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CCAARRGGOO//ÁÁRREEAA::  TTEECCNNOOLLOOGGIISSTTAA  JJÚÚNNIIOORR  LL  ––  II  //  MMEEDDIICCIINNAA  ––  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Solidariedade 
 

[...] Não tenho dúvida alguma em afirmar que Karl Marx foi uma personalidade excepcional, tanto por sua 
inteligência como por sua generosidade, pois dedicou a sua vida à luta por um mundo menos injusto. 

Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente                
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Marx contribuiu para mudar a sociedade 
humana, muito embora o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado. 

Nisso ele errou, e nós, que acreditávamos em suas ideias, erramos com ele. Isso não significa, porém, que o sonho 
da sociedade igualitária tenha que ser sepultado. Continua vivo e o que importa é encontrar outros meios de torná-lo 
realidade. Já alguns países têm avançado nessa direção. 

Mas, para que esse avanço prossiga é necessário reconhecer que o sonho marxista estava errado, ainda que     
bem-intencionado. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da 
iniciativa privada –, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou. 

Há que reconhecer que, se sem o trabalhador não se produz riqueza, sem o empreendedor também não. Entregar 
o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os regimes comunistas 
onde ele se implantou. 

Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela exploração do trabalho e pela 
acumulação do lucro. A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo que deve ser extirpado. E, creio eu, isso 
talvez possa ser feito sem violência, uma vez que, de fato, ninguém necessita de acumular fortunas fantásticas para ser 
feliz. 

A sociedade também não necessita ser irretorquivelmente igualitária, mesmo porque as pessoas não são iguais. 
Um perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi. 

E, por falar nisso, para que alguém necessita ter a sua disposição milhões e milhões de dólares? Para jantar à   
tripa-forra? Se ele investir esse dinheiro numa empresa, criando bem e dando emprego às pessoas, tudo bem. Mas 
ninguém necessita ter dez automóveis de luxo, vinte casas de campo nem dezenas de amantes. 

Tais fortunas devem ser divididas com outras classes sociais, investidas na formação cultural e profissional das 
pessoas menos favorecidas, usadas para subvencionar hospitais e instituições para atender pessoas idosas e carentes. 

Sucede que só avançaremos nessa direção se pusermos de lado os preconceitos esquerdistas e direitistas, que 
fomentam o ódio entre as pessoas. 

Sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa capitalista para dirigir a entidade beneficente que 
criou? Porque isso o faz mais feliz, dá sentido à sua vida. 

(Ferreira Gullar. Folha de S. Paulo, 04 de dezembro de 2016. Adaptado.*Último texto do poeta Ferreira Gullar publicado no dia de sua morte.)  

 

01 
Considerando a estrutura textual apresentada e o desenvolvimento das ideias ao longo do texto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A ideia de sociedade igualitária é apresentada a princípio e contestada mediante argumentação consistente. 
B) Em “dogmas ditos revolucionários” ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista que compõe 

a construção da argumentação textual.  
C) A exposição de informações históricas, políticas e econômicas permite constatar a finalidade textual principal de 

informar e esclarecer acerca do assunto abordado.  
D) Como ponto central da argumentação textual apresentada está a constatação de que os ideais marxistas obtiveram 

conquistas positivas advindas da luta por um mundo melhor. 

 
02 
Em “[...] mesmo porque as pessoas não são iguais.” (7º§) pode-se afirmar que a partir do emprego da expressão 
“mesmo porque” 
A) há uma função anafórica, reiterando o antecedente exposto.  
B) há uma associação de fatos que se relacionam como causa e efeito. 
C) pode-se constatar o uso ultraformal da língua, apenas encontrado na modalidade escrita.  
D) ocorre a introdução de um argumento para um ponto de vista expresso na oração anterior. 
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03 
Em “Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada –, 
não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§), a vírgula logo após o 
segundo travessão  
A) tem seu emprego justificado já que separa oração adverbial anteposta à principal, conferindo correção gramatical ao 

trecho.  
B) é facultativa, seu emprego advém da necessidade de ser atribuída uma maior ênfase à oração imediatamente 

posposta.  
C) é obrigatória e separa objetos pleonásticos conferindo à argumentação a ênfase necessária à compreensão do 

discurso apresentado.  
D) poderia ser omitida preservando-se a correção gramatical do texto já que seu emprego tem por objetivo apenas 

conferir ênfase à informação limitada pelos travessões. 

