
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

MÉDICO PLANTONISTA 

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 corre s-
pondente 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.  

Nome do candidato: RG: 

 

24-03-2019 – Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a 05.  

A revolução das revoluções? 

De fato, a primeira tentação é comparar a revol u-
ção eletrônica com a revolução de Gutenberg. Em 
meados da década de 1450, só era possível reprodu-
zir um texto copiando à mão, e de repente uma nova 
técnica, baseada nos tipos móveis e na prensa, tran s-
figurou a relação com a cultura escrita. O custo do 
l ivro diminuiu, através da distribuição das despesas  
pela totalidade da tiragem, muito modesta aliás, entre 
mil e mil e quinhentos exemplares. Analogamente, o 
tempo de reprodução do texto é reduzido graças ao 
trabalho da oficina tipográfica.  

Contudo , a transformação não é tão absoluta 
como se diz: um livro manuscrito (sobretudo nos seus 
últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós -Gutenberg 
baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais – 
as do códex. Tanto um como o outro são objetos 
compostos de folhas dobradas um certo número de 
vezes, o que determina o formato do l ivro e a suces-
são dos cadernos. Esses cadernos são montados, 
costurados uns aos outros e protegidos por uma e n-
cadernação. A distribuição do texto na superfície da 
página, os instrumentos que lhe permitem as identif i-
cações (paginação, numerações), os  índices e os 
sumários: tudo isso existe desde a época do manu s-
crito. A hierarquia dos formatos, por exemplo, existe 
desde os últimos séculos do manuscrito: o grande in -
fólio que se põe sobre a mesa é o l ivro de estudo, da 
escolástica, do saber; os formatos médios são aque-
les dos novos lançamentos, dos humanistas, dos 
clássicos antigos copiados durante a primeira vaga 
do humanismo, antes de Gutenberg; e o l ibellus , isto 
é, o l ivro que se pode levar no bolso, é o l ivro de 
preces e de devoção, e às vezes de d iversão. 

Há, portanto ,  uma continuidade muito forte entre 
a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, em-
bora durante muito tempo se tenha acreditado numa 
ruptura total entre uma e outra. Com Gutenberg, a 
prensa, os tipógrafos, a oficina, todo mundo an tigo 
teria desaparecido bruscamente. Na realidade, o e s-
crito copiado à mão sobreviveu por muito tempo a 
invenção de Gutenberg, até o século XVIII, e mesmo 
ou XIX. Para os textos proibidos, cuja existência d e-
via permanecer secreta, a cópia manuscrita contin ua-
va sendo a regra.  

(CHARTIER,  Roger. A aventura do l iv ro :  do lei tor ao navegador. 
São Paulo:  Imprensa Ofic ial .  p .  7 -9)  

01. Segundo texto,  

(A) Gutenberg foi responsável por umas das 
maiores revoluções no formato do l ivro.  

(B) embora a invenção da prensa de tipos móveis 
tenha sido uma grande revolução, o custo de 

produção e venda dos l ivros subiu substanc i-
almente. 

(C) a nova tecnologia surgida em meados da dé-
cada de 1450 possibil i tou a produção em la r-
ga escala de l ivros impressos que superava a 
escala de 1500 exemplares.  

(D) o trabalho realizado pelas oficinas tipográf i-
cas tornou mais rápido o tempo de reprodu-
ção dos textos.  

02. A partir  da leitura do segundo parágrafo, marque 
a transcrição que apresenta um significado ade-
quado para o termo “códex”.  

(A) ... objetos compostos de folhas dobradas um 
certo número de vezes, o que determina o 
formato do l ivro e a sucessão dos cadernos.  

(B) ... l ivro de estudo, da escolástica, do saber.  
(C) ... são aqueles dos novos lançamentos, dos 

humanistas, dos clássicos antigos copiados 
durante a primeira vaga do humanismo, antes 
de Gutenberg.  

(D) ... o l ivro que se pode levar no bolso, é o l i -
vro de preces e de devoção, e às vezes de 
diversão. 

03. Quando o autor trata da hierarquia dos formatos 
dos l ivros, é correto inferir, a part ir das informa-
ções contidas no texto, que 

(A) quanto menor um livro, mais importante ele 
era, pois poderia ser transportado mais fa-
cilmente. 

(B) um livro importante deveria ser impresso em 
formato grande.  

