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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA DE SERVIÇO SOCIAL 

Questões 

 
QUESTÃO 01 - Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para 
garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Em relação à 
afirmativa acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica, constituídos por centros de 
saúde, pronto atendimento, unidades de saúde da família e unidades hospitalares ou similares mais 
próximos de sua residência. 

(B) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo 
hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de 
problema. 

(C) O encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção Básica, será estabelecido em 
função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a 
ser analisado pelas centrais de regulação. 

(D) Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas é da responsabilidade 
da direção e da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e encaminhá-las sem 
discriminação e privilégios. 

 

QUESTÃO 02 - O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) institui duas modalidades de proteção 
social, a Básica e a Especial. Sobre as duas modalidades de proteção social, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A proteção social básica incide sobre as famílias, membros e indivíduos, cujos direitos foram 
violados e que estejam em situação de vulnerabilidade e risco social. 

(B) A proteção social especial tem a função de prevenir situações de risco, por meio do 
desenvolvimento de potencialidades, como fortalecimento de vínculos familiares. 

(C) A proteção social básica é dividida em proteção social básica de média e alta complexidade. A 
proteção social básica de média complexidade é executada nos Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS). 

(D) Quando os direitos já foram violados, mas os vínculos familiares ainda permanecem mantidos 
deve-se recorrer à proteção social especial de média complexidade. 

 

QUESTÃO 03 - Assinale a alternativa que apresenta o significado correto de programas sociais. 

(A) Os programas consistem no planejamento complexo de ações sociais, ordenadas por um mesmo 
objetivo e integradas organicamente, por princípios e diretrizes, assegurando-lhes abrangência, 
continuidade e desdobramento. 

(B) Os programas são realizações operacionais de ações de projetos, especificando seus produtos, 
metodologias, metas, prazos, constituindo-se em suas unidades operativas de benefícios e serviços. 
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(C) Os programas consistem na criação de apoios, nas situações circunstanciais de vulnerabilidade, 
evitando que o cidadão perca o acesso aos direitos, resvalando do patamar de renda alcançado, ou 
perca o acesso que ainda possui aos bens e serviços. 

(D) Os programas, com os respectivos conselhos municipais e estaduais, integram a gestão pública 
do sistema descentralizado e participativo da assistência social. 

 

QUESTÃO 04 – Analise as afirmações abaixo tendo por base os princípios organizativos do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS: 

I. Direção da universalidade do sistema por meio de fixação de níveis básicos de cobertura de 
benefícios, serviço, programas, projetos e ações de Assistência Social de provisão partilhada entre 
os entes federativos. 

II. Centralização político-administrativa com competências específicas e comando único em cada 
esfera de governo. 

III. Articulação intersetorial de competências e ações entre SUAS e o Sistema Único de Saúde. 

IV. Integração de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projeto em rede hierarquizada e 
territorializada, pela complexidade dos serviços e em parceria com organizações e entidades de 
Assistência Social. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

 

QUESTÃO 05 - O enfoque que define a questão social como de responsabilidade dos indivíduos 
que a vivem, quer por seus problemas psicológicos, quer por suas condutas morais inadequadas, 
é denominado enfoque 

(A) individualista, psicologizante e moralizador da questão social. 

(B) totalista, critico e moralizador da questão social. 

(C) marxista, determinista e sociológico da questão social. 

(D) estruturalista, social e filosófico da questão social. 

 

QUESTÃO 06 - O objetivo da seguridade social que determina que os benefícios devem ser 
idênticos para toda população, sem distinção urbana ou rural, independente da residência, local 
de trabalho, profissão ou função ou do valor e tipo de prestação, é 

(A) Seletividade e Distributividade. 

(B) Uniformidade e Equivalência das Prestações. 

(C) Equidade de participação no custeio. 
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(D) Diversidade da Base do Financiamento. 

 

QUESTÃO 07 - Com base no documento “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na 
Saúde”, no que se refere às principais ações socioassistenciais a serem desenvolvidas pelo/a 
assistente social, destacam-se as abaixo relacionadas, exceto: 

(A) Democratizar as informações por meio de orientações e/ou encaminhamentos quanto aos 
direitos sociais da população usuária; 

(B) Construir o perfil socioeconômico dos usuários evidenciando as condições determinantes e 
condicionantes de saúde, com o intuito de formular estratégias de intervenção por meio da análise 
da situação socioeconômica; 

(C) Enfatizar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes por meio 
de abordagens individual e /ou grupal; 

(D) Convocar responsável pelo usuário para informar alta e óbito. 

 

QUESTÃO 08 - Para que as atividades da atenção domiciliar atendam às necessidades do 
usuário/família, é necessário que a equipe sistematize um planejamento de ações integrado, 
dinâmico, flexível e adaptável ao domicílio. São atribuições da Equipe de Saúde no Domicílio na 
Atenção Básica, exceto: 

(A) Dar apoio à família tanto para o desligamento após a alta da atenção domiciliar, quanto para o 
caso de óbito dos usuários; 

(B) Avaliar a condição e infraestrutura física do domicílio; 

(C) Acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela equipe e família; 

(D) Garantir o registro no prontuário hospitalar e da família na unidade de saúde. 

 

QUESTÃO 09 - Os profissionais de saúde devem estar atentos para identificar violência e maus 
tratos contra a pessoa que necessita de atenção domiciliar, sendo necessário conhecer as formas 
de maus tratos. Entende-se “Negligência” como: 

(A) Negação ou restrição de alimentos falta de higiene, falta de apoio social, quedas por falta de 
supervisão ou ajuda, falta de administração de medicamentos, déficit na provisão de cuidados 
gerais entre outros; 

(B) Desamparo do paciente por uma pessoa que havia assumido a responsabilidade dos cuidados ou 
pela pessoa que tem o cuidado legal de sua custódia; 

(C) Toda ação ou omissão que causa ou visa a causar dano à autoestima, à identidade ou ao 
desenvolvimento da pessoa; 

(D) Quando uma pessoa, que está em relação de poder à outra, causa ou tenta causar dano não 
acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode, ou não, provocar 
lesões externas e ou internas; 
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QUESTÃO 10 - No tocante a alguns instrumentais técnicos utilizados pelo Serviço Social, assinale a 
alternativa incorreta: 

(A) O relatório social é um documento específico elaborado por assistente social e se traduz na 
apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social, enquanto 
objetivo da intervenção desse profissional, no seu cotidiano laborativo;. 

(B) O estudo social é um processo metodológico específico do Serviço Social, que tem por finalidade 
conhecer com profundidade, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da 
questão social, especialmente nos seus aspectos socioeconômicos; 

(C) O laudo social é utilizado no meio jurídico como elemento de “prova” que visa a dar suporte a 
uma decisão judicial, podendo ser elaborado por qualquer profissional de nível superior da área das 
Ciências Sociais; 

(D) O parecer social refere-se a esclarecimentos e análises, com base em conhecimento específico 
do Serviço Social, a uma ou mais questões relacionadas a decisões a serem tomadas. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

EDUCADOR FÍSICO 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA EDUCADOR FÍSICO 

Questões 

 

QUESTÃO 1) O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF) e regulamentado pelas Leis 
Federais 8.080/1990 e 8.142/1990. A respeito dessa legislação, assinale a opção correta. 
 

(A) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino somente poderão integrar-se ao 
SUS mediante celebração de convênio cujo objeto seja a realização de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

(B) A legislação básica do SUS define que para ter saúde é preciso possuir acesso a um conjunto de 
fatores, como alimentação, moradia, emprego, lazer e educação, pois a saúde se expressa como um 
retrato das condições de vida. 

(C) A CF estabelece os princípios, as diretrizes e as competências do SUS e define o papel específico 
de cada esfera de governo no SUS. 

(D) O sistema de saúde brasileiro compreende uma forma de gestão cooperada entre as três esferas 
de governo e permite a destinação de recursos públicos do sistema de saúde estadual para auxílio 
ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos. 

 

QUESTÃO 2) A implantação de um sistema de referência e contra referência entre os serviços que 
compõem a rede do SUS local busca viabilizar: 

(A)  a integração com outros setores da economia; 

(B) a conjugação de recursos financeiros e tecnológicos; 

(C) a preservação da autonomia das pessoas; 

(D) a hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 

QUESTÃO 3)  A Educação Física ocupa-se do estudo do movimento humano. De acordo com o 
modelo de estudos da fisiologia da atividade motora, em qual sistema é estabelecidas as 
motivações, necessidades e impulsos para o movimento; relaciona-se com a atividade cerebral? 

(A)sistema de organização do comportamento. 

(B)sistema de apoio. 

(C)sistema de organização do movimento. 

(D)sistema de organização de respostas vegetativas 

 

QUESTÃO 4) “É necessária para a correta execução e direção do movimento; está mais relacionada 
aos movimentos fechados, permitindo, assim, a organização antecipada do movimento”. Esta 
afirmação refere-se a qual capacidade de Aprendizagem Motora? 

(A)A Capacidade de Adaptação. 

(B)A Capacidade de Câmbio. 
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(C)A Capacidade de Reação. 

(D)A Capacidade de Condução. 

 

 

QUESTÃO 5) São capacidades físicas determinadas por processos energéticos: 

(A) flexibilidade e velocidade. 

(B) força e resistência. 

(C) agilidade e coordenação. 

(D) coordenação e resistência. 