 
04 
A relação de sinonímia entre vocábulos distintos diz respeito a determinados aspectos semânticos contextuais. 
Considerando-se a preservação do sentido original do texto, os vocábulos destacados a seguir seriam substituídos 
adequadamente pelas respectivas sugestões, com EXCEÇÃO de:  
A) “[...] que fomentam o ódio entre as pessoas.” (10º§) / incitam 
B) “[...] sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) / malogrado 
C) “A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo [...]” (6º§) / frenética 
D) “[...] não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista [...]” / (4º§) desaveio 

 
05 
De acordo com o texto, a excepcionalidade atribuída à personalidade de Karl Max advém de um conjunto de 
argumentos que incluem: 
A) Aspectos cognitivos e altruístas próprios e empregados em favor de ideais e consequentes resultados práticos.  
B) A confirmação e aceitação de erros relacionados às primeiras ideias em detrimento de um posicionamento 

irrepreensível.  
C) A idealização e posterior concretização de uma sociedade igualitária em meio a um sistema aparentemente 

controverso existente na atualidade.  
D) O necessário afastamento de ideais de ordem pessoal tendo em vista o cumprimento de ações que tinham por 

finalidade instituir uma parceria entre iniciativa privada e os demais segmentos da sociedade.  

 
06 
Considerando a ocorrência de uma relação semântica entre agente, paciente e instrumento da ação verbal, temos a 
construção do predicado relacionada com distinções de voz. Deste modo, assinale, a seguir o trecho selecionado cuja 
reescrita na voz passiva é possível: 
A) “Nisso ele errou, [...]” (3º§) 
B) “Já alguns países têm avançado nessa direção.” (3º§) 
C) “[...] se sem o trabalhador não se produz riqueza [...] (5º§)  
D) “[...] Karl Marx foi uma personalidade excepcional, [...]” (1º§) 

 
07 
Tendo em vista os aspectos linguísticos, assinale a afirmativa correta referente ao trecho selecionado. 
A) “A ambição desvairada pelo lucro [...]” (6º§) é um exemplo de ocorrência da voz passiva identificada pelo emprego 

da contração “pelo”. 
B) As formas destacadas em “mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§) estão corretas 

gramaticalmente de acordo com a concordância estabelecida com o mesmo vocábulo. 
C) Em “Entregar o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os 

regimes comunistas onde ele se implantou.” (5º§), “economia” e “levaram” operam sua regência através da mesma 
preposição. 

D) O emprego de “tampouco” em “Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela 
exploração do trabalho e pela acumulação do lucro.” (6º§) tem por objetivo conferir ênfase à ideia posterior e 
contribuir para a coesão textual, sua omissão manteria o aspecto semântico original.  
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08 
Dentre os elementos que contribuem para a organização textual estão as formas remissivas, sendo fundamentais 
para a construção textual. Dentre as expressões destacadas a seguir, NÃO se trata de uma expressão referencial 
anafórica no trecho do texto em que foi empregada:  
A) “[...] o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§) 
B) “[...] isso talvez possa ser feito sem violência, [...]” (6º§) 
C) “[...] o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) 
D) “[...] que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade.” (3º§) 

 
09 
Dentre os elementos que conduzem à progressão textual está a referenciação constituindo a atividade discursiva. 
Tendo em vista a retomada como estratégia de referenciação pode-se afirmar acerca dos termos destacados no 
trecho: “Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente             
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§), que: 
A) o pronome “ele” introduz no texto um objeto do discurso. 
B) “as relações de capital e trabalho” passa a ocupar, no trecho em análise, o foco do discurso.  
C) em “que as caracterizam”, o termo destacado retoma um objeto discursivo “conquistas”, presente no texto. 
D) em função de retomar um termo já mencionado, o “as” de “as caracterizam” poderá ser omitido sem que haja 

prejuízo linguístico ou alteração semântica.  