(C) cópias dos clássicos antigos copiados duran-
te a primeira vaga do humanismo tinham me-
nor valor em relação aos l ivros de bolso.  

(D) in-fólio era a denominação dada a l ivros mais 
importantes, como era o caso de l ivros de 
prece e devoção.  

04. Sobre os termos em destaque no texto (“contudo”, 
2º parágrafo; “portanto”, 3º parágrafo), nos con-
textos em que foram empregados, é correto afi r-
mar que 

(A) ambos têm valor semântico de adversidade.  
(B) ambos os termos são conjunções. Entretanto,  

um deles trata-se de conjunção subordinat i-
va. 

(C) “contudo” tem valor adversativo, enquanto 
que “portanto” exprime uma conclusão.  

(D) poderiam ser substi tuídos, na ordem que 
aparecem no texto, por “assim sendo” e “to-
davia”, sem prejuízo de sentido.  

05. O termo “Analogamente”, primeiro parágrafo, tem 
como sinônimo: 

(A) Comparativamente.  
(B) Paradoxalmente.  
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(C) Concomitantemente.  
(D) Dicotomicamente.  

06. Analise os itens que se seguem em relação ao 
emprego da vírgula e responda à questão.  

I. Poucos brasileiros entendem verdadeiramente as 
normas gramaticais.  

II. Caros eleitores disse o político eu quero, o bem 
do povo. 

III. Meu amigo Pedro precisa de que as pessoas o 
ajudem a entender melhor a língua portuguesa.  

Estão corretos, conforme a variante padrão da 
língua portuguesa, os períodos:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I e III.  

07. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um exemplo de assonância. 

(A) Em horas inda louras, l indas / Clorindas e 
Belindas, brandas / Brincam nos tempos das 
Berlindas / As vindas vendo das varandas.  

(B) Como é escuro e profundo o mundo obscuro 
dos surdos e mudos.  

(C) Com tais premissas ele sem dúvida leva -nos 
às primícias. 

(D) Exportar é o que importa.  

08. Marque a alternativa em que a palavra em desta-
que denota inclusão, como na frase: “Até o pro-
fessor riu-se”.  

(A) Comprei cinco, aliás , seis l ivros. 
(B) Vejam só que coisa!  
(C) Então duvida que se falasse latim? 
(D) Ninguém veio, mesmo  o i rmão. 

MATEMÁTICA 

09. Considerando-se pi igual a 3,14, é correto afirmar 
que a área hachurada na figura a seguir equivale 
a 

 

(A) 80,03 dm2.  
(B) 58090 mm2.  
(C) 13,84 cm2.  
(D) 629 cm2.  

10. A fim de realizar um sorteio em sala de aula, a 
professora colocou na urna papeis com os nomes 
da turma (12 meninas e 16 meninos). Ao retirar -se 
sucessivamente dois papeis, ao acaso e sem re-
posição, a probabil idade de obter -se o nome de 
um menino e uma menina, nesta ordem, será de:  

(A) 12/16. 
(B) 16/63. 
(C) 20/80. 
(D) 28/91. 

11. Com base na figura a seguir, determine o va lor de 
X. 

 

(A) 44. 
(B) 52. 
(C) 38. 
(D) 70. 

Instrução: O gráfico a seguir representa a comissão 
em vendas de 50 atendentes de uma rede de lojas. 
Analise-o e responda às questões 12 e 13.  

 

12. Determine a quantidade de atendentes que rece-
beram de comissão valores superiores a  R$ 
11.000,00. 

(A) 11. 
(B) 21. 
(C) 25. 
(D) 28. 

13. Marque a alternativa que apresenta a média ari t-
mética das comissões recebidas pelos atenden-
tes. 

(A) R$ 1.320,00.  
(B) R$ 1.630,00.  
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(C) R$ 2.423,00.  
(D) R$ 1.213,00.  

14. Determine a taxa anual equivalente a taxa de 2% 
a.m. (juros compostos).  

(A) 0,2682% a.a. 
(B) 24% a.a. 
(C) 28,12% a.a. 
(D) 30,345% a.a. 

