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Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.
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CONHECIMENTOS GERAIS

(A)
(B)

Língua Portuguesa
Instrução: Leia o trecho do livro “A vantagem não
verbal”, de Carol Kinsey Goman, e responda às que stões de 01 a 07.

(C)

A linguagem corporal no local de trabalho

(D)

Uma boa compreensão do papel que a linguagem
do corpo desempenha no dia a dia das empresas é
fundamental. E, todavia, estou sempre me deparando
com isso: executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos pelos
outros ou que não têm ideia sobre como sua comun icação não verbal vem sabotando seus esforços. Num
momento em que é amplamente reconhecido que o
sucesso profissional é alcançado com ou por meio de
outras pessoas, o poder e a necessidade de boas
habilidades interpessoais não poderia ser maior. [...]
Por outro lado, aqueles que dominam essas hab ilidades – não só a de decodificar com precisão os
silenciosos sinais alheios, mas também a de usar a
linguagem corporal alinhada com as atitudes que d eseja projetar – obtêm uma vantagem competitiva nos
negócios. E isso se aplica __ qualquer negócio em
que estiverem envolvidos!
Se você se encontra entre os 2,3 milhões de ex ecutivos, 4,3 milhões de vendedores, 6,8 milhões de
garçons, 735 mil advogados, 567 mil médicos, 2 12 mil
treinadores, 842 mil oficiais de polícia, 3,8 milhões de
professores, 1 milhão de guardas de segurança norte americanos – ou entre todos os profissionais de qua lquer país que lidam com o público, fazem apresent ações, negociam com o público ou administram pessoal –, seu sucesso profissional está intimamente ligado
ao uso e conhecimento da linguagem do corpo. [...]
Utilizar a comunicação não verbal como ferr amenta profissional significa tornar -se consciente do
que anteriormente se tratava de um process o essencialmente inconsciente. Em vez de apenas ter uma
impressão __ respeito de alguém, você pode desc obrir que sinais do corpo o levaram ________ insight –
e, em seguida, decidir se sua conclusão é válida.
Em vez de só ter aquela esperança de estar ca usando uma boa impressão, você pode aprender os
sinais não verbais da confiança e da credibilidade.
Dominar esse conjunto essencial de competê ncias profissionais não é uma questão de descobrir
algo novo, mas de tornar-se consciente do quanto __
comunicação não verbal é poderosa e aprimorar seus
instintos e talentos inatos para melhor explorar esse
poder.
GOMAN, Carol Kinsey. A vantagem não verbal : segredos e
ciência da linguagem corporal no trabalho. Petrópolis: Vozes,
2010. p.11-18. Adaptado).

01. Segundo o texto,

quem domina a linguagem não verbal é capaz
de manipular outras pessoas a seu favor.
a linguagem não verbal é incapaz de contr ibuir significativamente para as relações i nterpessoais, dado que utilizamos, na maior
parte das vezes, a linguagem verbal.
o conhecimento acerca da linguagem não
verbal pode ajudar nas relações de trabalho
e levar ao sucesso pessoal.
a linguagem não verbal deve ser definida
como um gênero menor na comunicação moderna, principalmente em empresas, nas
quais o distanciamento do sujeito é fundamental para a rotina de trabalho.

02. O texto apresenta um tom apelativo, ou seja, te nta convencer o leitor do ponto de vista da autora.
Um trecho que melhor evidencia essa tentativa
de convencimento está transcrito em:
(A)
(B)
(C)

(D)

“Uma boa compreensão do papel que a linguagem do corpo desempenha no dia a dia
das empresas é fundamental”.
“Dominar esse conjunto essencial de comp etências profissionais não é uma questão de
descobrir algo novo”.
“Em vez de só ter aquela esperança de estar
causando uma boa impressão, você pode
aprender os sinais não verbais da confiança
e da credibilidade”.
“... estou sempre me deparando com isso:
executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos
pelos outros...”

03. De acordo com o segundo parágrafo,
(A)
(B)
(C)

(D)

quem domina apenas a habilidade de decod ificar com precisão os sinais alheios, obtém
uma vantagem competitiva nos negócios.
basta apenas dominar a habilidade de dec odificar a linguagem corporal para se ter va ntagem.
aquele que domina com propriedade a leitura
da linguagem corporal, mas ignora a decod ificação dos sinais alheios, vai bem nos neg ócios.
para se obter uma vantagem competitiva, é
necessário unir a decodificação dos sinais
alheios a utilização da linguagem corporal às
atitudes que deseja projetar.