 
10 
Tendo em vista a adequação da linguagem à situação discursiva, o emprego da expressão “perna de pau” em “Um 
perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi.” 
(7º§), em relação ao texto, indica 
A) um afastamento do discurso apresentado quanto ao tipo textual predominante. 
B) nível de formalidade linguística distinto, mas adequado à situação de produção e intencionalidade textual.  
C) a utilização de uma linguagem com um maior nível de afetividade, recurso argumentativo empregado para esclarecer 

a tese apresentada.  
D) uma relação de proximidade entre os interlocutores com a finalidade de haver uma igual aproximação quanto ao 

ponto de vista defendido.  
 

SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11 
Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi dividido em um sistema organizado para os 
benefícios sociais e outro para a assistência médica previdenciária que se denominava: 
A) SUS.    B) IAPs.    C) CAPs.   D) INAMPS. 

 
12 
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 (Leis 
Orgânicas da Saúde), com a finalidade de: 
I. Alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população. 
II. Tornar obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. 
III. Ampliar a atenção à rede privada de saúde no Brasil. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
13 
São áreas de atuação do SUS, segundo a Lei nº 8.080/90, as aplicações e os serviços referentes: 
I. À assistência terapêutica integral. 
II. À participação na área de saneamento básico. 
III. A concessões de bolsas e outras assistências sociais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
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14 
“Complementarmente à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), surgiram as __________________, expedidas na 
década de 1990 e na 1ª década do século XXI, a fim de regular o processo de descentralização e municipalização das 
ações de saúde.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) diretrizes do SUS       C) políticas doutrinárias 
B) leis constitucionais      D) normas operacionais 

 
15 
Assegurar ações e serviços de saúde a todo e qualquer cidadão, sem privilégios, sem barreiras e independente de 
onde esse cidadão venha morar, é um princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Equidade.        C) Aplicabilidade.  
B) Integralidade.      D) Descentralização. 

 
16 
O setor privado pode participar do SUS de uma forma complementar (segundo o Artigo 199 da Constituição Federal), 
por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado, quando: 
I. As unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento de toda a população. 
II. Houver apenas convênios municipais. 
III. Houver apenas convênios estaduais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
17 
As implicações em que cada pessoa é indivisível e integrante de uma comunidade, e que as ações de promoção e 
proteção não devem ser compartimentalizadas, abordam o princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Integralidade.       C) Descentralização. 
B) Universalidade.      D) Participação popular. 

 
18 
A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamen-
tais de recursos financeiros na área da Saúde; assim, em cada esfera governamental, segundo essa lei, existem 
instâncias colegiadas denominadas: 
A) Serviços de vigilâncias em saúde.     C) Câmara técnica de serviços e usuários. 
B) Conferências e conselhos de saúde.    D) Serviços de controle sanitário e epidemiológico. 

 
19 
Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 
I. Atenção primária. 
II. Atenção psicossocial. 
III. Atenção secundária. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) I e III. 

 
20 
“Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.” Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, essa descrição se refere a: 
A) RENAME.        C) Articulação interfederativa. 
B) RENASES.       D) Sistema municipal de atenção integrada. 

 
21 
“É um sistema de informação em saúde que reúne dados epidemiológicos referentes a nascimentos, sendo 
fundamental para a construção de indicadores, tais como os coeficientes de mortalidade infantil.” Trata-se de: 
A) SIM.         C) SINASC. 
B) SINAN.       D) Coeficiente de mortalidade geral. 
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22 
Sobre o uso dos sistemas de informações em saúde aplicados aos processos de gestão do SUS, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Ser instrumento exclusivo a gestores municipais de saúde. 
B) Manter atualizado os dados referentes à morbimortalidade. 
C) Ampliar a rede de atuação dos serviços de cunho estaduais de saúde. 
D) Alimentar de forma exclusiva as fontes de informação do Ministério da Saúde. 

 
23 
Para aumentar a cobertura de sistemas de informações em saúde como o SIM é importante a integração com outros 
sistemas de integração de informações da atenção básica. Entre esses sistemas específicos à atenção básica tem-se: 
A) SIH. 
B) SIAB. 
C) Os serviços municipais conforme os tabuladores de mortalidade. 
D) Os serviços estaduais conforme os tabuladores de óbitos por causas específicas. 