15. Em certo evento automobilístico, foram registr a-
dos 197 veículos (motos e triciclos) e 476 rodas. 
Considerando-se apenas estas informações, a 
quantidade de motos e triciclos presentes no 
evento foi, respectivamente, 

(A) 105 e 92. 
(B) 51 e 146. 
(C) 115 e 82. 
(D) 149 e 48. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

16. Sobre a escolha do Hino Oficial de Tarumã, é 
correto afirmar que 

(A) foi realizado um concurso, de âmbito nacio-
nal, que premiou a autora do hino com R$ 
2.000,00, em dinheiro.  

(B) foi realizado um concurso, exclusivo para 
moradores do município, que premiou o autor 
do hino com R$ 4.000,00, em dinheiro.  

(C) foi realizado um concurso escolar, organiza-
do pela Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esporte, que premiou os autores do 
hino com uma viagem. 

(D) o hino foi encomendado pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação, Cultura e Esporte a um 
compositor famoso da região, por volta da 
década de 90.  

17. Na bandeira do Município de Tarumã, os triângu-
los superpostos formam pontas de lanças, simbo-
lizando 

(A) o impulso do município de Tarumã a um futu-
ro grandioso de desenvolvimento e prosper i-
dade. 

(B) a vitória dos primeiros colonos sobre tribos 
indígenas que habitavam a região.  

(C) a simetria e harmonia mantida pelos admini s-
tradores da cidade.  

(D) a união e entre diversas etnias formadoras 
do povo de Tarumã.  

18. A coroa mural, integrante do brasão de Tarumã, 
representa 

(A) a emancipação política do município.  
(B) a presença de índios na região no início da 

colonização. 

(C) que o local é uma cidade.  
(D) o caráter hospitaleiro do povo de Tarumã.  

19. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população est i-
mada para Tarumã, em 2018, foi de aproximada-
mente 

(A) 16.000 habitantes. 
(B) 12.600 habitantes. 
(C) 14.800 habitantes. 
(D) 12.300 habitantes. 

20. O correto adjetivo gentí l ico para aquele  que é 
originário do Município de Tarumã é  

(A) tarumanuense.  
(B) tarumaense.  
(C) tarumaniano.  
(D) tarumanez.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. De acordo com a lei 8080/90 que regula em todo o 
território nacional as ações e serviços de saúde, é 
correto afi rmar que as ações que devem ser real i-
zadas no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) são 

I. Vigilância epidemiológica.  

II. Saúde do trabalhador.  

III. Vigilância setorial e ambiental.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos. 

22. De acordo com a lei  8142/90 o Sistema Único de 
Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, 
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas  

(A) Ouvidoria, conselho de saúde, associação de 
usuários do SUS.  

(B) Ouvidoria, conferência de saúde e sindicado.  
(C) Conselho de saúde, conferência de saúde.  
(D) Ouvidoria, sindicato, conselho de saúde.  

23. A reforma sanitária foi o principal movimento na 
construção do SUS vigente no Brasil. O marco re-
ferencial definitivo na institucionalização das pro-
postas desse movimento foi  

(A) Constituição Federal 1988.  
(B) A Conferência Internacional de Alma Ata 

1978. 
(C) A política das ações integradas de saúde 

1980. 
(D) A VIII  Conferência Nacional de Saúde 1986.  
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24. Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 
de junho de 2011, conjunto de ações e serviços 
de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integra-
l idade da assistência à saúde é a definição de  

(A) Região de Saúde.  
(B) Rede de Atenção à Saúde.  
(C) Universalidade.  
(D) Intersetorialidade. 

25. De acordo com Decreto Presidencial nº 7.508, de 
28 de junho de 2011 são Portas de Entrada às 
ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde os serviços de  

(A) Atenção primária, urgência e emergência, 
atenção psicossocial e unidades de terapia 
intensiva. 

(B) Atenção primária, urgência e emergência e 
atenção psicossocial.   

(C) Atenção primária, urgência e emergência, 
atenção psicossocial e especiais de acesso 
aberto.  

(D) Atenção primária, urgência e emergência, 
saúde do trabalhador e especiais de acesso 
aberto. 

26. A portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
aprova a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB),  estabelecendo a revisão de diretrizes pa-
ra a organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Neste contexto 
analise os itens que se seguem e assinale a a l-
ternativa correta.  

I. A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Aten-
ção Básica. 

II. A Atenção Básica será a principal porta de entra-
da e centro de comunicação da RAS, coordenado-
ra do cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibil izados na rede.  