 

 

QUESTÃO 6) Em relação ao desenvolvimento de doenças arteriocoronárias (DAC), assinale a 
alternativa correta: 

(A) A falta de atividade física não contribui para o aparecimento da DAC; 

(B) A atividade de alta intensidade é um fator de risco secundário para o 

desenvolvimento da DAC 

(C) A aterosclerose é desenvolvida ao longo da vida do indivíduo, podendo ser dividida 

em cinco fases; 

(D) A hipertensão arterial, as altas taxas de colesterol e o tabagismo são fatores de risco primário 
para o aparecimento das DAC; 

 

 

QUESTÃO 7) Quando observamos um grupo de humanos evidenciamos diferenças morfológicas 
entre os elementos que compõem o grupo, chamado de variação anatômica. Um grande exemplo 
de variação anatômica está na somatotipologia, onde a estrutura física de um indivíduo é 
classificada em três condições diferentes. Analise as afirmações abaixo e responda a alternativa 
correta: 

I- Endomorfia se refere à indivíduos com alta gordura relativa; 

II- Mesomorfia se refere à indivíduos com alta massa muscular 

III- Ectomofia se refere à indivíduos com baixa estatura e baixa gordura relativa. 

(A) Somente II e III estão corretas; 

(B) Somente I e III estão corretas; 

(C) Todas estão corretas; 

(D) Todas estão incorretas. 
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QUESTÃO 8) A Organização Mundial da Saúde, no ano de 2010, editou recomendações sobre a 
atividade física para saúde, sensibilizando a sociedade quanto à modificação de estilo de vida 
sedentário e a prática de atividade física regular. As orientações referem-se a três grupos de idades: 
de 5 a 17 anos, de 18 a 64 anos e de 65 anos em diante. 

Em relação a essas recomendações, para o grupo de idade de 5 a 17 anos, marque com (V) ou (F) as 
afirmações abaixo. 

(   ) As atividades consistem em jogos, esportes, deslocamentos, atividades recreativas,educação 
física ou exercícios programados, no contexto da família, escola ou das atividades comunitárias. 

(  ) Atividade física por um período superior a 45 minutos diários, fornecendo benefícios ainda 
melhores para saúde. 

(  ) A atividade física diária, deve ser, em sua maior parte, aeróbia. 

(  ) Deve-se incorporar, no mínimo 2 vezes por semana, atividades vigorosas, que reforcem os 
músculos e os ossos. 

( ) Deve-se acumular um mínimo de 60 minutos diários de atividades físicas leves a moderadas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

(A) V, F, V, F, F 

(B) V, V, V, F, F 

(C) F, V, V, V, F 

(D)V, F, V, V, F 
 

QUESTÃO 9) O Índice de Massa Corporal (IMC) é amplamente utilizado em avaliações 
antropométricas no ambiente hospitalar, porém apresenta algumas limitações. Assinale a 
alternativa que CORRESPONDE à limitação do IMC. 

(A) Não possui relação com doença coronária cardíaca. 

(B) Não distingue massa de gordura e massa livre de gordura. 

(C) Não necessita de instrumentos sofisticados para sua obtenção 

(D) Não demanda tempo para a obtenção das medidas. 
 

QUESTÃO 10) A cinestesia é o reconhecimento consciente da posição de partes do corpo em relação 
a outras, bem como o reconhecimento da amplitude do movimento dos membros. Essas funções 
são realizadas por inúmeros dispositivos sensoriais localizados nas articulações e ao redor delas. 

Quais são os três tipos principais de proprioceptores responsáveis por essas funções? 

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão acima. 

(A) Receptores tipo I, Fibras intrafusais e neurônio motor. 

(B) Fusos musculares, terminações nervosas e receptores tipo fotoceptores. 

(C) Terminações nervosas livres, receptores tipo Golgi e corpúsculos de Pacini. 

(D) Receptores tipo I e II, corpúsculos de Golgi e fusos neurotendinosos. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

FARMACÊUTICO 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA FARMACÊUTICO 

Questões 

 

QUESTÃO 1) Entre as interações farmacocinéticas, os fatores que interferem na absorção dos 
medicamentos são acontecimentos que podem prejudicar a terapêutica. Assinale a afirmativa 
INCORRETA em relação aos fatores que interferem na absorção dos medicamentos. 

 

a) Substâncias que interferem nos transportadores ativos situados ao longo do trato digestivo 
podem acarretar um aumento ou diminuição da biodisponibilidade dos fármacos. 

b) O pH e o pKa são importantes particularmente para eletrólitos fracos; as substâncias de natureza 
ácida ou básica podem sofrer alteração na sua absorção, quando tomadas juntamente com 
antiácidos. 

c) Após uma refeição plena, os medicamentos se diluem em um grande volume de alimentos, 
fazendo com que o seu contato com a mucosa gástrica e intestinal seja aumentado, auxiliando na 
absorção dos medicamentos. 

d) Os agentes que alteram o ritmo contrátil do trato digestivo contribuem aumentando ou 
reduzindo absorção de substâncias. Os anticolinérgicos melhoram a absorção de muitas substâncias, 
mas prejudicam a de algumas,  como a do paracetamol. 

 

QUESTÃO 2) A nutrição parenteral total ou parcial constitui uma parte dos cuidados assistenciais 
aos pacientes que estão impossibilitados de receberem, adequadamente, as necessidades calóricas 
pelo trato gastrointestinal. Outra forma de nutrição é a via enteral, de melhor escolha do ponto de 
vista fisiológico, pois a presença dos nutrientes no tubo digestivo é essencial para a manutenção e o 
crescimento da mucosa gastrointestinal. Diante do exposto, analise. 

I. A nutrição parenteral é administrada por via venosa utilizando, preferencialmente, as veias 
subclávia, cava inferior e jugular interna. 

II. A nutrição enteral pode ser administrada através de sondas em posição nasogástrica-entérica. 

III. A nutrição parenteral é recomendada aos pacientes hospitalizados por ser de fácil acesso quando 

administrada por sonda nasogástrica. 

 

Estão corretas as afirmativas 

a) I, II, III. 

b) I e II, somente. 

c) I e III, somente. 

d) II e III, somente. 

 

 



 
 

12 

 

 

QUESTÃO 3) Sobre a farmacocinética clínica e via de administração dos fármacos, assinale a 
afirmativa correta. 

a) A via de administração oral é aquela que apresenta 100% de biodisponibilidade. 

b) O tempo de meia-vida é importante na determinação dos esquemas posológicos dos fármacos e 
é afetado por uma série de variáveis cinéticas, como tempo de absorção, perfil de distribuição, 
velocidades de metabolização e eliminação. 

c) As doenças que afetam a função hepática não causam nenhum prejuízo na eliminação dos 
fármacos, visto que o principal órgão responsável por esta função é o rim. 

d) Os fármacos indutores do citocromo P450 provocam um aumento da concentração plasmática e 
do efeito farmacológico de outros fármacos. 

 

QUESTÃO 4) Problemas relacionados com medicamentos acontecem de forma bastante comum. 
Uma de suas principais causas é o uso incorreto de medicamento pelo paciente. A atividade do 
farmacêutico que permite verificar o uso de medicamentos pelo paciente é conhecida por: 

a) Farmacovigilância. 

b) Manipulação de formulações. 

c) Seguimento farmacoterapêutico. 

d) Triagem de prescrições médicas. 

 

QUESTÃO 5) A interação medicamentosa é definida como a associação entre dois fármacos, cujos 
resultados sejam distintos da somatória do efeito de ambos. Observe as afirmações e selecione a 
alternativa correta: 

I. Existem interações desejadas na prática clínica, e podem ser citados diversos exemplos com no 
caso do uso de anti-hipertensivos e diuréticos, de antimicrobianos com inibidores de 
betalactamases, dentre outros. Algumas interações se tornam tão “consagradas” que alguns 
medicamentos passam incorporar essas associações. 

II. A interação pode ser farmacocinética, farmacodinâmica, de efeito ou físico-química, esta última 
também conhecida como incompatibilidade e ocorre antes da administração do fármaco no 
organismo, quando os medicamentos são misturados em uma seringa, no equipo ou em outro 
recipiente. 

III. Todas as interações medicamentosas é negativa para o paciente, por isso são mencionadas em 
bula, uma vez que são realizados extensos testes antes de um medicamento estar disponível no 
mercado. 

IV. O termo “interações medicamentosas” compreende a interação entre o fármaco e os receptores 
biológicos, desencadeando seu efeito nos organismos vivos, mecanismos de ação, com respostas 
desejadas e indesejadas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II. 
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b) II e III. 

c) II e IV. 

d) I e III 

 

QUESTÃO 6) De acordo com as ações da farmacovigilância e o método de trabalho, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

( ) A farmacovigilância tem como objetivo a identificação precoce de reações adversas e interações 
desconhecidas até o momento. 

( ) O método de trabalho da farmacovigilância se concentra apenas nas notificações espontâneas. 

( ) Somente profissionais da área da saúde podem notificar as reações adversas. 

( ) A ANVISA recebe notificações de reações adversas a medicamentos (RAM), queixas técnicas e 
falha terapêutica. 

( ) As farmácias notificadoras e médicos sentinelas são estratégias utilizadas pela unidade de 
farmacovigilância  para o incentivo às notificações espontâneas de RAM. 

a) V – F – F – V – V 

b) V – F – F – F – V 

c) F – V – F – V – F 

d) V – F – V – F – V 

 

QUESTÃO 7) O médico do Centro de Terapia Intensiva deverá prescrever para o paciente uma 
solução de glicose 5%. Para calcular a osmolaridade total recebida pelo paciente, sabendo-se que o 
peso molecular da glicose é 180,16 g, a osmolaridade dessa solução, em mOsm/Litro, seria: 

a) 2,77. 

b) 0,277. 

c) 27,75. 

d) 277,53. 

 

QUESTÃO 8) A farmácia hospitalar é a unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por 
farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde e integrada 
funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Sobre as 
atribuições do farmacêutico na farmácia hospitalar, são feitas as afirmativas abaixo: 

I- Participar de processos de qualificação e monitorização da qualidade de fornecedores de 
medicamentos, produtos para a saúde e saneantes. 

