal.
C) “[...] Chapple se espantou ao ver que a
cidade estava vazia.” (6º parágrafo) –
Surpreendeu-se Chapple quando percebeu que
a cidade estava vazia.
D) “Ainda assim, a vida na aldeia continua.”
(7º parágrafo) – Segue a rotina da vila, apesar
disso.

(   ) Em Oimiakon, o índice de alcoolismo é alto devido
ao frio.
(   ) Chapple acreditava que as pessoas de Oimiakon
convivessem com o frio da mesma forma que as
pessoas de Iakutsk.
(   ) Os banheiros das casas dessa região fria são
externos, pois pode haver problemas com o
encanamento.
(   ) Iakutsk bateu o recorde de lugar mais frio da
Terra em 1933.
Assinale a sequência CORRETA.
A) F V F F
B) V F V V

QUESTÃO 4

C) F V V F

Releia o trecho a seguir.

D) V F F V

[...] uma fonte “térmica” que fica pouco acima do ponto
de congelamento [...]. (7º parágrafo)
Assinale a alternativa que indica o motivo pelo qual o
autor do texto utilizou aspas nesse trecho.
A) As aspas foram utilizadas com a intenção de
enfatizar um significado.
B) Esse sinal ortográfico foi utilizado para marcar
uma palavra utilizada na fala de outra pessoa
(Chapple) que não o autor do texto.
C) Essa pontuação foi utilizada para relativizar um
determinado conceito.
D) As aspas marcam, nesse caso, uma palavra que
indica um aposto.
QUESTÃO 5
Analise as afirmativas a seguir.
I.

No trecho “Rena é a carne mais comum da
tundra.”, as aspas foram utilizadas para marcar
uma mudança de interlocutor.

II.

No trecho “Os fazendeiros levam suas vacas ao
bebedouro da aldeia – uma fonte ‘térmica’ que
fica pouco acima do ponto de congelamento
– e depois voltam com elas para os estábulos
protegidos.”, os travessões podem ser
substituídos por parênteses.

III. No trecho “O maçarico faz parte da caixa de
ferramentas [de quem mora em Oimiakon]”, os
colchetes foram utilizados para introduzir um
comentário do autor do texto.
De acordo com a norma padrão, estão CORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 7
Nos trechos a seguir, a ideia expressa pela palavra entre
colchetes está presente, EXCETO em:
A) “As escolas só fecham quando a temperatura
cai abaixo de –50 ºC.” (7º parágrafo)
[CONDICIONALIDADE]
B) “Quando chegou a Oimiakon, cuja população
oscila em torno de 500 habitantes permanentes,
Chapple se espantou ao ver que a cidade estava
vazia.” (6º parágrafo) [TEMPORALIDADE]
C) “Para chegar lá, Chapple teve de viajar dois
dias, com uma combinação de caronas e vans.”
(3º parágrafo) [FINALIDADE]
D) “[...] a cidade é um lugar com economia vibrante,
povoada principalmente graças à abundância de
recursos naturais: há diamantes, petróleo e gás.”
(3º parágrafo) [UNICIDADE]
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que a palavra ou trecho
destacado não desempenha uma função adverbial na
afirmativa.
A) “[...] mas a cidade é um lugar com economia
vibrante, povoada principalmente graças à
abundância de recursos naturais [...].”
B) “[...] peixe congelado raspado em lascas
finíssimas.”
C) “Nas
horas
que
Chapple
passou
perambulando pelas ruas da aldeia, seus
principais companheiros foram os cachorros de
rua ou os bêbados [...]”
D) “[...] Sem nenhuma cerimônia, ele pegou um
maçarico, entrou debaixo do veículo e começou
a lamber tudo com o fogo [...].”

QUESTÃO 9

QUESTÃO 12

Releia o trecho a seguir.

São alinhamentos de texto no Word, EXCETO:

“Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão ligado
a noite toda, mas, mesmo assim, pela manhã o eixo de
transmissão estava totalmente congelado.”

A) Alinhar à esquerda.

Para que se mantenha o sentido original do trecho,
a conjunção destacada não pode ser substituída por:

C) Justificar.

A) Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão
ligado a noite toda, porém, mesmo assim, pela
manhã o eixo de transmissão estava totalmente
congelado.
B) Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão
ligado a noite toda, portanto, mesmo assim, pela
manhã o eixo de transmissão estava totalmente
congelado.
C) Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão
ligado a noite toda, entretanto, mesmo assim,
pela manhã o eixo de transmissão estava
totalmente congelado.
D) Um sujeito com o qual viajei deixou o caminhão
ligado a noite toda, contudo, mesmo assim, pela
manhã o eixo de transmissão estava totalmente
congelado.

B) Centralizar.
D) Alinhar as colunas.
QUESTÃO 13
Analise as afirmativas a seguir sobre os cálculos das
células A1, A2 e A3 de uma planilha do Excel.
I.

Para somar os três valores, usa-se a função
=SOMA(A1:A3).

II.

Para multiplicar os três valores, usa-se a função
=MULT(A1:A3).