04. O termo “insight” foi grafado em itálico por se
tratar de uma palavra de origem estrangeira. E ntretanto, no contexto em que foi utilizado, pode -se
inferir que “insight” significa
(A)
(B)
(C)
(D)

epifania.
engodo.
logro.
êxtase.
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05. A expressão “Em vez de” foi repetida duas vezes
no texto. Esse recurso de construção recebe o
nome de
(A)
(B)
(C)
(D)

Zeugma.
Anáfora.
Pleonasmo.
Hipérbato.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente
as lacunas deixadas no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

à,
à,
à,
a,

à,
a,
à,
a,

adversidade.
adição.
conclusão.
explicação.

08. Analise as alternativas que se segue e assinale a
correta em relação à concordância nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Nós não estamos só.
Como se a substância não fosse já um crime
de leso-gosto e leso-seriedade, ainda por c ima as pernas saíram sobre as botas
Correm anexo aos processos vários doc umentos.
Vistas as circunstâncias, foram-se embora.

Matemática
09. Certo jogo de parque de diversões consiste em
acertar com um martelo de borracha alguns “animaizinhos” de brinquedo que saem da toca. S upondo que este jogo seja composto por três “an imaizinhos” que saem da toca a cada 2, 3 e 5
segundos e que eles sempre começam juntos do
lado de fora, durante 6 minutos de jogo, a quant idade de vezes que eles estarão fora da toca ju ntos será
(A)
(B)
(C)
(D)

12.
14.
16.
20.

10. Ricardo costuma comprar roupas usadas e reve nder. Para que consiga realizar este comércio, ele
tem despesas fixas mensais de R$ 680,00. S upondo que no mês de maio ele comprou R$
1.322,00 em mercadoria e revendeu por R$
2.970,00, o lucro (diferença entre o valor de ve nda e compra, menos as despesas fixas) sobre o
valor de compra será de, aproximadamente,
(A)

40%.

80%.
73%.
60%.

11. Duas ruas A e B de um condomínio se cruzam
formando um ângulo reto. Durante o processo de
construção, cogitou-se a elaboração de uma rua C
que ligasse as ruas A e B, conforme a represent ação a seguir. Caso isso realmente tivesse se co ncretizado, a medida da rua C seria de

àquele.
àquele.
aquele.
àquele.

07. A expressão “não só... mas também”, em destaque no texto, exprime a ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

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

800 m.
700 m.
950 m.
1.100 m.

12. Pedro, ao produzir um trabalho gráfico no comp utador, necessitou reduzir uma imagem em 15%.
Portanto, uma reta presente na imagem original
que tivesse 13,7 cm, será alterada para aprox imadamente
(A)
(B)
(C)
(D)

11,6
12,2
10,8
12,7

cm.
cm.
cm.
cm.

13. Três impressoras trabalhando juntas conseguem
imprimir 2.500 páginas em duas horas e meia de
funcionamento. Entretanto, caso se deseje impr imir 3.000 páginas utilizando apenas 2 impress oras, a diferença de tempo será de
(A)
(B)
(C)
(D)

2h.
5h.
4h30.
3h.

14. Um garoto pegou uma folha de papel e cortou ao
meio. Em seguida, pegou novamente a metade da
folha e dividiu ao meio. Após realizar este proce sso por mais 3 vezes, a fração que representará o
pedaço de papel, em relação ao todo inicial será
(A)
(B)
(C)
(D)

1/4.
1/16.
1/32.
1/8.

15. Foi aplicado R$ 712,00, a juros compostos de 1%
a.m. durante o período de um ano. Assim, é co rreto afirmar que o valor dos juros em relação ao
valor incialmente aplicado corresponde a
(A)
(B)

15%.
12,7%.
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(C)
(D)

13,6%.
10,5%.

Conhecimento de Tarumã
16. “Procurando recuperar o passado da cidade de
Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila
que se desenvolveu até transformar -se na cidade
que conhecemos hoje, graças ao empenho e ded icação
de
___________”
(Fonte:
http://www.taruma.sp.leg.br). Assinale a alternat iva que completa corretamente a lacuna deixada
no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gilberto Lex.
Japolussi Lex.
Valdomiro Lex.
Gilmar Lex.