II- Executar operações farmacotécnicas, dentre as quais, a produção de medicamentos. 

III- Participar de Comissões Institucionais, inclusive a da Comissão de Avaliação de Tecnologias. 
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Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) I, II e III são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

d) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

 

QUESTÃO 9) A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como 
insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Dentro da Assistência Farmacêutica, 
encontramos os métodos: perfil epidemiológico, consumo histórico, consumo médio mensal e 
oferta de serviços. Esses métodos são aplicados dentro da: 

a) programação de medicamentos. 

b) seleção de medicamentos. 

c) armazenamento de medicamentos. 

d) distribuição de medicamentos. 

 
_______________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10) De acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS), a 
Farmacovigilância compreende as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos (PRM). Sobre os 
PRM, são feitas as afirmativas abaixo. 

I- O evento adverso é conceituado como qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer 
durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal 
com esse tratamento. 

II- A ameaça à vida (há risco de morte no momento do evento) e anomalias congênitas são eventos 
adversos definidos como graves. 

III- A hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização já existente, não são definidas como 
eventos adversos graves, mas sim como eventos adversos intensos. 

Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

c) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

d) Nenhuma das afirmativas é correta. 
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Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 
 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

FISIOTERAPIA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 

PROVA DE FISIOTERAPIA 
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Questões 

 

QUESTÃO 1 - O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 (CF) e regulamentado pelas 
Leis Federais 8.080/1990 e 8.142/1990. A respeito dessa legislação, assinale a opção correta. 

 

(A) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino somente poderão integrar-se ao 
SUS mediante celebração de convênio cujo objeto seja a realização de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

(B) A legislação básica do SUS define que para ter saúde é preciso possuir acesso a um conjunto de 
fatores, como alimentação, moradia, emprego, lazer e educação, pois a saúde se expressa como um 
retrato das condições de vida. 

(C) A CF estabelece os princípios, as diretrizes e as competências do SUS e define o papel específico 
de cada esfera de governo no SUS. 

(D) O sistema de saúde brasileiro compreende uma forma de gestão cooperada entre as três esferas 
de governo e permite a destinação de recursos públicos do sistema de saúde estadual para auxílio 
ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos. 

 

 

QUESTÃO 2 - A implantação de um sistema de referência e contrarreferência entre os serviços que 
compõem a rede do SUS local busca viabilizar: 

 

(A)  a integração com outros setores da economia; 

(B) a conjugação de recursos financeiros e tecnológicos; 

(C) a preservação da autonomia das pessoas; 

(D)  a hierarquização da rede de serviços de saúde; 
 

 

QUESTÃO 3 - Homem, 56 anos de idade, trabalhou durante 20 anos em laboratório com 
manipulação de produtos químicos. Procurou o pneumologista por dificuldade respiratória e 
cansaço a médios esforços. Após realizar espirometria diagnosticou-se distúrbio pulmonar 
restritivo, cuja característica é: 

 

(A) Diminuição da elasticidade pulmonar sem afetar o volume de gás mobilizado durante a 
respiração. 

(B) Diminuição da elasticidade pulmonar e aumento do volume de gás mobilizado durante a 
respiração. 

(C) Aumento da elasticidade pulmonar, sem afetar o volume de gás mobilizado durante a respiração. 

(D) Aumento da elasticidade pulmonar e redução do volume de gás mobilizado durante a 
respiração. 
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QUESTÃO 4 - Mulher, 52 anos de idade, com diagnóstico de pneumonia, após gripe forte, estresse 
físico, sem outras doenças associadas. Apresenta ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares 
presentes e diminuídos em base direita, com roncos difusos em todo o hemitórax direito. A 
radiografia de tórax mostrou velamento na base direita, sem outras alterações. Iniciou 
antibioticoterapia e após 24 horas queixa-se de dispneia a médios esforços, tosse seca e eficaz, 
sem outras alterações respiratórias e motoras, SatO2= 89% em ar ambiente, em repouso. Com 
relação à SatO2 e à dispneia, do ponto de vista fisioterapêutico, deve-se indicar manter a 
paciente: 

 

(A) Em repouso absoluto no leito, na posição de Fowler. 

(B) Sob ventilação não invasiva com 40% de oferta O2, em decúbito lateral esquerdo. 

(C) Sob ventilação com pressão positiva, em decúbito lateral direito. 

(D) Com cateter nasal de oxigênio, na posição de Fowler. 

 

QUESTÃO 5 - Paciente A.L.S., sexo masculino, 60 anos, hipertenso, sem histórico de doença 
pulmonar, foi submetido a procedimento cirúrgico de colectomia parcial. O procedimento foi 
realizado sob anestesia geral e teve duração de 4 horas, sem intercorrências. Foi admitido na UTI 
no pós-operatório imediato sonolento, porém responsivo às solicitações e respirando 
espontaneamente com uso de oxigenoterapia para manter saturação arterial de oxigênio (SaO2). 
90%. 

 

Após 2 horas na UTI, o paciente apresentou taquipneia, esforço respiratório e queda de SaO2. 
Gasometria arterial: pH= 7,33; PaO2= 55 mmHg; PaCO2= 50 mmHg; HCO3= 22,0 meq/L; BE= 2,0; 
SaO2= 88%. 

 

O raio X revelou atelectasia bibasal. Optou-se por iniciar uso da VNI (Bilevel) com máscara facial. 

 

Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) As cirurgias abdominais envolvem três tipos de traumas que comprometem os músculos 
respiratórios: a incisão cirúrgica, causando ruptura funcional; a dor, limitando a incursão respiratória 
e a inibição reflexa do nervo frênico e de outros nervos que inervam a musculatura respiratória 
como resultado da tração mecânica visceral. 

 

(B) A anestesia geral acarreta em aumento da CRF, com desenvolvimento de atelectasias em regiões 
pulmonares dependentes. 

 

(C) O pós-operatório imediato pode transcorrer com hipoventilação em virtude do efeito residual 
anestésico e dor na incisão cirúrgica. 

 

(D) O desequilíbrio da relação ventilação/perfusão acarreta aumento do shunt, e do espaço morto  
levando à hipoxemia. 
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QUESTÃO 6 - Mulher, 45 anos de idade, com diagnóstico de acidente vascular encefálico 
hemorrágico (AVEH), hospitalizada por 2 meses. Apresenta quadro clínico de hemiparesia 
espástica esquerda, com padrão sinérgico flexor de membro superior E, e subluxação de ombro, 
esboço de movimentos voluntários do membro superior E, com exceção dos movimentos da mão; 
apresenta ainda padrão sinérgico extensor em membro inferior E. Realiza a passagem de sentada 
para em pé com apoio do membro superior D e marcha com auxílio de terceiros. Neste caso o 
tratamento indicado para reeducação funcional do membro superior E será composto por: 

(A) Exercício ativo de seletividade dos movimentos de flexo-extensão de cotovelo, associado à 
tapping no músculo tríceps, favorecendo sua atividade. 

 

(B) Exercício de fortalecimento muscular com halteres adaptado, para inibir o padrão flexor, 
favorecendo sua atividade. 

 

(C) Exercício isométrico para regularização da espasticidade do membro superior associado à 
tapping no músculo tríceps. 

 

(D) Exercícios passivos, em toda a amplitude das articulações de ombro e cotovelo para não 
aumentar a espasticidade. 

 

QUESTÃO 7 -  Homem, 66 anos de idade, 92 kg, com história de infarto agudo do miocárdio (IAM) 
há 15 anos e diagnóstico atual de insuficiência cardíaca aguda. Há 3 anos iniciou quadro de 
dispneia aos grandes esforços e edema de MMII. Há 1 mês apresenta falta de ar e edema 
generalizado. Hoje relata diminuição do débito urinário, diminuição da expansibilidade pulmonar, 
tiragens de fúrcula, intercostal e diafragmática; batimento de asa de nariz, tosse fraca com 
expectoração de secreção rósea e espumosa e a ausculta murmúrio vesicular presente com 
estertores crepitantes, difusos, frequência respiratória = 28 movimentos/minuto e SatO2= 90%, 
em ar ambiente. Na sequência, paciente mesmo com uso de O2 e posicionamento adequado no 
leito, evolui com agravamento da congestão pulmonar, optou-se por realizar ventilação não 
invasiva (VNI), cujos benefícios apresentados são: 

(A) Aumento do retorno venoso, da pressão transmural e redução do trabalho respiratório; 
aumentando o débito cardíaco e a PaO2, possivelmente direcionando o líquido alveolar para o 
interstício. 

 

(B) Redução do retorno venoso, do débito cardíaco e do trabalho respiratório; aumentando a 
pressão transmural e a PaO2, possivelmente direcionando o líquido alveolar para o interstício. 

 

(C) Redução do retorno venoso, da pressão transmural; aumento do trabalho respiratório, do débito 
cardíaco e da PaO2, possivelmente direcionando o líquido do interstício para o alvéolo. 

 

(D) Redução do retorno venoso, da pressão transmural e do trabalho respiratório; aumentando o 
débito cardíaco e a PaO2, possivelmente direcionando o líquido alveolar para o interstício. 
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QUESTÃO 08 - Qual situação não está adequada em relação à utilização de VNI aos pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica? 

(A) A utilização profilática de VNI só deve ser realizada em indivíduos com SAOS. 

 

(B) A VNI pode ser utilizada com o objetivo de evitar a intubação nos casos de falência respiratória 
no pós-operatório. 

 

(C) O BiPAP pode ser utilizado com níveis de PSV de 12 cmH2O e PEEP de 8 cmH2O no pós 
operatório imediato. 

 

(D) A VNI pode ser utilizada antes da intubação do procedimento cirúrgico com o objetivo de 
aumentar a pré-oxigenação e os efeitos adversos da anestesia. 

