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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 - Os adultos sempre devem receber vacinação contra pneumonia pneumocócica quando:

a) Viajarem para a África e América do Sul.
b) Apresentarem imunodeficiência.
c) Tiveram pneumonia recentemente.
*d) Forem esplenectomizados.
e) Forem alérgicos a antibióticos beta-lactâmicos.

02 - O condicionamento físico NÃO é apropriado para adultos portadores de:

a) insuficiência cardíaca congestiva.
*b) angina de peito de aparecimento recente.
c) hipertensão arterial estágio 2.
d) obesidade com IMC acima de 35.
e) diabete melito tipo 2.

03 - A nutrição de adultos saudáveis deve contemplar:

a) redução do sal e das gorduras animais.
b) oferta suplementar de potássio e cálcio.
*c) redução da oferta calórica proporcional à idade.
d) adição de vitamina D e cálcio aos alimentos.
e) suplementação vitamínica ampla.

Caso clínico A aplicado para as questões 04, 05 e 06.

Homem branco de 55 anos, tabagista, apresentou nível de P. A. sentado de 178/104 mmHg em consulta de rotina, confirmada
após segunda consulta. Seu pai foi hipertenso até falecer aos 55 anos de infarto agudo do miocárdio. Apresenta IMC de
28 kg/m2.

04 - O cliente, no caso clínico A, apresenta hipertensão arterial devido a:

*a) hipertensão primária.
b) hipertensão secundária a feocromocitoma.
c) hipertensão arterial maligna.
d) hipertensão reno-priva.
e) hipertensão reno-vascular.

05 - A investigação do cliente do caso clínico A incluiria:

a) parcial de urina, creatinina, glicemia de jejum, potássio, ECG.
b) ecocardiograma bidimensional com dopplerfluxometria.
c) creatinina sérica, metanefrinas urinárias e creatinina urinária.
d) angiorressonância de aorta abdominal.
*e) parcial de urina, creatinina, glicemia de jejum, potássio, colesterol total, HDL-colesterol, triglicerídeos, ECG.

06 - O manejo inicial do cliente do caso clínico A deve incluir no Sistema Único de Saúde:

*a) hidroclorotiazida ou propranolol.
b) enalapril ou valsartan.
c) furosemide ou bumetamide.
d) metildopa ou clonidina.
e) prazosin ou nifedipina.

07 - O diagnóstico de diabete melito é estabelecido quando:

a) a glicemia de jejum for superior a 140 mg/dl.
b) a glicemia for superior a 200 mg/dl na curva glicêmica com sobrecarga de 75 g de glicose.
*c) for confirmada glicemia de jejum superior ou igual a 126 mg/dl.
d) a hemoglobina glicosilada HbA1C for alta.
e) a glicemia de jejum estiver entre 110 e 125 mg/dl.

08 - Diabéticos obesos devem receber recomendação inicial de:

a) metformina.
b) glibenclamida.
c) clorpropamida.
d) dieta com restrição de sal.
*e) dieta com restrição calórica de carboidratos e gorduras aliada a atividade física regular.
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09 - Na síndrome de imunodeficiência adquirida do adulto é correto afirmar:

a) Homens representam o maior risco.
*b) Não existe atualmente o conceito de comportamento de risco.
c) Mulheres monogâmicas têm o menor risco.
d) É potencialmente transmitida por produtos do sangue, contato sexual, parto vaginal, contato com secreções gastrointestinais,

adição de drogas injetáveis.
e) O diafragma vaginal oferece proteção similar ao preservativo masculino

10 - Isoniazida profilática para tuberculose NÃO deve ser administrada a:

a) cônjuge e filhos de paciente bacilífero.
b) clientes PPD reatores medicados com prednisona.
*c) adultos maiores de 30 anos com PPD positivo.
d) imunodeprimidos tratados com esquema tríplice.
e) transplantados renais com antecedente de tuberculose tratada.