III. Para calcular a média dos valores, usa-se a
função =MÉDIA(A1:A3)
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 10
Nos trechos a seguir, a palavra ou termo destacado
refere-se à palavra ou termo entre colchetes, EXCETO
em:
A) “[...] que nesse período só servia essa única
opção de prato.” (4º parágrafo) [CARNE DE
RENA]
B) “[...] mas em vez disso todo mundo tratava
o frio com muita cautela [...]” (6º parágrafo)
[QUE HOUVESSE UMA VIDA COTIDIANA EM
ANDAMENTO]
C) “Quando chegou a Oimiakon, cuja população
oscila em torno de 500 habitantes permanentes
[...]” (6º parágrafo) [DE OIMIAKON]
D) “Mas morar no lugar habitado mais frio da
Terra tem algumas desvantagens específicas.”
(9º parágrafo) [OIMIAKON]

INFORMÁTICA

D) I, II e III.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
protocolo que é a base para a comunicação de dados
da WWW.
A) URL
B) TCP
C) HTTP
D) DNS
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta corretamente
a classe dos sistemas de informação que oferece um
conjunto de relatórios resumidos sobre o desempenho
da empresa.
A) Sistemas de Informação Gerencial.
B) Sistemas de Automação de Escritório.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
elemento do Windows 7 com a função de proteger o
computador de ataque e intrusão.

C) Sistemas de Suporte a Decisão.
D) Sistemas de Informação Geográfica.

A) Windows Help
B) Monitor de Recursos
C) Firewall
D) Prompt de Comando
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 19
A respeito do Plano Diretor de Regionalização (PDR) da
saúde, analise as afirmativas a seguir.

QUESTÃO 16

I.

Instrumento de planejamento e gestão que na área
da saúde objetiva direcionar a descentralização
com vistas à promoção de maior e mais adequada
acessibilidade dos usuários, considerados os
princípios da integralidade, equidade e economia
de escala.

II.

Seu propósito é constituir um dos pilares para
estruturação e descentralização dos sistemas
de cogestão e organização dos serviços de
saúde em redes, tendo em vista possibilitar o
direcionamento equitativo da implementação das
políticas públicas.

A criação e a manutenção dos conselhos de saúde
atende à qual diretriz do Sistema Único de Saúde?
A) Orçamento participativo.
B) Participação da comunidade.
C) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
D) Atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
QUESTÃO 17
A Política de Humanização prevê a criação de eixos que
orientem os atendimentos hospitalares.
Sobre o eixo vermelho, assinale a alternativa CORRETA.

Estão CORRETAS as afirmativas:

A) É o eixo que está relacionado à clínica do paciente
grave, com risco de morte, sendo composto por
um agrupamento de três áreas principais: a área
vermelha, a área amarela e a área verde.

A) I e II, apenas.

B) É o eixo dos pacientes aparentemente não
graves. O arranjo do espaço deve favorecer o
acolhimento do cidadão e a classificação do grau
de risco. Esse eixo é composto por ao menos três
planos de atendimento, sendo importante que
tenha fluxos claros, informação e sinalização.

D) I, II e III.
QUESTÃO 20

C) É o eixo de procedimentos médicos e de
enfermagem (curativo, sutura, medicação,
nebulização). É importante que as áreas de
procedimentos estejam localizadas próximas
aos consultórios, ao serviço de imagem e que
favoreçam o trabalho em equipe.

“Os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como determinantes
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia,
o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho,
a renda, a educação, a atividade física, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.”

D) É o eixo de atendimento médico, lugar onde os
consultórios devem ser planejados de modo a
possibilitar a presença do acompanhante e a
individualidade do paciente.

Considerando a expressão grifada no artigo, assinale a
alternativa que melhor a exemplifica.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que apresenta o problema-alvo da
Política Nacional de Humanização da Atenção.
A) Equidade no acesso dos usuários aos serviços
de saúde.
B) Georreferenciamento dos serviços de assistência
à saúde.
C) Acesso dos usuários aos serviços privados com
qualidade.
D) Corresponsabilização
entre
trabalhadores,
gestores e usuários nos processos de gerir e de
cuidar.
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III. É um instrumento de planejamento em saúde ao
estabelecer uma base territorial e populacional
para cálculo das necessidades, da priorização
para alocação dos recursos, da descentralização
programática e gerencial.

B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.

Analise o Artigo 3º da Lei Nº 8.080 de 19 de setembro
de 1990.

A) Pessoas doentes não conseguem trabalhar.
B) As doenças elevam o custo social e econômico
do país.
C) Níveis ruins de saúde refletem a baixa
organização social e a má distribuição de renda.
D) Bons indicadores de saúde podem ser utilizados
para traçar o perfil sociodemográfico e econômico
de um país.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FARMACÊUTICO
QUESTÃO 21
A clorexidina é uma biguanida catiônica empregada nos
serviços de saúde como alternativa aos iodóforos.
Considerando a ação antisséptica da clorexidina,
é CORRETO afirmar que:

QUESTÃO 24
Na ambulância de suporte avançado, está disponível
equipo para medicamento fotossensível.
Assinale a alternativa que consta um medicamento que
requer equipo fotossensível para ser administrado.
A) Aminofilina
B) Nitroprussiato de sódio
C) Suxametônio
D) Rocurônio

A) apresenta alta atividade esporicida.
B) apresenta atividade mínima contra micobactéria.