 
24 
De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão 
relacionados às condições em que uma pessoa vive, trabalha e usufrui do cotidiano; entretanto, também podem ser 
considerados os seguintes fatores: 
I. Econômicos. 
II. Culturais. 
III. Psicológicos. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
25 
Segundo a Constituição Federal, em seu Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado mediante: 
I. Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 
II. Acesso universal e igualitário. 
III. Serviços de promoção e proteção à saúde. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
O texto rápido para o diagnóstico da infecção pelo HIV-1/2 poderá ser oferecido nas UPAs, por médicos e/ou 
enfermeiros, independentemente da realização de teste anterior, e com os devidos aconselhamentos pré e pós-testes 
para os usuários que apresentarem-se nas seguintes condições: 
A) Abortamento espontâneo com gestação de IG < 10 semanas. 
B) História de troca de sexo por dinheiro, independente da idade. 
C) Tuberculose extrapulmonar confirmada em maiores de 18 meses. 
D) História de parceria sexual sem uso de preservativo com portadores de HIV.  

 
27 
“Paciente, sexo masculino, 16 anos, chega ao pronto-socorro devido a trauma por acidente entre automóvel e 
motocicleta. O paciente se encontra ansioso e relata dor torácica difusa. Ao exame físico constata-se: ausência de 
hematoma de grande monta em tórax, murmúrio vesicular presente globalmente, presença de sibilos; FR = 24 irpm; 
FC = 112 bpm; paciente confuso; PaO2 = 40 mmHg.” Qual deverá ser o diagnóstico e a conduta inicial? 
A) Pneumotórax hipertensivo e drenagem em selo d’água. 
B) Insuficiência respiratória aguda tipo 1 ou hipoxêmica e MOV. 
C) Síndrome do desconforto respiratório agudo e radiografia de tórax. 
D) Insuficiência respiratória aguda tipo 2 ou hipercápnica e radiografia de tórax. 
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28 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas vasculites associadas a hepatites virais. 
A) Poliartrite nodosa e vasculite leucocitoclástica. 
B) Vasculite crioglobulinêmica e poliartite nodosa.  
C) Poliangiite microscópica e vasculite crioglobulinêmica. 
D) Síndrome de Churg-Strauss e vasculite leucocitoclástica. 

 
29 
“FTO, 5 anos, sexo feminino, é trazida ao pronto-socorro pela família. A mãe relata queda do segundo andar há, 
aproximadamente, meia hora. Relata, ainda, que houve perda de consciência por 4 minutos com confusão mental ao 
retorno da consciência. Agora a criança se encontra em episódios de sonolência e agitação. Ao exame físico: presença 
de hematoma em região temporal direita, palidez cutâneo-mucosa, anisocoria. Glasgow = 7.” Qual deverá ser a 
conduta inicial? 
A) Cricotireoidotomia.       C) Realizar tomografia de crânio.  
B) Intubação orotraqueal.      D) Administrar manitol por acesso venoso periférico. 

 
30 
“Paciente, sexo masculino, 32 anos, é trazido pelo SAMU após colisão automobilística. Chega ao pronto-socorro 
lúcido, orientado, referindo dor em hemitórax esquerdo e dor vestilatório dependente. Ao exame físico: ACV: RR2T, 
BNF, ISDS FC = FP = 86 bpm; PA = 115 x 70 mmHg; AR: murmúrio vesicular diminuído à esquerda, ausência de ruídos 
adventícios; FR = 23 irpm; oximetria de pulso = 95% (em ar ambiente). O raio-x de tórax revela fratura do 5º arco 
costal, traqueia centrada, presença de pneumotórax à esquerda (perda de parênquima pulmonar de, 
aproximadamente, 40% do volume do pulmão) e obliteração do seio costofrênico esquerdo.” Qual deverá ser a 
conduta diante desse paciente? 
A) Toracotomia. 
B) Toraconcentese de alívio.  
C) Drenagem intercostal em selo d’água. 
D) Realização de outra radiografia em 12h e monitorização do paciente. 