 

QUESTÃO 09 - Sobre a retirada do paciente da ventilação mecânica assinale a alternativa 
INCORRETA: 

(A) No teste de respiração espontânea (TRE) o paciente deve ser colocado em tubo T ou PSV de 5-7 
cmH2O durante 30-120 minutos. 

 

(B)Frequência respiratória > 35 rpm, saturação arterial de oxigênio < 90%, frequência cardíaca > 140 
bpm e pressão arterial sistólica > 180 mmHg ou < 90 mmHg são sinais de intolerância ao TRE. 

 

(C) O uso preventivo de corticoides em pacientes com alto risco de estridor laríngeo e edema 
laríngeo é fortemente contraindicado. 

 

(D) Mais de uma falência consecutiva no desmame, insuficiência cardíaca e hipercapnia após a 
extubação (PaCO2 > 45 mmHg) são fatores de risco para falência respiratória pós extubação e o uso 
da ventilação não-invasiva na retirada da ventilação mecânica seria uma opção. 

 

QUESTÃO 10 - Paciente, em modo ventilatório PCV, Pinsp: 18 cmH2O, PEEP: 5 cmH2O, FR: 12 rpm, 
FiO2: 40%, Tinsp: 1,2 seg, trigger: - 2cmH2O. É correto afirmar que, nesta modalidade, para este 
paciente 

(A) o disparo é a volume e a ciclagem, a tempo. 

 

(B) o disparo é a fluxo e a ciclagem é a pressão. 

 

(C) o disparo é a tempo ou pressão e a ciclagem é a tempo. 

 

(D) o disparo é a fluxo ou a pressão e a ciclagem é a pressão. 

 

Edital nº. 001/2017 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

FONOAUDIOLOGIA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 

PROVA DE FONOAUDIOLOGIA 
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Questões 

 

QUESTÃO 01 - A atenção à saúde sofreu uma mudança de paradigma com a promulgação da 
constituição de 1988 e a aprovação da Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080/90 que instituiu o Sistema 
Único de Saúde - SUS. Quais são seus princípios? 

(A) Empoderamento da população, acessibilidade aos serviços de saúde, vulnerabilidade social. 

(B) Universalidade, educação em saúde, igualdade. 

(C) Universalidade, integralidade, equidade. 

(D) Integralidade, interdisciplinaridade, acolhimento, universalidade. 

 

QUESTÃO 02 -A Atenção Básica, também denominada Atenção Primária à Saúde, é a porta de 
entrada no SUS e representa: 

(A) Um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 

(B) Um conjunto de ações individuais com vistas à prevenção de agravos e reabilitação das doenças 
mais frequentes no território. 

(C) O atendimento realizado pelos agentes comunitários de saúde, no âmbito coletivo e individual 

(D) Oportunidade de atendimento exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde. 

 

QUESTÃO 03 - As doenças vasculares encefálicas estão entre as principais causas de mortalidade e 
morbidade, com incidência e prevalência elevadas na população idosa. Tais quadros podem levar 
ao comprometimento das funções orofaciais, com impactos diversos sobre as atividades 
desenvolvidas e participação social desses indivíduos. Em relação ao processo de avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológicos, essa condição impõe desafios ao profissional, que precisa 
distinguir, entre as modificações naturais da senescência, aquelas relacionadas ao processo 
patológico. 

O fonoaudiólogo, ao avaliar um idoso com sequela neurológica, deve considerar que: 

(A) a diminuição das sensibilidades gustativa e olfatória é uma característica específica dos quadros 
neurogênicos, que depende da área cerebral afetada, porém não é encontrada no processo natural 
de envelhecimento. 

(B) a redução da coordenação pneumofonoarticulatória é esperada apenas nos quadros 
neurológicos, uma vez que na senescência não ocorrem modificações no sistema respiratório, 
capazes de impactar na produção da fala. 

(C) a perda da eficiência mastigatória é encontrada em idosos saudáveis e decorre da mudança da 
composição muscular, já nos quadros patológicos de origem neurológica, apresenta-se quando há 
perda de elementos dentários. 

(D) a redução da velocidade da fala é esperada no idoso saudável, em decorrência de modificações 
do sistema neuromuscular próprias do processo de envelhecimento, mas o aumento dessa 
velocidade pode ocorrer somente em quadros neurogênicos específicos. 
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QUESTÃO 04 - Com o envelhecimento da população mundial, o número de pessoas com doenças 
neurodegenerativas incuráveis, incluindo as demências, tem crescido. A disfagia é encontrada 
com frequência no estágio avançado da doença, levando à desnutrição, desidratação, perda de 
peso e aumento do risco de pneumonia aspirativa. Considerando a atuação do fonoaudiólogo na 
equipe responsável pelo cuidado do paciente disfágico no estágio avançado da demência, avalie 
as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 

I. Quanto à alimentação do paciente, a gastrostomia é indicada para garantir o aumento do tempo 
de sobrevida, maior conforto ao paciente e redução do risco de pneumonia aspirativa. 
 

PORQUE 
 

II. Na definição da conduta quanto à alimentação do paciente, devem ser contemplados fatores 
como a manutenção da qualidade de vida, o posicionamento da família e, quando conhecido, o 
posicionamento prévio do paciente quanto a esse aspecto quando sua autonomia ainda não 
estava limitada. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
 

(A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 

QUESTÃO 05 - Paciente de 17 anos de idade apresenta diagnóstico de paralisia cerebral atetoide 
Tetraparética com componente espástico. Recebeu o diagnóstico aos 18 meses em função de uma 
ressonância magnética e da avaliação clínica, que identificou lesão possivelmente relacionada à 
asfixia perinatal. Frequenta uma escola especial e, segundo avaliação fonoaudiológica, apresenta 
as seguintes características: hipertonia dos órgãos fonoarticulatórios, dificuldade no controle de 
sialorreia, incoordenação de mastigação e deglutição. Com relação à linguagem, a criança 
compreende o que lhe é dito, mas utiliza-se apenas de gestos indicativos e da sucessão sonora do 
“o” para a sua comunicação. 

Qual conduta terapêutica seria recomendável para o tratamento do paciente em relação à 
linguagem? 
 

(A) Utilização de treinamento de vocabulário básico para efetivar a comunicação por meio da 
repetição de um grupo de palavras do mesmo campo semântico. 

(B) Utilização de exercícios de motricidade orofacial para diminuir a hipertonia e melhorar o 
movimento articulatório para a produção de fala. 

(C) Introdução do Sistema de Comunicação Suplementar e(ou) adoção de alternativa terapêutica 
que envolva a família e a escola, pois a dificuldade de fala da criança não implica a impossibilidade 
de estabelecer comunicação. 

(D) Produção de vocalizações de sons para que a comunicação possa ocorrer por meio de diferentes 
entonações vocais 
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QUESTÃO 06 - “FURKIM (1997), coloca que a alimentação para o ser humano não contem apenas 
o aspecto de manutenção do aporte calórico necessário para a sobrevivência, mas é também uma 
fonte de prazer. Diante destes aspectos, indivíduos que apresentam dificuldades para se 
alimentar devido a alterações no ato da deglutição, são prejudicados tanto fisicamente, como 
emocionalmente. Deglutir parece simples, mas de fato é um processo complexo. Muitos músculos 
faciais e nervos encefálicos estão envolvidos numa deglutição normal. (MARCHESAN, 1995).” 
 

Assim, analisando o texto acima, podemos classificar as Disfagias, segundo a Deglutição em: 
 

(A) Disfagia Oral, Faríngea e Esofageana; 

(B) Disfagia Oral, Faríngea, Orofaríngea e Esofágica; 

(C) Disfagia Oral, Mecânica, Psicogênica e Esofágica; 

(D) Disfagia Faríngea, Oral, Neurogênica, Mecânica e Esofágica; 

 

QUESTÃO 07- Segundo JOTZ e outros, 2009, no Tratado de Deglutição e Disfagia, a avaliação 
clínica das Disfagias é dividida didaticamente nas seguintes etapas: 
 

(A) anamnese, avaliação da deglutição, mastigação e da fonoarticulação. 

(B) anamnese, avaliação do sistema sensoriomotor oral, avaliação da deglutição e da mastigação. 

(C) anamnese, avaliação do sistema sensoriomotor oral, avaliação da deglutição. 

(D) anamnese, verificação dos fonemas plosivos em comparação aos fonemas fricativos 

 

QUESTÃO 08 - Os distúrbios específicos de linguagem (DEL) são configurados por um desvio do 
desenvolvimento normal e o diagnóstico é feito com base em critérios de exclusão: 
 

(A) Lesões neurológicas adquiridas, manifestações de linguagem, respiração oronasal. 

(B) Comprometimento no desenvolvimento motor da fala, rinite, respiração oronasal. 

(C) Rinossinusite, lesões neurológicas congênitas, distúrbios abrangentes do desenvolvimento. 

(D) Perda auditiva, alterações no desenvolvimento cognitivo, síndromes. 

 

QUESTÃO 09 - Assinale a alternativa correta sobre afasias que acontecem com frequência em fase 
aguda, após acidente vascular encefálico: 
 

(A) Afasia de condução e afasia transcortical sensorial. 

(B) Afasia de Wernicke e afasia de Broca com agramatismo. 

(C) Afasia transcortical motora e afasia de condução. 

(D) Afasia global e afasias mistas, ou inclassificáveis. 
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QUESTÃO 10 - A “neurologia da deglutição”, termo utilizado por FURKIN, SANTINNI e cols., na 
obra intitulada Disfagias Orofaríngeas, vol. 2, refere-se a alguns nervos envolvidos no processo de 
deglutição. Dentre eles estão: 

 

(A) Nervo Trigêmeo (V), responsável pela inervação dos músculos da face; Nervo Facial (VII), 
responsável pela inervação dos músculos da mastigação; Nervo Glossofaríngeo (IX), responsável 
pela inervação sensitiva do terço posterior da língua, palato, tuba auditiva e faringe; Nervo Vago (X), 
responsável pela motricidade faríngea e do palato; Nervo Hipoglosso, inerva a musculatura 
intrínseca e extrínseca da língua. 