11 - O diagnóstico de tuberculose pulmonar pode ser confirmado em todos os quadros clínicos a seguir, EXCETO em:

a) História de tosse prolongada, emagrecimento, hemoptise e fadiga associada a radiografia de tórax com granulomas.
b) História de tosse prolongada, emagrecimento, radiografia de tórax alterada e escarro com cultura positiva para BAAR.
c) Bacterioscopia de escarro por coloração de Ziehl positiva para BAAR.
*d) Presença de PPD reator forte.
e) Resposta favorável das lesões pulmonares granulomatosas ao esquema tríplice.

12 - Sobre a doença sexualmente transmissível por Clamidia trachomatis, é correto afirmar:

*a) Pode ser causa de esterilidade feminina.
b) A uretrite do homem é diagnosticada por esfregaço de secreção uretral corado por Gram.
c) É causa de infecção genital apenas no sexo masculino.
d) As úlceras genitais podem ser tratadas com podofilina tópica.
e) As vesículas contêm fluido espesso rico em C. trachomatis.

Caso Clínico B aplicado para a questão 13.

Homem branco de 72 anos, apresentando piora do estado geral há 3 dias, com redução da diurese há 7 dias, inapetência,
fraqueza, agitação e confusão mental, um episódio de vômito e de fezes amolecidas. Ao exame físico: PA deitado 120/90,
sentado 100/70 mmHg, FC 110 bpm, FR 28 mpm, T 37,7 oC, jugulares não visíveis a Oo, pele fria e úmida, perfusão ungueal
lenta, estertores úmidos/crepitantes nas bases pulmonares. O laboratório mostrou hemograma com leucocitose, linfopenia,
neutrófilos com desvio à esquerda e granulações tóxicas.

13 - Assinale o(s) foco(s) mais provável(is) da infecção e qual a investigação inicial mais apropriada no cliente do caso B:

a) Foco urinário, urocultura e ecografia do aparelho urinário.
b) Foco intestinal, coprocultura, parasitológico de fezes.
c) Foco intestinal, foco urinário, urocultura, coprocultura, radiografia de tórax, parasitológico de fezes.
d) Foco pulmonar, radiografia de tórax, cultura de escarro.
*e) Foco urinário, foco pulmonar, urocultura, toque prostático, radiografia de tórax, hemoculturas.

14 - Assinale a alternativa INCORRETA para a terapia de clientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

a) A nebulização com beta-2-simpaticomimético é mais eficiente nos clientes com componente broncospástico nas provas de
função pulmonar.

b) A vacinação contra gripe e infecção pneumocócica é mandatória.
*c) Corticosteróide sistêmico ou inalatório é indicado na maioria.
d) A fisioterapia e a mobilização de secreções são eficazes nos portadores de bronquiectasias.
e) A suplementação de oxigênio é útil nos azuis inchados (tipo B) ou bronquíticos com hipóxia grave.

15 - A abordagem terapêutica do portador de crise asmática NÃO deve incluir:

a) antibióticos de amplo espectro para infecções brônquicas.
*b) terapia com antiinflamatórios não-esteróides.
c) nebulizações com solução fisiológica e beta-2-simpaticomiméticos.
d) terapia com cromolina.
e) terapia com antiinflamatórios esteróides. 

16 - Embolia pulmonar pode resultar de trombose venosa profunda (TVP). São fatores predisponentes para TVP, EXCETO:

*a) Tromboflebite superficial.
b) Neoplasia maligna.
c) Suplementação de estrogênios.
d) Hiperviscosidade.
e) Imobilização.
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Caso clínico C aplicado para a questão 17.

Homem de 60 anos e raça negra comparece à Unidade de Saúde e relata cefaléia occipital contínua de instalação há uma
semana. Sabe ser hipertenso. Não usa medicação regularmente. O exame físico revela PA 196/120 mmHg, FC 110 bpm, FR
20 mrpm,  T  36,6  oC,  fundoscopia  sem  papiledema,  ausência  de  edema  de  membros  inferiores,  pulsos  preservados  e
simétricos.