 
31 
A doença renal crônica constitui atualmente em um importante problema médico e de saúde pública. No Brasil, a 
prevalência de pacientes mantidos em programa crônico de diálise mais que dobrou nos últimos oito anos. A 
detecção precoce da doença renal e condutas terapêuticas apropriadas para o retardamento de sua progressão    
pode reduzir o sofrimento dos pacientes e os custos financeiros associados à DRC. Qual é o melhor exame para a 
identificação de indivíduos susceptíveis ao desenvolvimento da DRC? 
A) Creatininemia.       C) Clearance de creatinina. 
B) Microalbuminúria.       D) Ultrassonografia sem contraste.  

 
32 
O Ministério da Saúde, através do Guia de Vigilância Epidemiológica, determinou condições clínicas de pacientes 
diagnosticados com malária as quais indicariam a gravidade da doença e a necessidade de internação desse paciente. 
São essas condições, EXCETO: 
A) Temperatura axilar > 41°C. 
B) Idosos com mais de 60 anos. 
C) Crianças menores de 7 anos. 
D) Gestantes independentemente do tempo de gestação. 

 
33 
Via aérea difícil é definida através de variáveis e atributos encontrados no período pré-intubação, indicando que o 
procedimento poderá ser mais difícil comparado ao paciente que não tem essas características. Identificar esse 
paciente é de grande importância, uma vez que o emergencista poderá lançar mão de estratégias diferenciadas para 
obter êxito na intubação. São indicativos de dificuldade para a realização do procedimento, EXCETO: 
A) Extensão do pescoço > 35°.      C) Distância tireomentoniana < 6,5 cm. 
B) Distância intermolar < 3,5 cm.    D) Distância esternomentoniana < 12,5 cm. 
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34 
Assinale, a seguir, um parâmetro INCORRETO dentre as metas a serem alcançadas durante a ressuscitação volêmica 
em pacientes com sepse. 
A) PAM > 65 mmHg.       C) PVC entre 8 e 12 mmHg. 
B) Lactato < 30 mg/dl.      D) Saturação venosa central ≥ 70%. 

 
35 
NÃO se refere a uma complicação relacionada à intubação orotraqueal: 
A) Bradicardia.        C) Paralisia de cordas vocais. 
B) Hipotensão.        D) Lesão do nervo laríngeo recorrente. 

 
36 
“Mulher jovem deu entrada no pronto-socorro após queda do telhado. Vizinhos referem perda de consciência por 
mais de três minutos, seguida de confusão mental, sonolência e vômitos. Ao exame físico, a paciente apresentava 
pulsos finos com palidez cutâneo-mucosa e o escore na Escala de Coma de Glasgow era de 9.” Ciente da gravidade do 
quadro da paciente, qual deverá ser a primeira conduta a ser realizada? 
A) Desfibrilação.       C) Intubação orotraqueal. 
B) Tomografia de crânio.      D) Reposição volêmica com ringer lactato. 

 
37 
“Homem, 45 anos, vítima de acidente por arma branca em região de hemitórax direito, chega ao pronto-socorro com 
sinais vitais estáveis e presença de desconforto respiratório. Foram realizadas drenagem torácica com vazamento de 
ar pela cavidade e intubação orotraqueal eletiva. Depois de iniciada a ventilação mecânica com pressão positiva, o 
paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória.” O que levou o paciente a este quadro? 
A) Embolia gasosa.       C) Tamponamento cardíaco. 
B) Aneurisma de coronária.      D) Suboclusão prévia de artéria carótida. 

 
38 
No estudo do trauma de caráter penetrante em cabeça e pescoço, é de grande importância a divisão em zonas, pois, 
de acordo com o acometimento em cada zona, a conduta a ser tomada pode ser diferenciada. Conforme a divisão em 
zonas citadas anteriormente, é correto afirmar que: 
A) A zona II compreende a base do pescoço e do desfiladeiro torácico. 
B) A zona I é composta pela cartilagem cricoide e se estende ao ângulo da mandíbula. 
C) A zona III é a que apresenta maior chance de mortalidade devido ao acesso cirúrgico dificultado. 
D) A zona III é composta pelo segmento do pescoço entre o ângulo da mandíbula e a base do crânio. 

