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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

SAMU SAMU 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A deposição de placas de gordura e outras 

substâncias na parede das artérias faz com que: 

 

I. O diâmetro das artérias vá aumentando 

gradualmente. 

II. As paredes das artérias percam a sua elasticidade, 

tornando-se duras. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta: 

B) Apenas a afirmativa II está correta: 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

22) Sobre os sinais e sintomas associados à dor no 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 

correta: 

 

 ) Esta dor pode ser acompanhada de adormecimento 

na extremidade do membro superior afetado.  

 ) Tem início inesperado e inespecífico. Enquanto que 

a dor da Angina tem fator desencadeante, a dor do 

Infarto pode não ter fator desencadeante surgindo 

por vezes durante o sono.  

 ) Raramente a dor no Infarto alivia com a suspensão 

do fator desencadeante. A sua duração é menos 

prolongada que a dor da Angina. 

 

A) F – V – F. 

B) F – F – V. 

C) V – F – V. 

D) V – V – F. 

 

23) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 

Os mecanismos que geram os pneumotórax 

traumático estão relacionados a:  

 

 ) Ao movimento de desaceleração brusca que o 

pulmão sofre nos acidentes de viação ou quedas. 

 ) Na eminência de um embate o indivíduo sustem a 

respiração. Ao sofrer o embate, o tórax é 

comprimido, como o ar não é exalado a pressão 

aumenta e provoca lesão do tecido pulmonar e do 

seu revestimento (pleura visceral) com consequente 

saída de ar para o espaço pleural. 

 ) Às lacerações provocadas no pulmão pelas 

vértebras fraturadas. 
 

A) F – V – F. 

B) F – F – V. 

C) V – F – V. 

D) V – V – F. 

24) ―No pneumotórax __________, o ar penetra no 

espaço pleural proveniente dos alvéolos pulmonares, 

sem que existam antecedentes imediatos de 

traumatismos.‖ Completa corretamente a lacuna do 

texto a alternativa: 

 

A) Espontâneo. 

B) Séptico. 

C) Hipertensivo. 

D) Crônico. 

 

25) Na avaliação do doente adulto com dispneia são 

fatores de gravidade clínica, EXCETO: 
 

A) Frequência Respiratória > 25 /min; Taquicardia > 

110/min. 

B) Utilização de músculos acessórios, traduzida 

nomeadamente por tiragem. 

C) Cianose; Incapacidade do doente em articular frases 

ou sequer palavras. 

D) Depressão do nível de consciência potencialmente 

tradutora de retenção de CO2. 

 

26) O indivíduo com agudização da DPOC pode 

apresentar alguns seguintes Sinais e Sintomas. 

Responda verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

 ) Bradipneia; Cianose acentuada. 

 ) Tosse persistente; Expetoração. 

 ) Agitação e ansiedade; Alterações de consciência. 

 

A) F – V – F. 

B) F – V – V. 

C) V – F – F. 

D) V – F – V. 

 

27) Uma vítima com Edema Agudo de Pulmão pode 

apresentar os seguintes sinais e sintomas, EXCETO: 
 

A) Expetoração rosada e espumosa; Sensação de 

afogamento. 

B) Aumento da frequência respiratória; Aumento da 

frequência cardíaca. 

C) Diminuição da pressão arterial (na maioria dos 

casos). 

D) Palidez e sudorese; cianose. 

 

28) A apresentação clássica do quadro de anafilaxia 

começa com: 
 

A) Prurido, hiperemia e urticária. 

B) Prurido, hiperemia e hipotensão. 

C) Urticária, hipotermia e hipotensão. 

D) Urticária, hipotermia e edema. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) As reações alérgicas traduzem-se pelos seguintes 

Sinais e Sintomas, EXCETO: 
 

A) Hiperemia (excesso de sangue em qualquer parte da 

superfície do corpo, como, por exemplo, o rubor 

facial). 

B) Prurido; Urticária (manchas vermelhas na pele); 

Sudorese. 

C) Alterações do estado de consciência (desorientação, 

zumbidos, vertigens, convulsões e coma). 