17 - Sobre o atendimento inicial do cliente caso C, é correto afirmar:

a) Deve-se administrar nifedipina sublingual imediatamente.
b) O diagnóstico de hipertensão arterial deve ser confirmado em 2 semanas.
c) Inibidor da enzima de conversão da angiotensina é o melhor anti-hipertensivo.
*d) Deve-se administrar agente anti-hipertensivo oral, como hidroclorotiazida.
e) Medicação anti-hipertensiva oral está contra-indicada.

18 - As medidas terapêuticas para acidentes com aranha-marrom dependem da gravidade da lesão e podem incluir todas as
opções a seguir, EXCETO:

a) Corticoesteróides.
b) Paracetamol ou dipirona.
*c) Diclofenaco.
d) Cuidados locais na área de inoculação.
e) Avaliação de função renal.

19 - A respeito de cólica refrética, assinale a alternativa INCORRETA.

a) É associada mais freqüentemente a cálculos de oxalato de cálcio ou ácido úrico.
*b) Apresenta dor em flanco, febre, calafrios, hematúria e piúria.
c) Apresenta dor lombar em cólica com radiação para testículo, com hematúria.
d) Antiinflamatórios não esteróides representam boa opção terapêutica.
e) Há presença de uretero-hidronefrose unilateral.

20 - Qual medida prática deve ser utilizada para estratificar o risco no atendimento de um caso de suspeita de dengue na
Unidade de Saúde?

*a) Executar a prova do laço.
b) Aferir a pressão arterial.
c) Verificar grau de depleção do espaço extracelular.
d) Verificar esplenomegalia.
e) Verificar hepatomegalia.

21 - Depressão é um dos transtornos de humor mais freqüentes na sociedade atual. Assinale a alternativa correta sobre esse
tema.

a) O eletroencefalograma é o exame laboratorial que define o diagnóstico.
b) O tratamento com benzodiazepínicos deve ser realizado pelo período mais curto possível, de 1 a 6 meses.
c) Eletroconvulsoterapia não é uma opção terapêutica útil em determinados casos.
d) O diagnóstico diferencial entre depressão situacional e psicótica baseia-se na possibilidade de suicídio.
*e) O uso de antidepressivos tricíclicos ou inibidores de recaptação de serotonina está indicado.

22 - A atividade física pode ser recomendada para qual das enfermidades cardiovasculares abaixo?

a) Angina instável.
b) Trombose venosa profunda.
*c) Insuficiência cardíaca. 
d) Aneurisma da aorta abdominal com área de dissecção.
e) Insuficiência arterial periférica.

23 - O paciente  com dor  torácica  de início  agudo deve  receber,  no primeiro  atendimento na Unidade de Saúde,  quais
medicamentos?

a) Oxigênio, nitrato e betabloqueador.
b) Betabloqueador, aspirina e oxigênio.
c) Heparina, aspirina e nitrato.
*d) Heparina, aspirina e betabloqueador. 
e) Oxigênio, heparina e aspirina.

24 - Sobre insuficiência cardíaca, qual das alternativas abaixo é correta?

a) Furosemide, poupador de potássio e cedilanide são utilizados sempre.
*b) Inibidor de enzima de conversão representa um agente eficiente para iniciar o tratamento. 
c) Inibidor da Na-K ATPase é indispensável no tratamento. 
d) O betabloqueio adrenérgico é formalmente contra-indicado.
e) Suplemento de cloreto de potássio é indicado na presença de fibrilação atrial.
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25 - Uma mulher de 36 anos de idade chegou à Unidade de Saúde com dor de cabeça intensa. Referiu como dor em faixa que
aperta a região superior da cabeça e que iniciou há três dias, com piora gradual. Tem cansaço e grau de ansiedade
decorrente de problemas familiares. Refere ter tido, nos últimos anos, episódios semelhantes, que tornaram-se mais
freqüentes nos últimos dois meses. No início analgésicos de baixa potência, como paracetamol, controlavam a dor.
Nega história de glaucoma, problema de articulação temporo-mandibular, congestão nasal, rinorréia, náuseas, vômitos,
sintomas visuais e hipertermia. Os exames físico e neurológico estavam normais. Qual o tratamento imediato a ser
proposto?