 

(B) Nervo Trigêmeo (V), responsável pela inervação dos músculos da mastigação; Nervo Facial (VII), 
responsável por fechar os lábios para contenção do bolo e posterior ação dos dentes; Nervo 
Glossofaríngeo (IX), responsável pela inervação sensitiva do terço posterior da língua, palato, tuba 
auditiva e faringe; Nervo Vago (X), responsável pela motricidade faríngea e do palato; Nervo 
Hipoglosso, inerva a musculatura intrínseca e extrínseca da língua. 

 

(C) Nervo Trigêmeo (V), responsável pela inervação dos músculos da mastigação; Nervo Facial (VII), 
responsável pela inervação dos músculos da face; Nervo Glossofaríngeo (IX), inerva a musculatura 
intrínseca e extrínseca da língua; Nervo Vago (X), responsável pela motricidade faríngea e do palato; 
Nervo Hipoglosso, responsável pela inervação sensitiva do terço posterior da língua, palato, tuba 
auditiva e faringe. 

 

(D) Nervo Trigêmeo (V), responsável pela inervação dos músculos da mastigação; Nervo Facial (VII), 
responsável por fechar os lábios para contenção do bolo e posterior ação dos dentes; Nervo 
Glossofaríngeo (IX), responsável pela inervação sensitiva do terço posterior da língua, palato, tuba 
auditiva e faringe; Nervo Vago (X), inerva a musculatura intrínseca e extrínseca da língua; Nervo 
Hipoglosso, responsável pela motricidade faríngea e do palato. 
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Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 
 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

Médico  –  Especialista em Cardiologia 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 

Médico –  Especialista em Cardiologia 
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Questões 

 

QUESTÃO 01 – Guidelines do ACC/AHA recomendam para estratificação de risco dos pacientes 
admitidos com SCA sem supra de ST: 

A) CPK total. 

B) troponina. 

C) mioglobina. 

D) PCR. 

 

 

QUESTÃO 02. Paciente admitido com síndrome isquêmica aguda apresenta no ECG inicial onda R 
aumentada em V1 com relação R/S >1 com onda Q em parede inferior.Qual a provável artéria 
culpada? 

A) coronária direita. 

B) circunflexa. 

C) coronária descendente anterior. 

D) ramo descendente posterior da coronária direita. 

 

 

QUESTÃO 03. Paciente de 56 anos é admitido com IAM de parede anterior e choque cardiogênico 
com menos de 12 horas de evolução. Segundo o SHOCK Trial a terapia mais eficaz foi: 

A) vasopressores + vasodilatadores. 

B) balão intra-aórtico. 

C) terapia trombolítica. 

D) revascularização miocárdica precoce (angioplastia primária ou cirurgia). 

 

 

QUESTÃO 04. Com relação à ruptura de parede livre do VE pós-IAM, assinale a alternativa 
verdadeira. 

A) Ocorre mais frequentemente em indivíduos jovens. 

B) Mais comum nos indivíduos normotensos. 

C) Há evidência de que a intensidade da anticoagulação aumente a incidência. 

D) Ocorre mais comumente nos pacientes submetidos à terapia fibrinolítica em relação à angiolastia 
primária. 

 

 

QUESTÃO 05. Com relação ao manuseio da taquicardia ventricular(TV) na fase aguda do IAM, 
assinale a alternativa correta. 
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A) Nos pacientes que apresentam TV lenta (ritmo idioventricular acelerado) é mandatório a 
utilização imediata de amiodarona. 

B) É recomendável manter o nível de magnésio acima de 4,5 mEq/l. 

C) Presença de taquicardia ventricular não sustentada aumenta a mortalidade. 

D) A TV que ocorre tardiamente está relacionada com IAM transmural e função ventricular reduzida. 

 

QUESTÃO 06. Paciente admitido na sala de emergência com quadro de insuficiência cardíaca. Relata 
que há 6 meses foi acometido de infarto agudo do miocárdio.O ECG exibe elevação do segmento ST 
em parede anterior com presença de ondas Q. A dosagem seriada da CKMB foi normal. Qual o 
diagnóstico mais provável? 

A) Comunicação interventricular tardia pós-IAM. 

B) Ruptura de parede livre do VE. 

C) Aneurisma de VE. 

D) Pseudo aneurisma de VE pós IAM. 

 

QUESTÃO 07. Paciente deu entrada na emergência com quadro de IAM anterior 24 horas após o 

início dos sintomas. Recebeu tratamento conservador e alta hospitalar após 7 dias. 

Dois meses após foi readmitido em classe funcional III .Ecocardiograma revelou FE = 

28%. Assinale a estratégia mais eficaz para este paciente na prevenção primária da 

morte súbita. 

A) Betabloqueador + amiodarona. 

B) Implante de cardioversordesfibrilador. 

C) Marcapasso definitivo. 

D) O paciente não necessita de prevenção primária pois o risco de eventos arrítmicos futuros é 
baixo. 

 

QUESTÃO 08. Com relação à estratégia invasiva para pacientes admitidos com síndrome coronariana 
aguda sem supra de ST, assinale alternativa correta. 

A) É recomendada para pacientes com alterações dinâmicas de ST e troponina positiva. 

B) Evitar nos casos de insuficiência cardíaca. 

C) Deve ser evitada nos pacientes com história de angioplastia nos últimos 6 meses. 

D) Deve ser evitada nos pacientes com antecedentes de cirurgia de revascularização miocárdica 
prévia. 
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QUESTÃO 09. Paciente diabético foi admitido na emergência com síndrome coronariana aguda sem 
supra de ST e troponina negativa. Após 48 horas de estabilização do quadro com terapia anti-
isquêmica e antitrombótica foi submetido à coronariografia que revelou acometimento multiarterial 
(lesões significativas) com bom leito distal.O ECO revelou FE de 40%. Segundo as diretrizes do 
American College/American Heart Association, assinale a estratégia terapêutica com nível de 
recomendação I. 

A) Manter somente o tratamento clínico. 

B) Angioplastia com implante de Stent. 

C) Cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). 

D) A CRM está contraindicada. 

 

 

QUESTÃO 10. Com relação aos betabloqueadores (BB) na cardiopatia isquêmica crônica podemos 

corretamente afirmar: 

A) podem ser utilizados com segurança nos pacientes com distúrbios da condução AV. 

B) doentes portadores de asma não apresentam restrições ao seu uso. 

C) a suspensão abrupta da droga em pacientes com uso crônico pode precipitar isquemia 
miocárdica. 

D) os BB podem ser utilizados com segurança nos pacientes com doença vascular periférica. 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

Médico  –  Especialista em Cirurgia Geral 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 

Médico –  Especialista em Cirurgia Geral 

Questões 
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QUESTÃO 01 . Dentre os itens abaixo, em qual cirurgia NÃO há indicação de antibioticoprofilaxia? 

A) Hernioplastia inguinal com tela de marlex 

B) Ressecção do intestino delgado 

C) Gastroplastia para obesidade mórbida 

D) Fundoplicatura 
 

QUESTÃO 02. São medidas para o tratamento da hipercalemia, EXCETO: 

A) infusão intravenosa de sais de cálcio 

B) inibidores de anidrase carbônica 

C) infusão de glicose e insulina 

D) hemodiálise imediata 
 

QUESTÃO 03. No câncer de mama, o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo na axila ipsilateral ou mamá-
ria interna a receber a drenagem do tumor. Em qual das situações abaixo a técnica de pesquisa deste linfo-
nodo é indicada? 

A) Operação axilar prévia 

B) Mulheres grávidas ou em amamentação 

C) Linfonodos clinicamente negativos em axila 

D) Doença metastática 
 

QUESTÃO 04. Sobre a anatomia da glândula tireóide, responda o item correto. 

A) As artérias tireóideas superior e inferior são ramos diretos da artéria carótida externa e 

subclávia, respectivamente 

B) A glândula é drenada por três pares de sistema venoso: superior, média e inferior. A veia 

tireóidea média é encontrada em mais da metade das pessoas 

C) A tireóide apresenta um pobre sistema de drenagem linfática, justificando, portanto, a baixa 

incidência de metástases linfonodais 

D) Do lado esquerdo o nervo laríngeo recorrente separa-se do vago quando cruza com a 

artéria subclávia. Do lado direito esta separação se dá quando o nervo atravessa a artéria aorta 
 

QUESTÃO 05. Das síndromes de poliposes hereditárias citadas abaixo, qual apresenta menor 

potencial de malignização para câncer colorretal? 