17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na
cidade de Tarumã foi instalado o primeiro estab elecimento comercial. Sobre o tema, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

o estabelecimento recebeu o nome de Emp ório da Fortuna.
comercializava produtos agrícolas produzidos
no próprio vilarejo.
somente foi possível ser consolidado graças
a um empresário de outra vila que via na r ecém-nascida Tarumã certo potencial econ ômico.
seu proprietário também teve participação
importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.

18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malag oli, Antonio da Silva, Otto Herzog e José Machado
(o Machadinho), na história de Tarumã, estão r elacionados
(A)
(B)
(C)
(D)

ao futebol.
à música.
à dança.
ao jornalismo.

19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu
grande mudança com a compra da Fazenda Nova
América e a transformação desta em Usina. O
responsável por esta compra foi
(A)
(B)
(C)
(D)

José Pires.
a família Rezende Barbosa.
Oscar Gozzi.
Adolfo Fischer.

20. No início da história de Tarumã, os jornais da
época publicados na Capital sempre traziam uma
condição bastante curiosa para a contratação de
trabalhadores para as fazendas. Além da comp etência, o candidato deveria
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(A)
(B)
(C)
(D)

saber cozinhar.
gostar de dançar.
ser simpático e feliz.
ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. De acordo a portaria nº 2.436/2017, que Aprova a
Política Nacional de Atenção Básica, estabel ecendo a revisão de diretrizes para a organização
da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), são atribuições específicas do
médico, exceto:
(A)

(B)

(C)

(D)

Realizar consultas clínicas, pequenos proc edimentos cirúrgicos, atividades em grupo na
UBS e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunit ários (escolas, associações entre outros) .
Realizar estratificação de risco e elaborar
plano de cuidados para as pessoas que po ssuem condições crônicas no território, junto
aos demais membros da equipe .
Encaminhar, quando necessário, usuários a
outros pontos de atenção, respeitando fluxos
locais, não sendo mais de sua responsabil idade o acompanhamento do plano terapêut ico prescrito.
Planejar, gerenciar e avaliar as ações dese nvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com
os outros membros da equipe.

22. Uma família que está de férias em uma determ inada cidade comparece em uma ESF com queixas
de febre e diarreia nos dois filhos do casal (5 e 7
anos de idade). Na unidade, a equipe se organiza
e realiza atendimento de enfermagem e médico às
crianças. Qual princípio do SUS foi garantido ne ssa situação?
(A)
(B)
(C)
(D)

Equidade.
Participação da comunidade .
Universalidade .
Descentralização .

23. Baseado nos preceitos constitucionais, a constr ução do SUS se norteia por princípios doutrinários
e organizacionais. Indique a alternativa onde há
somente princípios doutrinários:
(A)
(B)
(C)
(D)

Descentralização, Regionalização, Participação da comunidade .
Hierarquização, Integralidade, Regionaliz ação.
Universalidade, Equidade, Integralidade .
Universalidade, Equidade, Participação da
comunidade.

24. A Lei 8.142/1990, dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS, e estabelece as
seguintes instâncias colegiadas:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Conferência de Saúde e Conselho de Saúde .
Conass e Conasems .
Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da
Saúde, Secretaria Municipal da Saúde .
Atenção Primária, Atenção Secundária e
Atenção Terciária à Saúde .

25. O tabagismo é, hoje, a principal causa global de
morbimortalidade prevenível. Indique a alternativa
que não se refere a uma ação central preconizada
pela OMS para redução e prevenção do consumo
do tabaco.
(A)
(B)
(C)
(D)

Monitorar o consumo do tabaco e as políticas
de prevenção.
Garantir às pessoas que fumam um ambiente
livre de tabaco .
Oferecer ajuda a quem deseja parar de fumar.
Elevar os impostos sobre o cigarro .

26. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Ter apêuticas da Diabete Melito Tipo 1, Portari a conjunta nº 08, de 15 de março de 2018, sobre o d iagnóstico de DM, é correto afirmar que
(A)

(B)
(C)
(D)

o diagnóstico de DM 1 geralmente é feito em
paciente jovem, com sinais e sintomas de h iperglicemia grave, que evoluem rapidamente
e podem progredir para cetose, desidratação
e acidose metabólica.
a hiperglicemia associada ao estresse agudo
infeccioso, traumático ou circulatório deve
ser considerada diagnóstica de DM .
quando for utilizada a glicose plasmática em
jejum de 8h, essa é indicativa de DM quando
for ≥ 110 mg/dL.
o TOTG com glicemia de 2 horas pós sobrecarga ≥ 150 mg/dL é indicativa de DM .