 
39 
O melhor exame para diagnosticar as fraturas de face é a tomografia computadorizada. Elas são classificadas de 
acordo com o sistema proposto por Le Fort. Sobre as fraturas de face, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A fratura de Le Fort I é também chamada de fratura de Guérin. 
B) A fratura de Le Fort II separa o osso maxilar e nasal do osso frontal. 
C) A fratura de Le Fort I separa o osso que dá o suporte dentoalveolar e o palato em um único bloco. 
D) A fratura de Le Fort III tem uma linha de fratura parecida com a fratura de Le Fort I, diferenciando-se no fato de que o 

traço se estende medial e anteriormente pelo assoalho da órbita. 

 
40 
Em pacientes vítimas de traumas contusos, muitas vezes, é necessária a realização de exames complementares como 
o Lavado Peritoneal Diagnóstico ou a Ultrassonografia de Abdômen (FAST) para sua elucidação diagnóstica. Estes 
exames complementares, na urgência, NÃO são indicados no seguinte caso: 
A) Paciente em choque neurogênico. 
B) Hipotensão ou choque sem causa aparente no politraumatizado. 
C) Paciente com uma possível hemorragia abdominal como os pacientes com fratura pélvica. 
D) Pacientes com contusão abdominal em que o exame físico não é elucidativo devido ao rebaixamento do nível de 

consciência. 
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41 
Sobre o traumatismo torácico, é correto afirmar que: 
A) Lesões por esmagamento tendem sempre a poupar a veia cava. 
B) Fratura de décimo arco costal comumente vem associada à lesão pancreática. 
C) Por ser um osso mais frágil, o esterno normalmente é fraturado sem que haja lesão de estruturas importantes como 

aorta torácica. 
D) Na presença de fratura de escápula e clavícula, além de segundo arco costal, deve-se atentar à existência de um 

trauma torácico grave, normalmente com lesão de grandes vasos. 

 
42 
O pneumotórax é uma condição comum na prática clínica e pode estar relacionado a diversos mecanismos como 
trauma, doenças de base e até mesmo ter caráter idiopático. Sobre o pneumotórax hipertensivo, é correto afirmar 
que: 
A) É decorrente de um trauma torácico fechado. 
B) O que caracteriza um pneumotórax como hipertensivo é a presença de desvio acentuado do mediastino com 

estabilidade hemodinâmica do paciente. 
C) No pneumotórax hipertensivo não se observa o achado clínico típico de desvio contralateral da traqueia; contudo, há 

diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax acometido. 
D) A causa mais comum, de acordo com o ATLS, é a ventilação com pressão positiva em pacientes com lesões pleurais 

e/ou pulmonares prévias, mas que passaram despercebidas durante o primeiro exame. 

 
43 
Dos achados a seguir, aquele que caracteriza uma menor pontuação na Escala de Coma de Glasgow e, 
consequentemente, pior prognóstico é: 
A) Resposta motora verbal.      C) Resposta motora de decorticação. 
B) Resposta motora de retirada.     D) Resposta motora de descerebração. 

 
44 
“Homem, 28 anos, vítima de acidente com motocicleta, é trazido pelo serviço de urgência, estando confuso e 
apresentando um sangramento profundo em braço esquerdo com fratura exposta.” No setor de urgência, é de 
extrema importância que este paciente receba: 
A) Hidratação oral com soro adequado. 
B) Reanimação volêmica com cristaloide aquecido. 
C) Cirurgia imediata para correção do membro exposto. 
D) Intubação orotraqueal com ventilação com pressão positiva. 

 
45 
Sobre a cirurgia de controle de danos, é INCORRETO afirmar que: 
A) A reoperação, após a cirurgia de controle de danos, deve ser feita após o terceiro dia da primeira operação. 
B) Nos casos de laparotomia abreviada, pode-se utilizar como fechamento da parede abdominal a bolsa de Bogotá. 
C) A cirurgia de controle de danos pode ser usada a fim de evitar complicações maiores nos traumas abdominais graves, 

visando, assim, aumentar a sobrevida do paciente. 
D) A cirurgia de controle de danos, incialmente aplicada para traumas abdominais, hoje em dia se expandiu e também 

tem sido utilizada em cirurgias ortopédicas e torácicas. 