III. A integração entre a Vigi lância em Saúde e Aten-
ção Básica é condição essencial para o alcance 
de resultados que atendam às necessidades de 
saúde da população.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

27. A respeito da atuação em equipe multiprofissional 
e interdisciplinar, é correto afirmar  

(A) Uma equipe de trabalho multiprofissional é 
sempre interdisciplinar.  

(B) A equipe interdisciplinar reúne disciplinas 
com objetivos diferenciados e profissionais 
mediados pelo diálogo entre si.  

(C) A equipe multidisciplinar compõe-se de mais 
de um profissional da mesma área envolvida 
no trabalho a ser realizado.  

(D) Os trabalhos em parceria são intrinsecamen-
te interdisciplinares.  

28. De acordo com a Resolução do Conselho Federal 
Medicina nº 1931/2009 é correto afirmar que é 
vedado ao profissional médico.  

I. Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou 
negligência. 

II. Suspender suas atividades quando a instituição 
pública ou privada para a qual trabalha não ofere-
cer condições adequadas para o exercício profi s-
sional. 

III. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob 
seus cuidados profissionais.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) I e III estão corretas.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

29. De acordo com a Resolução do Conselho Federal 
Medicina nº 1931/2009 é correto afirmar sobre o 
sigilo profissional.  

I. É direito do profissional médico fazer referência a 
casos cl ínicos identif icáveis, exibir pacientes ou 
seus retratos em anúncios profissionais ou na d i-
vulgação de assuntos médicos.  

II. É vedado ao profissional médico revelar fato de 
que tenha conhecimento em virtude do exercício 
de sua profissão, salvo por motivo justo , dever le-
gal ou consentimento, por escrito, do paciente.  

III. É vedado ao profissional médico revelar sigilo 
profissional relacionado a paciente menor de id a-
de, inclusive a seus pais ou representantes l e-
gais, desde que o menor tenha capacidade de 
discernimento, salvo quando a não revelação pos-
sa acarretar dano ao paciente.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item II está correto.  
(C) I e III estão corretas. 
(D) II e III estão corretas.  

30. Sobre o Plano de Ações Estratégicas para o En-
frentamento das Doenças Crônicas Não Transm is-
síveis (DCNT) instituído em 2011 analise os i tens 
que se seguem e assinale a alternativa correta  

I. Visa preparar o Brasil para enfrentar e deter, nos 
próximos dez anos, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT).  

II. Trabalha para modificar os fatores causa is como 
genética e idade.  
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III. O Plano tem como meta central melhorar as con-
dições de vida e saúde da população brasileira no 
combate das doenças transmissíveis.  

(A) I e II estão corretos. 
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

31. As transformações históricas e sociais que a s o-
ciedade brasileira vem atravessando têm repercu-
tido na produção e distribuição dos problemas de 
saúde. Nas últimas décadas, o Brasil vem apre-
sentando um novo perfi l  epidemiológico, bem mais 
complexo do que se esperava. Sobre o atual perfi l  
epidemiológico brasileiro é correto afi rmar.  

(A) Permanência das doenças crônicas não 
transmissíveis como a principal causa de 
morte, seguida pelas causas externas e do-
enças infectocontagiosas.  

(B) Aumento do número de casos de hipertensão 
e diabetes mell itus.  

(C) Permanência das doenças infectocontagiosas 
como a principal causa de morte e o cresc i-
mento expressivo das mortes por causas ex-
ternas.  

(D) Permanência das doenças crônicas não 
transmissíveis como principal causa de mor-
te, diminuição da importância das doenças 
infecciosas e parasitárias e crescimento das 
neoplasias.  

32. Sobre a Lista Nacional de Notificação Compuls ó-
ria de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pú-
blica é correto afi rmar.  

(A) Tuberculose, esquistossomose e febre de 
Chikungunya são doenças de notif icação 
imediata. 

(B) Botulismo, cólera e hanseníase são doenças 
de notif icação imediata.  

(C) Raiva humana, peste e botulismo são doen-
ças de notif icação imediata.  

(D) Leishmaniose visceral, cólera, botulismo e 
peste são doenças de noti f icação compulsó-
ria. 

33. Sobre o diagnóstico e tratamento do Diabetes 
Mell itus tipo 2, analise os itens que se seguem e 
assinale a alternativa correta  

I. Os exames uti l izados no diagnóstico do diabetes 
mell itus tipo 2 são glicemia casual, glicemia de j e-
jum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga 
de 75 g em duas horas e hemoglobina glicada 
(HbA1c).  