D) Olhos vermelhos com ardor e lacrimejo; Aumento das 

secreções nasais; Tosse com expectoração intensa. 

 

30) Basicamente existem dois tipos de Acidentes 

Vasculares Cerebrais: 
 

I. Isquêmico: aquele que é produzido pela oclusão de 

um vaso sanguíneo provocando um déficit de 

oxigenação cerebral a jusante da obstrução. Esta 

obstrução pode ser provocada por um trombo 

(obstáculo que se forma no local) ou por um êmbolo 

(quando o obstáculo se desloca na corrente 

sanguínea até encravar num vaso de pequeno 

calibre). 

II. Hemorrágico: aquele que é produzido pelo 

rompimento de um vaso sanguíneo cerebral, do qual 

resultam duas situações em simultâneo, por um lado 

o sangue não passa porque o vaso sanguíneo não 

está íntegro, por outro lado o sangue derramado 

provoca edema e uma irritação local inflamatória com 

consequente sofrimento das células nervosas. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

31) Na anafilaxia, o Edema da laringe, inchaço da glote e 

outras estruturas da laringe provocam uma 

diminuição do seu lúmen e, logo, uma obstrução à 

passagem de ar que se manifesta por, EXCETO: 
 

A) Dispneia. 

B) Rouquidão. 

C) Respiração ruidosa. 

D) Tosse com expectoração. 

 

32) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) e assinale a 

alternativa correta: 
 

 ) O AVC tem como causa doenças cardiovasculares, 

sendo muitas vezes desencadeados por 

complicações de hipertensão e da aterosclerose.  

 ) O AVC apresenta, quase sempre, sintomas 

neurológicos refletindo-se principalmente a nível 

motor e sensitivo, com o aparecimento de paralisias 

e parestesias (formigueiros), em uma só metade do 

corpo. 

 ) É acompanhado de alterações da consciência que 

podem ir desde uma desorientação profunda com 

alucinações até à instalação do coma. 

 

A) F – V – F. 

B) F – F – V. 

C) V – V – F. 

D) V – F – V. 

 

33) Sobre a trombose cerebral, analise as afirmativas e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. A maioria dos acidentes trombóticos resulta da 

acumulação de placas de ateroma, nas paredes dos 

vasos, especialmente nas suas bifurcações e curvas. 

Esta situação vai impedir ou reduzir a progressão do 

sangue e irrigação das células localizadas a jusante 

desse trombo resultando diminuição de oxigenação 

das mesmas. 

II. O acidente trombótico sucede quando pequenos 

êmbolos da circulação cardíaca ou cerebral se 

deslocam e se alojam em pequenos vasos, 

provocando o seu bloqueio e reduzindo o aporte 

sanguíneo às células cerebrais que se encontram a 

jusante dessa obstrução. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

 

34) Analise as alternativas com relação às crises 

convulsivas e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A convulsão é um distúrbio no funcionamento 

cerebral, caracterizado por descargas elétricas 

anormais, podendo gerar contrações involuntárias da 

musculatura, com movimentos desordenados, 

tônicos e/ou clônicos, desvio do olhar e tremores. 

B) Pode ser acompanhada de salivação intensa, perda 

da consciência e/ou relaxamento e incontinência dos 

esfíncteres. 

C) A crise convulsiva é classificada como generalizada 

quando há movimentos de braços e pernas, desvio 

do olhar e incontinência dos esfíncteres associada à 

perda da consciência.  

D) É denominada focal complexa, quando as contrações 

acontecem em apenas um membro do corpo e sem 

perda da consciência. 
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35) É uma situação causada por inflamação do apêndice 

que se manifesta por, EXCETO: 

 

A) Dor, localizada inicialmente ao nível da fossa ilíaca 

direita.  

B) A dor tem uma característica particular, aumenta 

bruscamente à descompressão local.  

C) Por vezes irradia para o tórax, dificultando a 

respiração. 

D) Náuseas, vômitos e febre. 

 

36) A dor abdominal é uma queixa frequente nos doentes 

que recorrem aos serviços de urgência. Pode ser 

provocada por episódio agudo ou processo crônico. 