*a) Diclofenaco IM.
b) Sumatriptano SC.
c) Dipirona com cafeína VO.
d) Propranolol VO.
e) Antidepressivo tricíclico VO.

26 - Os princípios básicos da Bioética NÃO incluem:

a) Autonomia.
b) Beneficência.
c) Não maleficência.
d) Justiça.
*e) Religião.

27 - Conforme o Ministério da Saúde, a composição da equipe de saúde da família deve contemplar:

a) médico para cada 1000 famílias, um agente comunitário de saúde para cada 150 famílias.
*b) médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde.
c) médico, dentista, enfermeiro, assistente social.
d) médico, nutricionista, enfermeiro e auxiliar/técnico de enfermagem.
e) agente comunitário de saúde e enfermeiro.

28 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) legisla emitindo uma RDC. RDC é a sigla de:

a) Recomendação de Diretriz Consensual.
b) Resolução de Direção Consolidada.
*c) Resolução da Diretoria Colegiada.
d) Regulamento da Diretoria Clínica.
e) Resolução Determinante de Cumprimento.

29 - A definição legal do Sistema Único de Saúde inclui todos os itens a seguir, EXCETO:

a) Rede regionalizada.
b) Rede hierarquizada.
c) Descentralização.
*d) Gratuidade.
e) Atendimento integral.

30 - A cefaléia do tipo enxaqueca clássica pode ser prevenida com todos os medicamentos a seguir, EXCETO:

*a) Sumatriptano.
b) Propranolol.
c) Amitriptilina.
d) Ácido valpróico.
e) Diclofenaco.

31 - De qual terapêutica o portador de osteoartrite NÃO se beneficia?

a) Redução de peso.
*b) Fortalecimento isométrico e corticoesteróides.
c) Repouso articular.
d) Antiinflamatório não-esteróide tópico.
e) Prótese total na fase avançada.

32 - Mulher de 69 anos de idade, submetida a prótese de coxo-femoral direita por osteoartrite de longa duração há 7 dias,
apresenta dor torácica súbita e dispnéia. É tabagista de 20 cigarros ao dia. Usa estrogênio para reposição hormonal.
Observa-se ao exame físico temperatura de 37,6 oC e taquipnéia, com ausculta pulmonar apresentando raros estertores
crepitantes nas bases. Qual a opção diagnóstica mais provável?

a) Pneumonia lobar.
b) Insuficiência cardíaca.
*c) Trombose venosa profunda.
d) Fratura costal.
e) Neoplasia de pulmão.
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33 - Qual o diagnóstico mais provável no caso de uma mulher branca de 45 anos de idade com queixa de convulsões
associadas a calor, rubor e tumoração simétrica nas articulações interfalangeanas das mãos?

a) Osteoartrite erosiva.
b) Artrite reumatóide.
c) Espondilite anquilosante. 
d) Escleroderma.
*e) Lupus eritematoso sistêmico.

34 - A abordagem de um cliente com urticária e dispnéia após uso de penicilina procaína deve iniciar pela aplicação de:

a) hidrocortizona IV.
b) anti-histamínico IV.
c) prednisona VO.
*d) adrenalina SC.
e) oxigênio nasal.

 
35 - Cliente trazido à Unidade de Saúde em parada cardio-respiratória deve ser manejado com ciclos contínuos de:

*a) 15 compressões torácicas e 2 ventilações.
b) 10 compressões torácicas e 2 ventilações.
c) 15 compressões torácicas e 1 ventilação.
d) 5 compressões torácicas e 1 ventilação.
e) 5 compressões torácicas e 2 ventilações.

36 - Qual dos agentes abaixo NÃO é útil no enfrentamento da parada cardio-respiratória?

a) Adrenalina.
*b) Lidocaína.
c) Atropina.
d) Bicarbonato de sódio.
e) Oxigênio.

37 - A eosinofilia é comumente encontrada nos casos a seguir, EXCETO em:

a) Esquistossomose.
b) Ascaridíase.
*c) Pneumonia pneumocócica.
d) Atopia.
e) Ancilostomíase.