QUESTÃO 25

C) apresenta baixa ação residual.

Analise a situação hipotética a seguir.

D) apresenta alta atividade contra bactérias Gramnegativas.

O coordenador médico do SAMU Leste solicitou
ao farmacêutico que organizasse o processo de
padronização de um trombolítico para incorporação na
relação de medicamentos das ambulâncias de suporte
avançado. A solicitação de padronização deve ser
encaminhada à Coordenação Regional da Rede de
Atenção à Urgência.

QUESTÃO 22
Analise as afirmativas a seguir relativas à Atenção à
Urgência e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) SAMU 192 é o componente assistencial móvel
da rede de atenção às urgências que tem como
objetivo chegar precocemente à vítima após ter
ocorrido um agravo à sua saúde, abrangendo
agravos  de natureza clínica, cirúrgica, traumática,
obstétrica, pediátrica e psiquiátrica.
(   ) Central de regulação das urgências é a estrutura
física constituída por profissionais capacitados
em regulação dos chamados telefônicos que
demandam orientação e / ou atendimento de
urgência, por meio de uma classificação e
priorização das necessidades de assistência em
urgência.
(   ) Base centralizada é a infraestrutura que garante
tempo de resposta de qualidade e racionalidade
na utilização dos recursos do componente
SAMU 192 regional ou sediado em município de
grande extensão territorial e / ou baixa densidade
demográfica.
Assinale sequência CORRETA.
A) F F V
B) V V F
C) V F F
D) V V V

O farmacêutico anexou ao processo os seguintes
documentos:
I.

Metanálise dos estudos que avaliaram a eficácia
do trombolítico nos últimos 15 anos.

II.

Estudo descritivo da utilização do trombolítico em
serviços da rede de atenção à urgência do Brasil,
Chile, Canadá e Escócia. Os serviços nacionais
incluídos no estudo eram das cidades de Belo
Horizonte e Rio de Janeiro.

III. Estudo caso-controle realizado pela unidade
de farmacoepidemiologia de um instituto de
farmacologia clínica, que mostra um odds
ratio para hemorragia cerebral induzida pelo
trombolítico de 2,9 (intervalo de confiança de
2,6 – 3,7).
IV. Ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo
mascaramento, evidenciando a eficácia superior
ao medicamento já empregado na rede de
atenção à urgência.
Considerando que a seleção de medicamentos deve
ser baseada em estudos com níveis elevados de
evidência científica em relação à segurança e à eficácia,
a alternativa que consta o estudo que não preenche este
critério é:
A) I.

QUESTÃO 23

B) II.

Na abordagem do acidente vascular encefálico, são
empregados fármacos trombolíticos.

C) III.
D) IV.

Assinale a alternativa que apresenta somente fármacos
trombolíticos   relacionados ao ativador tecidual do
plasminogênio.
A) Estreptoquinase e uroquinase.
B) Estreptoquinase e alteplase.
C) Tenecteplase e alteplase.
D) Tenecteplase e uroquinase.
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QUESTÃO 26
O método da curva ABC é empregado para otimizar a
gestão de medicamentos.
Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:
A) a relevância administrativa dos medicamentos
classe C está proporcionalmente ligada ao alto
investimento representado pelos mesmos.
B) as compras menores e mais frequentes, com o
objetivo de reduzir os investimentos de capital de
giro, são recomendados para medicamentos da
classe A.
C) o estoque mínimo dos medicamentos deve
ser mantido na seguinte proporção: classe A >
classe B > classe C.
D) os medicamentos da classe C têm frequência de
aquisição intermediária.
QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que apresenta o fármaco mais
eficaz que a lidocaína e com ação farmacodinâmica
capaz de aumentar a probabilidade de recuperação da
fibrilação ventricular resistente à cardioversão elétrica.
A) Amiodarona
B) Adenosina
C) Metoprolol
D) Sotalol
QUESTÃO 28
São coloides empregados no tratamento do choque,
EXCETO:
A) Albumina humana.
B) Cloreto de sódio 0,9%.
C) Dextrano.
D) Poligelina.
QUESTÃO 29
Para atendimento de urgências clínicas cujo objetivo
terapêutico do médico do SAMU é controlar hemorragia
digestiva induzida por varfarina, é indicada a
administração de:
A) Adrenalina.
B) Hidroxicobalamina.
C) Fitomenadiona.
D) Protamina.
QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que indica qual fármaco é
empregado na intoxicação por paracetamol.
A) Acetilcisteína.
B) Bissulfito de sódio.
C) Flumazenila.
D) Pralidoxima.

8

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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17
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A
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C
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A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B
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A
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A
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D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