A) Síndrome de Turcot 

B) Doença de Cowden 

C) Síndrome de Gardner 

 

 

D) Síndrome de Peutz-Jeghens 
 



 
 

31 

 

 

QUESTÃO 06. O esfíncter esofágico inferior (EEI) é mais precisamente referido como o mecanismo 

EEI ou a zona de alta pressão esofágica distal (ZAP). São fatores que diminuem o tônus da 

ZAP: 

A) gastrina, colecistocinina 

B) histamina, meperidina 

C) atropina, hérnia de hiato 

D) metoclopramida, ethanol 
 

 

QUESTÃO 07. São características hemodinâmicas do choque cardiogênico: 

A) acometimento de somente um vaso coronariano, pressão sangüínea sistólica baixa 

B) infarto miocárdio anterior, fração de ejeção ventricular esquerda maior de 60% 

C) acometimento de três vasos coronarianos, pressão sangüínea diastolica baixa 

D) pressão em cunha pulmonar alta, pressão sangüínea diastólica alta 
 

 

QUESTÃO 08. A NPT (nutrição parenteral total) NÃO é indicada em: 

A) fistulas gastrointestinais cutâneas 

B) insuficiência renal crônica 

C) doença inflamatória dos intestinos 
 

 

QUESTÃO 09. O reparo de feridas é o esforço dos tecidos para restaurar a função e a estrutura 

normais após o trauma. A esse respeito, a seqüência correta nas fases da cicatrização é: 

A) fase inflamatória – fase maturacional – fase proliferativa 

B) fase reativa – fase regeneradora – fase remodelação 

C) fase proliferativa – fase inflamatória – fase maturacional 

D) fase regeneradora – fase remodelação – fase reativa 
 

 

QUESTÃO 10. Antibióticos profiláticos sistêmicos reduzem a infecção, com significativo beneficioclínico, nas 
seguintes circunstâncias: 

A) herniorrafia inguinal 

B) cirurgia oftalmológicas 

C) ressecção de câncer de pele 

D) histerectomia vaginal ou abdominal 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

Médico –  Especialista em Endocrinologia  
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  

 
 

Médico –  Especialista em Endocrinologia 
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Questões 

 

QUESTÃO 01 - Um dos principais dilemas do endocrinologista é sua decisão clínica frente a uma 
paciente assintomática com diagnóstico de Incidentaloma da Adrenal, a pergunta abaixo visa 
analisar sua conduta frente ao paciente com tal patologia:. 

Mulher, branca, 64 anos de idade, história de câncer de mama tratada com cirurgia e quimioterapia 
há 4 anos, atualmente assintomática com exame físico inteiramente normal incluindo pressão 
arterial. Encaminhada ao endocrinologista pelo mastologista para avaliação de nódulo em adrenal 
esquerda, 3,7 cm, margens regulares e densidade homogênea de 35 HU 

 

        Qual seria a conduta mais apropriada 

a – dosagem de catecolaminas e metanefrinas urinárias. 

b dosagem de sulfato deidroepiandrosterona, testosterona, 17 hidroxiprogesterona no sangue e 
cortisol livre em urina 24 hs. 

c  – biopsia adrenal transcutânea. 

d – todas condutas são desnecessárias devido ao aspecto inocente da lesão a a ausência de clínica 
pertinente às glândulas adrenais. 

 

QUESTÃO 02 - Osteoporose é considerada hoje um dos principais problemas de saúde pública e seu 
tratamento e acompanhamento é um desafio, mesmo para os especialistas da área, com condutas 
que modificam constantemente.  Faz parte das atuais recomendações do American Society for 
Bone and Mineral Research (ASBMR) em relação ao Tratamento, Drug Holidays (Férias de 
Medicamentos) e Monitoramento no tratamento da Osteoporose e aceito pela maioria da 
comunidade médica endócrina: 

                          Escolha a resposta mais adequada 

a -  Pacientes que apresentarem Fraturas Osteoporóticas Importantes na vigência do tratamento 
com medicamentos anti-osteoporóticos devem imediatamente mudarem para outro esquema 
terapêutico sem necessidade de avaliação clínica pertinente. 

b -  Após 5 anos de tratamento com bifosfonato oral ou 3 anos com bifosfonato endovenoso 
pacientes com Fratura Osteoporótica Importante na vigência de tratamento ou aquelas com Alto 
Risco de Fractura após nova reavaliação deverão continuar o tratamento até o final de 10 anos aos 
com bifosfonato oral e 6 anos aos tratados com endovenoso. 

c -  Apesar de escassos, estudos mais recentes mostram que após o témino do tratamento da 
osteoporose com Denosumab há uma maior consolidação da massa óssea adquirida, menor 
incidência de fraturas de coluna pós interrupção do tratamento com este medicamento,  
justificando maior tempo de Drug Holiday nos pacientes tratados com Denosumab. 

d – todos quesitos acima mencionados fazem parte das recomendações atuais da ASMBR. 
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QUESTÃO 03 - Definir e Tratar Osteoporose em Homens com idade inferior a 50 anos e Mulheres 
na Pré Menopausa continua sendo tema de debate em reuniões e congressos médicos, entretanto 
alguns consensos já existem entre os especialistas. Esta pergunta objetiva saber o seu 
conhecimento sobre critérios diagnósticos e tratamento nesta população seleta. Sugiro atenção e 
bom uso dos conceitos estatísticos de T Score e Z Score, use este conhecimento te ajudarão na 
escolha da melhor resposta. 

                                     Escolha o item adequado 

a – A definição de Osteoporose em Homens com menos de 50 anos de idade e Mulheres na Pré 
Menopausa pelos critérios da International Society for Clinical Densitometry (ISCD) deve ser 
baseada exclusivamente na Densitometria Óssea visto que a incidência de Fraturas de Baixo 
Impacto nesses grupos é muito baixa e esperar que elas ocorram para considerá-las como critério 
diagnóstico impossibilitaria o diagnóstico precoce desta enfermidade. 

b - Considera-se em homens com menos de 50 anos e mulheres na pré menopausa como tendo 
Massa Óssea Abaixo do Esperado para idade aquelas com T Score igual ou inferior a -2,0. 

c - Considera-se em homens com menos de 50 anos e mulheres na pré menopausa como tendo 
Massa Óssea Abaixo do Esperado para idade aquelas com T Score igual ou inferior a -2,5. 

d - Considera-se em homens com menos de 50 anos e mulheres na pré menopausa como tendo 
Massa Óssea Abaixo do Esperado para idade aquelas com T Score igual ou inferior a -2,0. 

e -  Considera-se em homens com menos de 50 anos e mulheres na pré menopausa como tendo 
Massa Óssea Abaixo do Esperado para idade aquelas com Z Score igual ou inferior a -2,0. 

 

QUESTÃO 04 -  Pacientes com diabetes frequentemente apresentam além outras comorbidades 
como hipertensão arterial, dislipidemia etc que requerem diferentes tipos de medicamentos. 
Portanto é responsabilidade do endocrinologista orientar sua paciente em idade reprodutiva 
medicamentos seguros durante uma gravidez. Sua paciente de 34 anos de idade, com historia de 
diabetes desde os 26 anos informa que deseja engravidar. Sua única complicação conhecida é a de 
microalbuminúria, exame oftalmológico recente mostrou-se normal. Você faz a troca dos 
antidiabéticos orais por insulina levemir e aspart com glicemias jejum entre 80 e 100 mg/dl e pós 
prandiais abaixo de 130 mg/dl, HbA1c 6.0%. Paciente faz uso de lisinopril 20 mg ao dia e 
hidroclorotiazida 12,5 mg diariamente para tratamento de hipertensão arterial, e também aspirina 
81 mg e rosuvastatina 20 mg.  

Além das insulinas que você iniciou qual outra medicação que a paciente deverá continuar de 
maneira segura durante uma eventual gravidez 

a – Lisinopril 

b- Hidroclorotiazida 

c – Aspirina  

d – Rosuvastatina 

e – todas medicamentos podem ser continuados sem risco materno-fetal. 
 

QUESTÃO 05 – Doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade em pacientes com 
diabetes tipo 2. Estudo recentemente publicado Empa-Reg mostrou importante benefício na 
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redução de eventos cardiovasculares no grupo de pacientes que fizeram uso do Inibidor de SGLT-2 
empaglifozina. Considerando este conhecimento qual seria a sua análise com o seguinte paciente: 
Homem branco, 60 anos de idade, diabetes tipo 2 diagnosticado aos 35 anos, controle glicêmico 
quase sempre inadequado apesar do uso de vários e diferentes anti-diabéticos orais. Possui 
retinopatia (s/p laser pan fotocoagulação), neuropatia importante com deformidade de Charcot.e 
doença coronariana com vários stents colocados nos últimos 5 anos: Há dois meses foi internado 
com quadro de insuficiência cardíaca e relata dispnéia aos médios esforços No momento da 
entrevista informa estar usando insulina esquema basal-bolus e metformina 850 mg duas vezes ao 
dia. Suas glicemias de jejum variam entre 80 e 180 mg/dl, pós prandiais entre 120 a 220 mg/dl e 
HbA1c entre 7,5 e 8,5%. Dosagem de creatinina mais recente 1,4 mg/dl FGe 54 ml/min/1,73 m2, PA 
130/70 mmHg. Em vista do recente estudo Empa-Reg você considera o uso de inibidores de SGL-T2 
neste paciente. 