38 - São sinais de alcoolismo crônico, EXCETO:

a) Absenteísmo.
b) Traumatismos físicos.
c) Uso de etanol durante o trabalho.
d) Rebaixamento profissional.
*e) Tagarelice.

39 - No controle do Delirium tremens no alcoolismo, NÃO é habitualmente útil:

*a) Anticonvulsivante profilático.
b) Tranquilização e observação.
c) Administração de tiamina.
d) Ajuste de eletrólitos.
e) Diazepan 10 mg IV.

40 - Qual é a medida profilática eficiente para reduzir o risco de leptospirose imediatamente após episódio de enchente?

a) Lavagem cuidadosa das extremidades.
b) Uso de calçado.
*c) Administração de doxiciclina. 
d) Beber água fervida.
e) Desobstruir os rios, valetas e bueiros.

41 - O papel do Conselho Municipal de Saúde inclui:

a) Aprovação do balancete da Secretaria Municipal de Saúde.
b) Preparação da proposta orçamentária para atendimento do preceito constitucional de 12% dos gastos com saúde.
c) Nomeação do Secretário Municipal de Saúde.
*d) Controle social das políticas públicas de saúde.
e) Aprovação das contas do Governo Municipal.
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42 - A Emenda Constitucional 29 (EC29), de setembro de 2000, estabeleceu elevação progressiva dos gastos com saúde nos
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios. Qual o objetivo para 2004?

a) 7% para a União.
*b) 15% para os municípios.
c) 12% para os municípios.
d) 12% para todos.
e) 15% para todos.

43 - Qual  documento  legal  reafirma  e  regulamenta  o  princípio  da  saúde  como direito  universal  e  fundamental  do  ser
humano?

a) A Constituição Brasileira de 1988.
b) A Constituição Brasileira de 1948.
c) A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
*d) A Lei Orgânica da Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90).
e) A Reforma Sanitária Brasileira.

44 - Qual artigo da Constituição Brasileira promulgada em 1988 define a Seguridade Social como “o conjunto integrado de
ações dos poderes públicos e da Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”?

a) Artigo 29.
b) Artigo 6.
c) Artigo 18.
d) Artigo 200.
*e) Artigo 194.

45 - Qual documento legal regula a atividade profissional do médico clínico?

*a) Código de Ética Médica.
b) Código de Defesa do Consumidor.
c) Código Civil.
d) Constituição Brasileira.
e) Regulamento e Estatuto da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

46 - São promovidos pelo uso de cocaína, EXCETO:

a) Depressão crônica.
b) Infarto agudo do miocárdio.
*c) Depressão aguda.
d) Convulsões.
e) Psicose paranóide.

47 - Na presença de uma mordida de cachorro desconhecido, deve-se executar todas as medidas relacionadas a seguir,
EXCETO:

a) Limpeza da ferida com água e detergente.
b) Vacinação anti-rábica.
c) Retenção e observação do animal.
*d) Sutura imediata da ferida.
e) Administração de antibiótico de amplo espectro, incluindo anaeróbios.

48 - São doenças ocupacionais, EXCETO:

*a) Ansiedade.
b) Lesões de esforço repetitivo.
c) Perda auditiva induzida por ruído.
d) Pneumoconioses.
e) Intoxicação por agrotóxicos.

49 - A hierarquização do Sistema Único de Saúde no Município de Curitiba envolve:

a) postos de saúde, hospital de referência, hospital universitário.
*b) unidade básica de saúde, unidade 24 horas, hospital de referência, central de leitos.
c) postos de saúde, pronto-atendimento de hospital, pronto-socorro, hospital terciário.
d) atenção primária, atenção secundária, atenção terciária.
e) postos de saúde, hospital de referência.

50 - Qual(is) medida(s) é(são) eficaz(es) na redução dos riscos do hábito tabágico?

a) redução do número de cigarros diários.
b) uso de nicotina oral.
c) uso de filtros e piteiras.
d) administração de ansiolíticos.
*e) eliminação de propaganda do fumo e restrição de uso social e profissional.
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