Por vezes não é possível dissociar a dor abdominal 

da dor torácica, pelo que muitas causas podem ser 

comuns a ambas. Com relação aos exemplos de 

situações que é difícil dissociar a dor torácica da 

abdominal é INCORRETO afirmar: 

 

A) Dissecção da aorta; Doença gastrointestinal. 

B) Dor articular e/ou muscular das costelas; Trauma 

abdominal e/ou torácico. 

C) Infarto agudo do miocárdio (por vezes acompanhado 

por dor que irradia para o estômago). 

D) Endometriose; Cistite. 

 

37) ―Perda de sangue vivo ou digerido nas fezes. Podem 

adquirir várias formas: dejeções/emissões isoladas 

de sangue (traduz hemorragia do intestino), dejeções 

misturadas com sangue ou coágulos isolados.‖ O 

texto traz a descrição para: 

 

A) Hematêmese. 

B) Melenas. 

C) Hematoquésias. 

D) Retorragias. 

 

38) O choque verificado nas reações anafiláticas também 

é explicado pelo mesmo mecanismo do: 

 

A) Choque hipovolêmico. 

B) Choque cardiogênico. 

C) Choque distributivo. 

D) Choque obstrutivo. 

 

39) As vítimas de traumatismo cranioencefálico e 

vertebromedular também podem sofrer de alteração 

da dinâmica dos vasos, uma vez que o sistema 

nervoso se encontra afetado. A esse mecanismo 

denominamos: 

 

A) Choque neurogênico. 

B) Choque obstrutivo. 

C) Choque anafilático. 

D) Choque cardiogênico. 

 

40) Analise os sinais e sintomas abaixo e indique quais 

estão associados a hipoglicemia e quais estão 

associados à hiperglicemia, conforme as alternativas 

indicam. 

 

W – Início dos sintomas: Rápido e súbito. 

X – Comportamento: Agitação, irritabilidade, convulsões, 

confusão e coma. 

Y – Pele: Seca e avermelhada. 

Z – Sede: excessiva. 

 

A) Hipoglicemia: W;Y – Hiperglicemia: X;Z. 

B) Hipoglicemia: W;X – Hiperglicemia: Y;Z. 

C) Hipoglicemia: Z;X – Hiperglicemia: Y;W. 

D) Hipoglicemia: X;Z – Hiperglicemia: W;Y. 

 

41) Paciente de 48 anos, hipertenso grave com 

tratamento irregular, chega à Sala de urgência com 

PA 240 x 150, completamente sem resposta à dor, 

pupila midriática à direita, hemiplegia esquerda 

completa com descerebração espontânea, 

provavelmente apresenta:  

 

A) encefalopatia hipertensiva.  

B) hematoma subdural frontal direito.  

C) hematoma epidural parietal esquerdo. 

D) hernia de uncus temporal. 

 

42) Homem, 58 anos, atendido no Pronto-Socorro após 

episódio de cefaleia súbita e perda da consciência 

transitória, seguidos de vômitos há 1 dia. Desde 

então, vem apresentando cefaleia e confusão mental. 

AP: Hipertensão arterial sistêmica controlada com 

medicação. Exame Neurológico: PA: 160 x 100 

mmHg, ECG 13, desorientado, rigidez nucal, força 

muscular normal. Tomografia computadorizada do 

crânio, Fisher IV. O diagnóstico provável deste 

paciente é: 

 

A) hemorragia intracerebral.  

B) hemorragia subdural.  

C) hemorragia subaracnoidea espontânea.  

D) hemorragia extradural. 

 

43) Em um escolar, com asma parcialmente controlada, 

com baixas doses diárias de corticosteroide 

inalatório, a conduta mais adequada é:  

 

A) substituir o corticosteroide inalatório por um 

antileucotrieno.  

B) adicionar uso regular de B-2-agonistas de ação 

prolongada.  

C) adicionar uso regular de B-2-agonistas de curta 

duração.  