27. A insulinoterapia é obrigatória devido à deficiê ncia absoluta de insulina endógena e medicame ntos hipoglicemiantes orais não são recomendados
no tratamento do DM 1. Sobre a farmacocinética
das insulinas é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A NPH, de ação longa, tem início entre 4 - 6
horas após administração.
A insulina Regular tem pico de ação entre 2 3 horas após administração.
Insulinas de ação rápida, como a Glulisina,
pode ter duração de até 2 – 4 horas.
Insulinas de ação rápida somente poderão
ser administradas imediatamente após as r efeições.

28. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Ter apêuticas da Epilepsia, Portaria conjunta nº 17, de
21 de junho de 2018, os principais efeitos adve rsos dos medicamentos para epilepsia são:
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(A)

(B)

(C)
(D)

Ácido valproico/valproato de sódio: agitação,
tremor, alterações da função renal, aumento
das plaquetas, perda de peso, queda de c abelos.
Carbamazepina: vermelhidão da pele, son olência, ganho de peso, diarreia, náuse a, vômitos, problemas para caminhar, mudanças
de humor, tremor, transtorno de memória, v isão dupla e impotência .
Clonazepam: insônia, afasia, incoordenação,
sonolência em caso de interrupção abrupta;
Gabapentina: sonolência, perda do apetite,
cansaço, nervosismo, pensamento lento, dif iculdade de encontrar palavras, dificuldade de
concentração, perda de peso, cálculo renal e
glaucoma.

29. De acordo a Lista Nacional de Notificação Co mpulsória, são doenças/agravos com periodicidade
de notificação imediata (até 24h ):
(A)
(B)
(C)
(D)

Acidente de trabalho com exposição a mat erial biológico, Cólera, Botulismo .
Dengue (casos), Difteria, Esquistossomose .
Hanseníase, Hepatites virais, Leptospirose .
Malária na região extra-Amazônica, Raiva
humana, Tétano neonatal .

30. “São arranjos organizativos de ações e serviços
de saúde, de diferentes densidades tecnológicas
que, integradas por meio de sistemas de apoio
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a
integralidade do cuidado”. O conceito acima ref ere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Redes de Atenção à Saúde.
Atenção Básica.
Serviços públicos em saúde .
Legislações do SUS.

31. O Calendário de Vacinação para o estão de São
Paulo, atualizado em 2017, indica que são vac inas a serem administradas aos 2 meses de idade:
(A)
(B)
(C)
(D)

VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus,
Pneumocócica 10 valente .
Meningocócica C, Influenza, VOP.
SCR, Meningocócica C, Pneumocócica 10 v alente, VOP.
Febre amarela, VIP, DTP, Tetraviral
(SCR+Varicela).

32. Em todas as visitas domiciliares, é fundamental
que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. As crianças
menores de 2 meses podem adoecer e morrer em
um curto espaço de tempo por infecções bacteri anas graves. São sinais que indicam a necessidade
de encaminhamento da criança ao serviço de ref erência com urgência, exceto:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Recusa alimentar (a criança não consegue
beber ou mamar).
Vômitos importantes (ela vomita tudo que ingere).
Frequência cardíaca abaixo de 70 bpm .
Respiração rápida (acima de 60 mrm) .

33. De acordo o Caderno de Atenção Básica n º. 32,
como integrante da equipe de atenção básica no
pré-natal, são atribuições do profissional médico,
exceto:
(A)
(B)

(C)
(D)

Verificar o peso e a pressão arterial e anotar
os dados no Cartão da Gestante .
Realizar o cadastramento da gestante no
SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante
devidamente preenchido (o cartão deve ser
verificado e atualizado a cada consulta) .
Prescrever medicamentos padronizados para
o programa de pré-natal (sulfato ferroso e
ácido fólico).
Desenvolver atividades educativas, indi viduais e em grupos (grupos ou atividades de s ala de espera).

34. Conforme a Atualização das Diretrizes de RCP e
ACE da American Heart Association em 2015, no
SBV, para obter uma RCP de alta qualidade para
adultos, o socorrista deve:
(A)
(B)
(C)
(D)

Permitir o retorno total do tórax após cada
compressão.
Realizar compressões torácicas a uma fr equência superior a 120/min.
Comprimir o tórax a uma profundidade sup erior a 2,4 polegadas (6 cm) .
Apoiar-se sobre o tórax entre as compre ssões torácicas .