Escolha a alternativa correta em relação ao possível uso de Inibidores do SGLT-2 neste paciente. 

a – Empaglifozina não tem mostrado benefício na redução da progressão da insuficiência renal em 
pacientes com diabetes. 

b - Postula-se que o benefício da empaglifozina na redução de eventos cardiovasculares se deve ao 
aumento dos corpos cetônicos, substratos químicos com melhor balanço energético. 

c -  Empaglifozina mostrou benefícios  na redução de eventos cardiovasculares incluindo morte 
súbita e acidente vascular cerebral. 

d – todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 – Hiponatremia associada ao Exercício é uma situação clínica incomum mas que tem 
ocorrido em alguns após corridas de longa distância como maratonas. Postula-se que sua 
etiopatogenia se deva a retenção de água ingerida em excesso durante ou após o evento relativa a 
perda de líquidos pelo suor e pelos rins. Frente ao seguinte paciente: mulher, 25 anos, saudável, 
completou sua primeira Corrida de São Silvestre mas com extremo mal estar, cansaço e sensação de 
tontura ou “cabeça vazia”. Algumas horas após sua colega de quarto do hotel percebe que a jovem 
encontra-se totalmente confusa sendo então encaminhada ao Pronto Socorro mais próximo. Ao 
exame físico paciente desorientada e confusa mas sem sinais de localização ao exame neurológico. 
Sinais vitais normais com exceção de um ritmo respiratório de 32 rpm. Os exames laboratoriais 
sanguíneo mostraram: Na = 122 mEq/L; K = 3,5 mEq/mL; Osmolalidade Plasmática 254 
mOsm/KgH2O (VR 280 a 295 mOsm/KgH2O), Creatinina 0,8 mg/dl; Glicemia 120 mg/dl Exames 
laboratoriais urina: Osmolalidade Urinária 412 mOsm/KgH20, Na urina 50 mEq/L  

Escolha a conduta terapêutica mais apropriada 

a – iniciar solução isotônica (0,9%) NaCl com bolus de 1.000 ml em 2 horas, seguido de infusão a 
150 ml/h 

b – iniciar solução hipertônica (3%) NaCl com bolus de 100 ml, seguido de infusão a 50 ml/hora 

c – Iniciar infusão de manitol  

d – Iniciar infusão de solução glicose/insulina 
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QUESTÃO 07 – Apesar dos agonistas de dopamina serem considerados os medicamentos mais 
eficazes no tratamento dos prolactinomas existem situações particulares em que o endocrinologista 
é chamado para decisão terapêutica como a seguinte: Paciente do sexo feminino 38 anos de idade 
com história clínica de galactorrea, amenorrea, hiperprolactinemia e adenoma hipofisário de 2,5 cm 
tem seu tratamento iniciado com cabergolina 1 mg duas vezes por semana tendo em 180 dias o 
desaparecimento da galactorrea, restabelecimento de ciclos menstruais, normalização dos níveis 
sanguineos de prolactina e redução do tamanho do prolactinoma em 50%. Retorna ao seu 
consultório informando que está na semana 20 de gravidez, usando cabergolina regularmente e 
sentindo perfeitamente bem. 

Qual seria a conduta mais apropriada? 

a – trocar a cabergolina por bromocriptina mantendo este tratamento até o final da gravidez. 

b – interromper o uso de cabergolina imediatamente e monitorar gravidez com campimetria e se 
necessário ressonância magnética 

c – interromper o uso de cabergolina e somente retornando se prolactina sérica durante a gravidez 
apresentar níveis elevados 

d – nenhuma conduta é satisfatória 

 

QUESTÃO 08 – Síndrome de McCune Albright é uma enfermidade genética apesar de infreqüente 
necessita ter seu diagnóstico reconhecido e tratamento apropriado iniciado, portanto torna-se 
importante diferenciar esta patologia de outras que igualmente se manifestam com puberdade 
precoce. Veja a história desta criança: Criança do sexo feminino, 3 anos de idade, com presença de 
sangue fresco na fralda que pais asseguram ter vindo da vagina. Contam também que desde os 6 
meses de idade tem havido aumento intermitente das mamas que foi considerado pelo pediatra 
como não clinicamente significativo. Ao exame físico percebe-se uma criança em ótimo estado 
geral, peso e altura adequados para idade e sexo mamas com estágio Tanner I à direita e estágio II à 
esquerda, ausência de pelos pubiano e presença de mancha café au lait de bordas irregulares no 
flanco esquerdo. A ultrassonografia pélvica mostra útero de 4,9 x 1,7 x 2,6 cm com linha 
endometrial discretamente espessada, ovário direito 1,1 x 0,8 x 0,9 cm enquanto as dimensões do 
ovário esquerdo mede 3,1 x 2,2 x 3,2 cm ocupado principalmente por um grande cisto 2,3 x 1,5 cm, 
o estradiol sérico é de 188 pg/ml. O pediatra desta criança lhe pergunta se essa criança possui 
Síndrome de McCune Albright, a resposta mais adequada seria: 

a – Possivelmente não, e para confirmar McCune Albright teste genético no para pesquisa da 
mutação do gene GNAS1 de alta frequência no sangue periférico. 

b -  O diagnóstico de McCune Albright somente poderá ser feito com a  presença dos 3 
componentes da tríade sendo dispensável a pesquisa da mutação gênica do GNAS1 

c -   O quadro clinico-ultrassonográfico-laboratorial é mais do que suficiente para fazer o diagnóstico 
visto que variações da tríade clássica são comuns. 

d – Esta criança não possui Síndrome de McCune Albright mas simplesmente um cisto ovariano 
funcionante dispensando portanto outras linhas de investigação.  
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QUESTÃO 09 – O número de prescrições de testosterona para homens tem aumentado 
significativamente nos últimos anos. Isto se deve em parte pelo reconhecimento de que muitos 
casos de astenia, redução da libido, disfunção erétil e osteoporose se deve à falência gonadal 
masculina. Entretanto um número substancial de tratamento com testosterona é praticado em 
homens com dosagens de testosterona normal baixa com a questionável promessa de 
rejuvenescimento e de aumento do vigor sexual. Analise o seguinte caso clínico: Homem, 34 anos 
de idade, há 3 anos percebeu estar mais fatigado, desanimado, humor rebaixado e redução da 
libido. Consultou médico naturalista que após extensa avaliação laboratorial o informou que a 
dosagem de testosterona estava baixa e que deveria imediatamente iniciar reposição hormonal com 
testosterona na forma de gel. Após 8 meses de uso irregular paciente não percebeu melhora clinica 
significativa quanto então tratamento foi modificado para enantato de testosterona 150 mg 
intramuscular a cada 14 dias. Houve então apreciável melhora da disposição, do humor e da vida 
sexual mas paciente questiona se tais benefícios foram decorrentes do tratamento medicamentoso 
ou pelo fato de ter mudado de trabalho com melhora no salário e redução das horas de atividade 
profissional tendo mais tempo de lazer com a família. Informa que tem um filho de 4 anos e que 
ele e esposa estão com planos para nova gravidez. Escolha o que considera a melhor opção para 
este paciente. 

a – Suspender  testosterona e nova avaliação do eixo gonadal em 30 a 60 dias 

b – Suspender testosterona e iniciar cabergolina 

c – Suspender testosterona e solicitar espermograma em 30 a 60 dias 

d – Suspender testosterona e iniciar tratamento com Gonadotrofina Coriônica Humana 

 

 

 

QUESTÃO 10 – Lipodistrofias consiste em um grupo heterogêneo de enfermidades caracterizadas 
por uma perda parcial ou total de tecido adiposo. A forma lipoatrofica congênita generalizada 
também conhecida como Síndrome de Berardinelli Seip é uma desordem genética mendeliana 
recessiva facilmente reconhecida desde o nascimento pela completa ausência de tecido adiposo 
com extrema resistência insulínica, dislipidemia, esteatose hepática e síndrome dos ovários 
policiisticos. Recentemente o uso de leptina recombinante (metroleptina) tem mostrado excelentes 
resposta terapêutica. Assinale qual o componente do quadro clínico desta síndrome que não 
mostra melhora com o uso da metroleptina 

a -  ausência do tecido adiposo corporal 

b -  esteatose hepática 

c – resistência insulínica 

d –  diabetes mellitus 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

Médico –  Especialista em Urologia 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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Médico –  Especialista em Urologia 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - Assinale a opção incorreta: 

a- Os cálculos de cistina ocorrem devido a uma alteração hereditária do metabolismo de 
aminoácidos e correspondem a menos de 2% dos casos de litíase urinária. 

b- As gestantes têm incidência aumentada de litíase urinária devido a maior susceptibilida-
de a infecção do trato urinário. 

c- Pielonefrite em gestante é infecção potencialmente grave e deve ser tratada sob regime 
de internação hospitalar. 

d- Bacteriúria assintomática deve ser tratada na mulher em qualquer época da gestação. 
 

QUESTÃO 02 - Sobre o carcinoma renal, é correto: 

a- A graduação nuclear de Fuhrmann só tem validade para carcinoma de células claras clás-
sico. 

b- A chance estimada de implantação de células tumorais no trajeto de uma biópsia por 
agulha é de cerca de 1:2000, por isso ela é pouco utilizada no pré-operatório. 

c- A observação vigilante para pequenas massas renais só deve ser usada em protocolos de 
pesquisa. 

d- Crioterapia, terapia por radiofrequência e nefrectomia parcial apresentam os mesmos 
resultados em termos de controle da doença em longo prazo. 

 

QUESTÃO 03 - Sobre câncer de próstata, é incorreto 

a- O PET-PSMA tem alta sensibilidade para linfonodos acometidos maiores de 0,5 cm . 

b- A lesão típica na RMN de próstata apresenta hipersinal em T1 e captação elevada de 
contraste paramagnético em T2. 

c- A secção do nervo obturatório durante a linfadencetomia pélvica leva a dificuldae ou 
impossiblidade do paciente cruzar a perna afetada. 

d- Não há evidências suficientes para indicar prostatectomia radical em pacientes oligome-
tastáticos. 

 

QUESTÃO 04 - Sobre cálculo urinário, assinale a incorreta: 

a-  Divertículos calicinais – A litotripsia extracorpórea pode fazer com que os pacientes se tor-
nem assintomáticos após a fragmentação e está indicada.  

b-  Rins em ferradura – Apesar da dificuldade em eliminar os fragmentos, a litotripsia extracor-
pórea está indicada.  

c-  Rins transplantados – Devido ao risco de lesões em órgãos adjacentes, a cirurgia percutânea 
está contraindicada.  
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d- Rins pélvicos – Em pacientes obesos, a cirurgia percutânea está indicada.  

 

QUESTÃO 05 - Menino de 9 meses com episódios anteriores de ITU febril e dificuldade miccional. 
No momento, exames de urina normais e creatinina de 1,1mg/dl. O ultrassom mostrou 
ureterohidronefrose bilateral com afilamento cortical de ambos rins e a uretrocistografia miccional 
evidenciou válvula de uretra posterior com refluxo grau V bilateral e bexiga espessada com 
divertículos.  