D) dobrar a dose do corticosteroide inalatório. 
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44) Menino de 5 anos levado a emergência pediátrica de 

um hospital em crise asmática. Apresenta uma 

frequência respiratória de 46 movimentos 

respiratórios por minuto, retração subcostal e tiragem 

intercostal. Na ausculta respiratória, observam-se 

sibilância difusa (inspiratória e expiratória) e uma 

saturação de oxigênio próximo de 91%. Na sua 

história médica pregressa, a mãe refere que o 

paciente apresenta sintomatologia semelhante 

semanalmente. Geralmente, três episódios diurnos e, 

pelo menos, uma vez à noite. Também, em 

decorrência da doença, apresenta eventuais faltas à 

escola. Baseado nessas informações, responda a 

próxima pergunta. Qual é a conduta imediata para 

esse paciente?  
 

A) Oxigenoterapia e B-2-agonista inalatório de curta 

duração.  

B) Oxigenoterapia e B-2-agonista inalatório de curta 

duração e corticosteroide inalatório. 

C) Oxigenoterapia, (B-2-agonista inalatório de curta 

duração e corticosteroide sistêmico.  

D) B-2-agonista inalatório de longa duração e 

corticosteroide sistêmico.  

 

45) No tratamento da crise de asma, a droga de primeira 

escolha é?  
 

A) Aminofilina por via intravenosa.  

B) Beta-2-agonista de curta ação por via inalatória.  

C) Brometo de ipratrópio por via inalatória.  

D) Corticosteroide por via intravenosa. 

 

46) Você atende a uma criança de 15 meses, 

previamente sadia, admitida na enfermaria de um 

hospital terciário por pneumonia grave com derrame 

pleural. A punção torácica identifica cocobacilos 

gram-negativos. Que recomendação antimicrobiana 

por via parenteral é a mais adequada neste caso? 
  

A) Macrolídeo.  

B) Vancomicina.  

C) Aminoglicosídeo.  

D) Cefalosporina de terceira geração.  

 

47) Paciente masculino, 67 anos, previamente hígido, 

apresentando tosse, expectoração mucopurulenta e 

febre há 3 dias. Ao exame: Ausculta respiratória 

Crepitações em base de hemitórax direito; 

Frequência respiratória 32/min; PA 85 x 60 mmHg; 

Radiografia de tórax mostrando infiltrado em base de 

hemitórax direito. Qual a terapêutica de primeira 

escolha neste caso?  
 

A) Macrolídeo. 

B) Betalactâmicos. 

C) Betalactâmicos + Macrolídeos ou fluoroquinolona 

respiratória.  

D) Betalactâmicos + aminoglicosídeos. 

48) Assinale a alternativa que responde 

CORRETAMENTE à pergunta abaixo: na avaliação 

tomográfica da pancreatite aguda, qual o significado 

da classificação de BALTHAZAR B?  

 

A) Pâncreas normal.  

B) Perda dos contornos pancreáticos.  

C) Edema do pâncreas. 

D) Presença de uma coleção. 

 

49) Paciente masculino, 42 anos, há 4 dias com dor em 

andar superior do abdome, em barra, associada a 

náuseas e vômitos, anorexia. Refere ser consumidor 

de bebidas destiladas diariamente. Ao exame físico, 

observamos o paciente em posição antálgica com as 

coxas fletidas sobre o tronco, taquicardia, 

normotenso. Observamos no flanco E equimose de 5 

cm. Os exames laboratoriais mostram leucocitose 

com desvio para esquerda, aumento importante da 

amilase e lipase, entre outros. Só não deve fazer 

parte da avaliação e tratamento inicial deste 

paciente: 

 

A) tomografia de abdome e pelve. 

B) internação em centro de terapia intensiva.  

C) inicio de imipenem. 

D) administração de somatostatina. 

 

50) Qual das causas de hemorragia digestiva alta é a 

mais frequente? 

 

A) Doença péptica. 

B) Malformações vasculares. 

C) Varizes esofágicas.  

D) Síndrome de Mallory-Weiss.  

 

51) Qual é o primeiro passo na investigação etiológica da 

hemorragia digestiva baixa?  

 

A) Colonoscopia.  

B) Toque Retal.  

C) Clister Opaco.  

D) Raios-X de abdome em pé e deitado. 