II. Os sinais e sintomas clássicos são poliúria, pol i-
dipsia, perda de peso e polifagia.  

III. Sempre quando há a suspeita de diabetes mell itus 
tipo 2 deve-se iniciar o uso de insulina NPH para 
prevenir complicações.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

34. Para avaliação do risco cardiovascular em pacie n-
tes com Hipertensão Arterial Sistêmica é correto 
afirmar que é recomendado a uti l ização de  

(A) Escala de Coma de Glasgow.  
(B) Escore de Framingham.  
(C) Escala de Fagerström. 
(D) Escala de Morisky. 

35. Assinale a alternativa que corresponde às dete r-
minações bioquímicas para avaliação do l ipido-
grama. 

(A) Colesterol total (CT), colesterol de baixa 
densidade (LDL-C), glicemia e colesterol de 
alta densidade (HDL-C). 

(B) Colesterol total (CT), trigl icerídeos (TG), gl i-
cemia, amilase. 

(C) Hemograma, colesterol total (CT), trigl icer í-
deos (TG), glicemia. 

(D) Colesterol total (CT), colesterol de bai xa 
densidade (LDL-C), trigl icerídeos (TG) e co-
lesterol de alta densidade (HDL-C). 

36. O início da suplementação de ferro na gestação é 
recomendado na seguinte idade gestacional.  

(A) Iniciar imediatamente após o diagnóstico de 
gestação.  

(B) Iniciar três meses antes do diagnóstico de 
gestação. 

(C) Iniciar com a idade gestacional de 20 sema-
nas. 

(D) Iniciar no 3º trimestre de gestação.  

37.  Criança de 4 anos chega ao pronto socorro mun i-
cipal com olhos encovados, sem lágrimas, muc o-
sas secas, oligúria e prostração intensa com qua-
dro de diarreia, apresentando vários episódios de 
evacuação ao dia, de consistência líquida, há 6 
dias. Neste caso deverá iniciar a hidratação ven o-
sa em reposição rápida com 

(A) Soro Fisiológico e Glicose a 50% 10 ml/kg.  
(B) Soro Glicosado 5% 30 ml/Kg.  
(C) Ringer lactato e NaCl 20% 15 ml/kg.  
(D) Soro Fisiológico 20 ml/kg.  

38. Situações clínicas que cursam com elevação do 
número de reticulócitos são 

(A) Anemias hemolíticas e recuperação pós -
sangramento.  

(B) Anemia aplástica e anemias hemolíticas.  
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(C) Anemia da doença crônica e anemia aplást i-
ca. 

(D) Anemias hemolíticas e anemia da insuficiên-
cia renal crônica.  

39. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST) é correto afirmar que  

(A) o agente causador do Linfogranuloma Vené-
reo é a clamydia trachomatis.  

(B) A gonorreia é caracterizada pelo aparecimen-
to de verrugas na região genital.  

(C) A presença de lesões vesicopapulares agru-
padas na região genital é sugestiva de her-
pes anogenital e podem causar neoplasia de 
reto.   

(D) A lesão genital da sífi l is primária, quando 
não tratada, geralmente evolui para destru i-
ção da glande e formação de fístulas.  

40. Os sintomas geralmente observados na pielonefr i-
te incluem  

(A) Febre superior a 38ºC, calafrios e dor lom-
bar.  

(B) Polaciúria, dor suprapúbica e l i tíase.  
(C) Urina turva, febrícula, urgência miccional.  
(D) Dor suprapúbica, febre superior a 37ºC e piú-

ria. 

41. Homem de 41 anos procura o pronto socorro mu-
nicipal referindo dor intensa no flanco direito, com 
irradiação para a região do testículo e urina esc u-
ra há 2 horas, o médico que o atende suspeita de 
cólica renal, neste caso qual o exame de  imagem 
seria indicado  

(A) Radiografia simples de abdome.  
(B) Tomografia computadorizada de abdome su-

perior.  
(C) Urografia excretora.  
(D) Ultrassonografia de abdome total.  

42. Para que as manobras de ressuscitação cardio-
pulmonar no atendimento da parada cardiorresp i-
ratória do adulto sejam efetivas existe várias re-
comendações. Neste caso analise os itens que se 
seguem e assinale a alternativa correta  

I. Compressões torácicas em uma frequência de 100 
a 120/minuto.  

II. As compressões devem ser rápidas e fortes, sen-
do exercidas com o peso do corpo sobre os bra-
ços e mãos, a uma amplitude de compressão de 
no mínimo 5 cm (2 polegadas).  