35. Conforme a Atualização das Diretrizes de RCP e
ACE da American Heart Association em 2015, no
SBV, são componentes de uma RCP de alta qual idade para crianças (1 ano de idade até a pube rdade):
(A)
(B)

(C)

(D)

A frequência da compressão torácica deverá
ser de 120 a 140/min.
O posicionamento das mãos com 1 socorrista
deverá compreender 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, e com 2 ou
mais socorristas deverá compreender a té cnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo
abaixo da linha mamilar.
A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada com 1 socorrista deverá ser
30:2, e com 2 ou mais socorristas deverá ser
15:2.
As interrupções nas compressões torácicas
deverão ser de até 20 segundos.
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36. O rastreamento do câncer do colo do útero e de
suas lesões precursoras é realizado por meio do
exame citopatológico. Indique a alternativa incorreta:
(A)
(B)
(C)

(D)

O intervalo entre os exames deve ser de dois
anos, após três exames negativos, com inte rvalo anual.
O início da coleta deve ser aos 25 anos de
idade para as mulheres que já tiveram ativ idade sexual.
Os exames devem seguir até os 64 anos e
serem interrompidos quando, após essa id ade, as mulheres tiverem pelo menos dois
exames negativos consecutivos nos últimos
cinco anos.
Para mulheres com mais de 64 anos e que
nunca realizaram o exame citopatológico, d eve-se realizar dois exames com intervalo de
um a três anos. Se ambos forem negativos,
essas mulheres podem ser dispensadas de
exames adicionais .

37. São fatores indicativos de encaminhamento ao
pré-natal de alto risco, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Doenças psiquiátricas que necessitam de
acompanhamento.
Evidência laboratorial de proteinúria .
Alta suspeita clínica de câncer de mama ou
mamografia com Bi-RADS III ou mais.
Anemia (hemoglobina entre 8 e 11 g/dl).

38. O baqueteamento dos dedos pode:
(A)
(B)
(C)
(D)

decorrer da hipoxemia prolongada associada
aos distúrbios cardiopulmonares.
estar relacionado com trauma ou com doença
neurológica.
ser observado em pacientes anêmicos .
ser causado por muitos agentes qui mioterápicos, mas em especial pelos taxanos .

39. Cegueira noturna, xeroftalmia, anorexia, querat inização de células epiteliais dos tratos respirat ório, geniturinário e gastrointestinal são sinais e
sintomas da deficiência de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina

A.
B1.
E.
K.

40. A infecção primaria pelo EBV e a causa mais c omum da síndrome de mononucleose infecciosa.
Sobre a mononucleose infecciosa, indique a alte rnativa incorreta.
(A)

A transmissão ocorre principalmente por
meio da saliva infectada e o período de inc ubação varia de 10 a 20 dias .
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(B)

(C)

(D)
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Dor de garganta e fadiga são os sintomas
mais comuns. Podem também estar associados: anorexia, cefaleia, mialgia, calafrios,
náuseas, desconforto abdominal, tosse, v ômitos e artralgia. Febre e linfadenopatia são
observadas em mais de 90% dos pacientes.
Iinfadenopatia envolve principalmente a c adeia cervical posterior, mas pode ser gener alizada. Geralmente é simétrica, com linfon odos moveis e pouco dolorosos a palpação .
O tratamento deve ser sintomático e de s uporte. Anti-inflamatórios não esteroides são
recomendados para alivio da febre, dor de
garganta e mal-estar.

41. O choque distributivo ou por vasodilatação possui
muitas etiologias. redução na resistência vascular
sistêmica resulta em débito cardíaco inadequado
e hipoperfusão tecidual, apesar de o volume ci rculatório ser normal. Indique a alternativa que não
se refere a um choque distributivo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Choque
Choque
Choque
Choque

séptico.
neurogênico .
anafilático.
cardiogênico.

42. Cirrose é o resultado final de lesão hepatocelular
que leva à fibrose e à regeneração nodular em t odo o fígado. As manifestações clínicas da cirrose
não resultam de:
(A)
(B)
(C)
(D)

disfunção de hepatócitos.
shunt portossistêmico .
hipertensão porta.
fatigabilidade .