 

52) Paciente hipotenso, refere episódio de sangramento 

digestivo alto em grande quantidade. Endoscopia 

digestiva identifica úlcera duodenal com sangramento 

ativo. Qual deve ser a primeira conduta a seguir?  
 

 

A) Laparotomia com rafia da úlcera duodenal.  

B) Esclerose endoscópica da úlcera.  

C) Transfusão sanguínea.  

D) Observação clínica. 
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53) Mulher de 75 anos, com tosse, expectoração 

amarelada, febre e dispneia há 2 dias. Exame físico: 

PA 65 x 39 mm; FC 110 bpm; FR 32 mpm; T 38ºC; 

diminuição da contactação, ausculta pulmonar com 

crepitações grossas em 1/3 inferior,  roncos difusos. 

Realizada reposição volêmica inicial, sem aumento 

da PA. Após a passagem de cateter venoso central, 

a medida da PVC foi 12 cmH2O. A próxima conduta 

é: 
 

A) iniciar noradrenalina.  

B) iniciar dopamina.  

C) iniciar dobutamina.  

D) reposição volêmica com cristaloide.  

 

54) Qual das alternativas abaixo constitui causa de 

insuficiência respiratória aguda do tipo hipercápnica 

(tipo ll)? 

 

A) síndrome do desconforto respiratório agudo.  

B) tromboembolismo pulmonar.  

C) hipoventilação secundária ao uso de medicações 

depressoras do sistema nervoso central.  

D) atelectasias. 

 

55) Em uma exacerbação aguda severa de doença 

pulmonar obstrutiva crônica, em um paciente com 

moderada retenção crônica de CO2, os principais 

agentes terapêuticos são, EXCETO: 

 

A) corticoesteroide sistêmico.  

B) antibióticos. 

C) agonista beta-adrenérgico inalatório de longa 

duração. 

D) oxigênio. 

 

56) Em relação a Tromboembolia Pulmonar (TEP), é 

INCORRETO afirmar que:  

 

A) as manifestações clínicas mais comuns para o 

diagnóstico são taquipneia e taquicardia. 

B) o d-dímero apresenta alta especificidade para o 

diagnóstico de TEP.  

C) a heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux 

são recomendados para o tratamento da TEP em 

pacientes estáveis.  

D) a anticoagulação deve ser iniciada prontamente no 

paciente com alta suspeita clínica.  

 

57) Distúrbios hidroeletrolíticos sugestivos de 

insuficiência renal: 

 

A) hiperfosfatemia, hipopotassemia e hipocloridria. 

B) hiperpotassemia, hipomagnesemia e hipercalemia. 

C) hipernatremia, hipocalcemia e hiperpotassemia.  

D) hiperpotassemia, hipermagnesemia e hiponatremia.  

 

58) Paciente 70 anos de idade com insuficiência cardíaca 

classe funcional II e disfunção ventricular, em uso há 

quatro meses de bisoprolol, losartana e 

hidroclorotiazida, mantém-se com sintomas 

incapacitantes. Das opções abaixo, a menos indicada 

seria:  

 

A) Associar nitrato hidralazina (vasodilatador arterial).  

B) Associar espironolactona (antagonista da 

aldosterona).  

C) Suspender o betabloqueador.  

D) Associar digoxina. 

 

59) Em relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, 

qual das combinações abaixo é composta apenas 

por drogas que aumentam a sobrevida?  

 

A) Enalapril e espironolactona. 

B) Propranolol, captopril e espironolactona.  

C) Carvedilol, ramipril e furosemida.  

D) Digoxina, amiodarona e furosemida. 

 

60) Sobre a Taquicardia Ventricular, responda verdadeiro 

(V) ou falso (F) e assinale a alternativa correta: 

 

 ) Pode aparecer de forma contínua, intermitente ou 

sustentada, sendo este último o mais grave.  

 ) A frequência oscila entre 150 a 250 batimentos por 

minuto, com complexo QRS alargado e de morfologia 

bizarra. 

 ) Sempre afeta a atividade atrial, uma vez que está 

dissociada da atividade ventricular. 

 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

 

 

 