III. Realizar revezamento entre massageadores a 
cada 2 minutos ou a cada 5 ciclos de 30 compre s-
sões e 2 venti lações 

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto. 

(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

43. Existe várias medidas clínicas para o tratamento 
da hipertensão intracraniana no trauma cranioen-
cefálico. Neste caso analise os itens que se s e-
guem e assinale a alternativa correta.  

I. Elevar dorso do lei to a 30°com plano horizontal.  

II. Infundir manitol intravenoso.  

III. Manter pCO2 inferior a 25 mmHg.  

(A) I e II estão corretas.  
(B) Apenas o item I está correto.  
(C) Apenas o item II está correto.  
(D) I, II e II I estão corretos.  

44. A Manobra de Heimlich tem como objetivo  

(A) Liberar vias aéreas através da elevação da 
cabeça e rotação do queixo.  

(B) Checar a respiração através do método de 
ver, ouvir e sentir .  

(C) (C) Respiração boca a boca em caso de pa-
rada cardiorrespiratória.  

(D) (D) Desobstrução das vias aéreas induzindo 
tosse artif icial.  

45. Para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio 
o médico deve solicitar  

(A) CK – total, CK – MB, troponina e eletrocard i-
ograma. 

(B) CK – total, troponina e ecocardiograma.  
(C) Troponina e eletrocardiograma.  
(D) CK – total, CK – MB e eletrocardiograma.  

46. Mulher de 28 anos procura o pronto socorro muni-
cipal com quadro de cefaleia que evolui rapida-
mente para rebaixamento de consciência, rigidez 
de nuca e vômitos. Neste caso o exame que tem 
maior sensibil idade e especificidade para confi r-
mar o diagnóstico é  

(A) Exame neurológico. 
(B) Eletroneuromiografia.  
(C) Punção lombar.  
(D) Tomografia Computadorizada com contraste.  

47. Mulher de 55 anos é admitida no pronto socorro 
municipal com dispneia, pulso fraco e rápido, e x-
pectoração espumosa com sangue, agitação, ci a-
nose, ansiedade, tosse e confusão mental, em 
consideração ao quadro clínico apresentado qual 
seria a hipótese diagnóstica mais adequada  

(A) Angina pectoris.  
(B) Edema agudo de pulmão.  
(C) Infarto agudo do miocárdio.  
(D) Pneumotórax.  
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48. Homem de 37 anos é admitido pronto socorro 
municipal com trauma abdominal  fechado e taqui-
cardia, pulso fi l i forme, extremidades frias, dim i-
nuição do turgor cutâneo, diminuição do nível de 
consciência, taquipneia e hipotensão apresenta 
quadro de choque 

(A) Séptico.  
(B) Cardiogênico.  
(C) Hipovolêmico. 
(D) Neurogênico.  

49. Homem de 45 anos foi admitido no pronto socorro 
municipal vítima de colisão de moto no poste de 
i luminação pública. Na tomografia computadoriza-
da de crânio foi encontrado uma imagem hipe r-
densa em região temporoparietal esquerda com 
aspecto de lente biconvexa. Neste caso aponte o 
diagnóstico mais adequado.  

(A) Hematoma epidural.  
(B) Hematoma subdural.  
(C) Lesão axonal difusa.  
(D) Hemorragia subaracnóidea.  

50. Homem de 52 anos é admitido no pronto atend i-
mento municipal com hemorragia digestiva alta 
em grande quantidade, pressão arterial de 
70x40mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm, 
temperatura de 36,5ºC, frequência respiratória de 
26 ipm e com extremidades frias, refere não ter 
nenhuma doença crônica. Neste caso qual seria a 
melhor abordagem  

(A) Encaminhar imediatamente para endoscopia.  
(B) Iniciar reposição volêmica e uso de ranitidina 

por via parenteral e encaminhar para endos-
copia.  

(C) Iniciar reposição volêmica imediatamente e 
omeprazol por via parenteral, realizar endos-
copia após estabil ização clínica.  

(D) Iniciar noradrenalina e omeprazol por via 
oral, realizar endoscopia assim que disponí-
vel. 

 



 

 

 