43. A hiperplasia benigna da próstata é o tumo r benigno mais comum nos homens e sua incidência
está relacionada com a idade. Sobre a hiperplasia
benigna da próstata, indique a alternativa incorreta.
(A)

(B)

(C)

(D)

Os sintomas obstrutivos incluem hesitância,
redução da força e do calibre do jato urinário,
sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.
Entre os sintomas irritativos estão micção
dupla (o paciente urina uma segunda vez no
prazo de duas horas), esforço para urinar e
gotejamento pós-miccional.
O tamanho e a consistência da próstata d evem ser observados, mas o tamanho da próstata não se correlaciona com a intensidade
dos sintomas ou com o grau de obstrução .
Na hiperplasia benigna da próstata, gera lmente, a glândula está aumentada com s uperfície lisa e consistência firme e elástica .

44. Na ocorrência de queimadur a térmica em tronco
anterior e em MSD, a determinação da área que i-

mada pela Regra dos 9 de um paciente adulto s erá de:
(A)
(B)
(C)
(D)

45%.
27%.
22,5%.
18%.

45. Na avaliação primária com ênfase para o estab elecimento do Grau de Afogamento, obteve -se a
classificação Grau 4. A conduta para o Grau encontrado deverá ser:
(A)

(B)
(C)
(D)

oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara f acial ou via aérea avançada), reposição vol êmica, considerar infusão de droga vasoativa
e transportar ao hospital .
oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara f acial ou via aérea avançada) e transportar ao
hospital.
atender conforme protocolo de parada resp iratória em SAV.
oxigenoterapia em baixo fluxo e transportar
ao hospital.

46. Na instalação de oxigenoterapia por cateter nasal
tipo óculos, a velocidade de fluxo em 4 litros/minuto corresponderá a concentração de ox igênio em:
(A)
(B)
(C)
(D)

41% a 44%.
37% a 40%.
33 % a 36 %.
29% a 32%.

47. Com relação ao controle dos sintomas psicóticos
presentes na doença de Parkinson, até o mome nto, o medicamento com evidência de maior efic ácia, conforme o Pro tocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson do Ministério
da Saúde é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Clozapina.
Levodopa/carbidopa.
Pramipexol.
Biperideno.

48. Sobre a Doença de Crohn, indique a alternativa
incorreta:
(A)

(B)

(C)

A endoscopia digestiva baixa com duas bió psias de cinco sítios distintos, incluindo o íleo,
é o método preferencial para o diagnóstico e
revela tipicamente lesões ulceradas, entr emeadas de áreas com mucosa normal, ac ometimento focal, assimétrico e descontínuo .
Exames laboratoriais como elevação de pr oteína C-reativa e velocidade de hemossed imentação também auxiliam na definição d iagnóstica.
O uso de ciprofloxacino é a melhor escolha
no tratamento de crianças e adolescentes .
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O sintoma mais comum no momento do dia gnóstico é diarreia, seguida por sangramento,
perda de peso e dor abdominal. Os sinais
mais comuns são febre, palidez, caquexia,
massas abdominais, fístulas e fissuras peri anais. Mais de 6 semanas de diarreia é o pr azo sugerido como critério para diferenciação
com diarreia aguda infecciosa.

49. Em relação aos 25 princípios fundamentais do
exercício da Medicina, descritos no Código de
Ética Médica, indique a alternativa incorreta.
(A)
(B)

(C)

(D)

A Medicina não pode, em nenhuma circun stância ou forma, ser exercida como comércio .
O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir
sua responsabilidade em relação à saúde
pública, à educação sanitária e à legislação
referente à saúde.
Nenhuma disposição estatutária ou regime ntal de hospital ou de instituição, pública ou
privada, limitará a escolha , pelo médico, dos
meios cientificamente reconhecidos a serem
praticados para o estabelecimento do dia gnóstico e da execução do tratamento, salvo
quando em benefício do paciente.
O médico se responsabilizará, em caráter
presumido, pelos seus atos profissio nais, resultantes de relação particular de confiança e
executados com diligência, competência e
prudência.

50. São direitos do médico, descritos no Código de
Ética Médica, exceto:
(A)
(B)
(C)

(D)

Participar, direta ou indiretamente, da exec ução de pena de morte .
Opor-se à realização de junta médica ou s egunda opinião solicitada pelo paciente ou por
seu representante legal.
Indicar o procedimento adequado ao pacie nte, observadas as práticas cientificamente
reconhecidas e respeitada a legislação vige nte.
Exercer simultaneamente a Medicina e a
Farmácia ou obter vantagem pelo encam inhamento de procedimentos, pela comercial ização de medicamentos, órteses, próteses ou
implantes de qualquer natureza, cuja compra
decorra de influência direta em virtude de
sua atividade profissional.
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