 
46 
Sobre a clínica da doença de Parkinson, assinale a afirmativa correta. 
A) A tétrade clássica é composta por tremor de repouso, bradicinesia, rigidez em roda denteada e instabilidade postural. 
B) Ocorre dificuldade em parar a marcha para frente (propulsão), para trás (retropulsão), ou mesmo virar para o lado 

(lateropulsão). 
C) Pode haver sinal de Myerson que consiste no esgotamento do reflexo de franzir a testa após consecutivos toques no 

couro cabeludo. 
D) A marcha pansioniana é descrita como passos curtos, que têm dificuldade de superar obstáculos, com ausência de 

movimentos de braços. 
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47 
Sobre a dermatite de contato, causa frequente de idas ao posto de saúde e afecção frequente na população, é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Está relacionada à doença ocupacional. 
B) Exemplo de dermatite de contato é a dermatite das fraldas ou dermatite amoniacal. 
C) O irritante pode ser qualquer agente químico que cause irritação quando aplicado sobre a pele. 
D) O uso de sabão e detergente pode gerar quadro de dermatite de contato que se espalha pelo corpo todo atingindo o 

tórax. 

 
48 
A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa que acomete os neurônios motores de forma progressiva. 
Sobre a clínica desta patologia, assinale a afirmativa correta. 
A) O acometimento geralmente se inicia no corpo todo. 
B) Apresenta sinais e sintomas em primeiro e segundo neurônios motores. 
C) A doença costuma atingir a musculatura pontinha, dando acometimento característico de disfonia. 
D) A função cognitiva e sensitiva é acometida juntamente à função motora, ou seja, há uma perda completa e gradual. 

 
49 
“Mulher, 28 anos, chega ao pronto-socorro queixando-se de náusea, vômito e, também, icterícia. Apresenta dor à 
palpação em fígado e hepatomegalia. O exame de sangue apresenta o resultado de leucocitose com predomínio de 
linfócitos e a seguinte sorologia: HBsAg– ; Anti-HBs+ ; IgG anti-HAV+ ; IgM anti-HAV– .” Qual hepatite essa paciente 
apresenta? 
A) Hepatite B aguda.  B) Hepatite C aguda.  C) Hepatite B crônica.  D) Hepatite C crônica. 

 
50 
“Paciente idoso com quadro de icterícia há 3 meses, com piora progressiva associada a quadro de adinamia e 
anorexia de 22 kg. Relata dor torácica há dois meses. Ao exame físico apresenta massa palpável em hipocôndrio 
direito, indolor. O exame de sangue é normal, exceto por uma hiperglicemia.” Qual o diagnóstico mais provável? 
A) Coledocolitíase.       C) Adenocarcinoma colorretal. 
B) Adenocarcinoma hepático.     D) Adenocarcinoma de cabeça do pâncreas. 
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PROVA DISCURSIVA 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como 
também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o 

texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o texto. 
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 

bem como no caso de identificação em local indevido. 
 A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
12 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e 

ao conteúdo programático proposto. 
28 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 40 pontos 

 

 
“Paciente de 46 anos, masculino, deu entrada no pronto-socorro com quadro de coma e desidratação; dos poucos 
dados de anamnese colhidos de familiares, o mesmo fazia uso de Metformina 1.700 mg/dia e 10 unidades de insulina 
NPH subcutânea pela noite. Vinha evoluindo com quadro febril há dois dias e tinha reclamado de dor lombar. Ao exame 
físico cardiológico e pulmonar, normais e abdômen normal. Apresentava desidratação grave. Os exames de urgência 
mostravam radiografia de tórax normal, glicemia de 600 mg/dl, ureia e creatinina elevadas em consonância com o grau 
de desidratação, osmolaridade plasmática em 390 mMol/l e pH de 7,36 na gasometria arterial.” 
 

Diante do quadro anterior; descreva o diagnóstico, as principais causas, os dados do enunciado que o levaram a 
suspeitar do seu diagnóstico, os principais diagnósticos diferenciais e tratamento. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 

não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 

identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato 

deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site www.idecan.org.br, a partir 

das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