Assinale a alternativa que apresenta a MELHOR conduta a ser adotada para o caso descrito.  

a-  Ressecção endoscópica da válvula e cirurgia antirefluxo.  

b-  Ressecção endoscópica de válvula uretral.  

c-  Vesicostomia.  

d- Pielostomia esquerda 

 

 

QUESTÃO 06 - Considerando paciente com diagnóstico de câncer de bexiga músculo-invasivo, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

a-  A cistectomia com preservação prostática tem como objetivo a manutenção da função 
sexual. Apresenta resultados oncologicamente seguros e bons resultados funcionais.  

b- A cistectomia de salvação está indicada em pacientes que não responderam ao trata-
mento conservador ou como intervenção paliativa, incluindo controle de dor, formação 
de fístulas e hematúria macroscópica.  

c- A neobexiga ortotópica pode ser indicada em pacientes com estadiamento 
N1(metástase em linfonodo único pélvico), mas não quando o estadiamento for N2 ou 
N3.  

d- A radioterapia pré-operatória em tumores com indicação cirúrgica tem por objetivo o 
downstaging. Apresenta melhora da taxa de sobrevida câncer específica, mas não au-
menta a sobrevida global. 

 

 

QUESTÃO 07 - Considerando- se o paciente portador de Sintomas do Trato Urinário Inferior (LUTS) e 
as indicações de avaliação urodinâmica com estudo fluxo-pressão no pré-operatório, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a- Falha terapêutica por cirurgia prévia. 

b- LUTS com sintomas de armazenamento e resíduo < 300ml. 

c- LUTS com sintomas de esvaziamento e volume miccional < 150ml. 

d- LUTS com sintomas de esvaziamento e idade < 50 anos 
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QUESTÃO 08 - Em relação à adrenalectomia videolaparoscópica, assinale a alternativa INCORRETA. 

a- A técnica mais recomendada para a cirurgia de adrenal unilateral é a de decúbito lateral 
transperitoneal. 

b- A cirurgia do feocromocitoma está relacionada à instabilidade hemodinâmica. 

c- O carcinoma cortical de adrenal com invasão da artéria renal ou veia cava é contraindicação 
absoluta para o acesso videolaparoscópico. 

d- A técnica convencional tem maior tempo cirúrgico, menor permanência hospitalar e requer 
menos analgesia quando comparada à técnica Laparoscopic Single Site (LESS). 

 

 

QUESTÃO 09 - Ultrassonografia (US) realizada com 30 semanas de gestação evidencia feto 
masculino com rim direito hidronefrótico. Pelve renal com diâmetro ântero-posterior de 11mm, 
dilatação dos pequenos cálices e parênquima renal de espessura normal. Ausência de dilatação 
ureteral. Sem sinais de oligodrâmnio. Assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS 
adequada para o caso descrito.  

a-  Se a primeira US de vias urinárias pós-natal for normal, deverá ser repetida após 4 semanas 
do nascimento.  

b- Realizar US de vias urinárias 30 dias  após nascimento.  

c-  Realizar cintilografia com DTPA nos primeiros 30 dias de vida. 

d- TC de vias urinárias nas primeiras 72 horas após o nascimento 

 

 

QUESTÃO 10 - Considerando-se o tratamento do priapismo isquêmico agudo, é INCORRETO afirmar 
que:  

a-  O implante de prótese peniana precoce está contraindicado, devido ao processo isquêmico 
e ao risco elevado de infecção.  

b- O tratamento inicial é a descompressão por aspiração e, em caso de falha terapêutica, a irri-
gação intracarvenosa com fenilefrina está indicada.  

c-  O Shunt cavernoglandular distal percutâneo, por ser menos invasivo com anestesia local, 
deve ser a primeira escolha na sala de emergência após a aspiração 

d- Se a etiologia for anemia falciforme, está indicada hidratação e alcalinização via endovenoas 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

Médico  –  Intensivista 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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Médico – Intensivista  

Questões 

 

 

QUESTÃO 01) Há limitações para o uso da hiperventilação no tratamento do edema cerebral. Uma 
delas se deve ao fato de:  

(A) ser necessário o uso de ventiladores modernos pouco disponíveis  

(B) provocar entrada de falsos neurotransmissores  

(C) diminuir a eficácia do manitol  

(D) ter efeito pouco duradouro 

 

Questão 02) Paciente politraumatizado, de 25 anos, com TCE, trauma de face severo, tórax e de 
abdome, vítima de acidente automobilístico, apresenta-se, durante o resgate adequado, com PA 
80x60 mmHg, FC de 126 bpm, sudorese profusa com perfusão de extremidades diminuída e rebai-
xamento do nível de consciência, ECG 10. Houve melhora hemodinâmica após expansão volemica 
com estabilização dos dados vitais, porém, com deterioração do nível de consciência com ECG de 8 
(MRV=1 MRM=5 AO=2), sem sinais neurológicos de localização.  

Qual é a conduta a ser adotada nesse caso?  

(A)  Manter o paciente com imobilização em prancha longa, a causa da instabilidade hemodinâmica 
foi um choque neurogênico.  

(B)  Garantir via aérea definitiva, protocolo de Rx pelo ATLS e CT de crânio   

(C)  Intubação oro-traqueal, monitorar a PIC e o bulbo da jugular para definir estratégia terapêutica 
e, a seguir, encaminhar para TC.  

(D)  Fazer dose preconizada em bolus de manitol associada à hiperventilação leve (PaCO2 entre 30 
e 35 mmHg) 

 

Questão 03) A suspeita clínica de tromboembolia pulmonar aguda baseia-se na presença de um 
quadro clínico compatível e na identificação de um ou mais fatores de risco. A predição clínica para 
TEP pode ser avaliada através do score de Wells. Entre os fatores avaliados nessa escala, não se 
inclui o seguinte:  

(A) diagnóstico alternativo menos provável que TEP.  

(B) dispnéia. 

(C) hemoptise. 

(D) TVP ou TEP prévias.  
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Questão 04) Em relação à interpretação correta da gasometria arterial, a técnica americana leva em 
consideração as cinco regras de ouro. Em relação às mesmas, todas as afirmativas estão corretas, 
exceto: 

(A) Sempre iniciar a abordagem pela intepretação do PH. 

(B) Encontre o distúrbio primário, que pode ser respiratório e/ou metabólico. 

(C) Em caso de acidose metabólica com anion gap elevado, calcular a relação entre o del-
ta do anion gap e o delta do bicarbonato. 

(D) Em caso de acidose metabólica, calcule o Anion Gap. 

 

Questão 05) São consideradas terapias de resgate na SARA, com uso reservado para hipóxia 
refratária, exceto: 

(A) ECMO. 

(B) Decúbito em pronação. 

(C) Oxido nítrico e Prostaciclinas inalatórias. 

(D) Ventilação de alta freqüência. 

 

Questão 06) Em relação ao uso de aminas vasoativas e inotrópicos na UTI podemos afirmar: 

(A) Pressões alvo de 65 mmHg são seguras para todos os pacientes de terapia intensiva. 

(B) O efeito da dopamina depende de sua dose, havendo mudança dos efeitos principais 
dose-dependente. 

(C) A noradrenalina é o vasopressor inicial, tendo a vantagem de não necessitar de acesso 
venoso central. 

(D) A vasopressina, por seu efeito nos receptores alfa adrenérgicos, possui sinergismo com a 
noradrenalina. 

(E) Tridil e dobutamina não possuem efeito tempo-dependente. 

 

Questão 07) Em relação ao tratamento da SARA podemos afirmar, exceto: 

(A) A ventilação protetora, com pressões de platô menor que 30 cmH2O e pressões de dis-
tensão menor do que 15 cmH2O, provou no ARMA trial ser benéfica e reduzir mortali-
dade. 

(B) Devemos manter volume correntes baixos, podendo chegar em casos graves a 3 ml/Kg 
de peso corrigido. 

(C) Hipercapnia permissiva pode ocorrer durante o tratamento e FiO2 pode ser ajustada 
sem a necessidade da gasometria. 

(D) Normalmente devemos utilizar frequências respiratórias mais elevadas para aumentar o 
volume minuto.  



 
 

45 

 

Questão 08) O conceito de choque pode ser resumido no seguinte enunciado: 

(A) Estado em que ocorre a queda da pressão arterial sistólica, sendo essa menor do que 90 
mmHg 

(B) Uma forma generalizada de falência circulatória, com uso inadequado de oxigênio pelas 
células e risco de morte. 

(C) Estado em que ocorre a queda da pressão arterial média, sendo essa menor do que 65 
mmHg 

(D) Estado que pode ser definido por um aumento do lactato arterial, independente da cau-
sa base. 

 

Questão 09) Em relação ao gráfico abaixo,  em conjunto com seus conhecimentos prévios, podemos 
inferir, exceto: 

 

(A) Acima do ponto de oferta do oxigênio crítico (DO2 crítico) o consumo de oxigênio é 
mantido mesmo com a queda da oferta graças à um aumento da extração e redução do 
consumo. 

(B) Abaixo do DO2 crítico há metabolismo anaeróbio. 
(C) Saturação venosa mista e lactato arterial são indicadores de perfusão. 
(D)  O tratamento do choque visa a correção entre o consumo e a oferta de oxigênio 

 

Questão 10) Em relação ao diagnóstico diferencial das acidoses metabólicas com anion gap normal, 
podemos afirmar: 

(A) Jejum prolongado é uma de suas causas. 

(B) Pode ser encontrada na insuficiência renal avançada. 

(C) O calculo do anion gap urinário (Na+ - Cl- - HCO3
- na urina) pode ajudar no diagnóstico di-

ferencial. 

(D) A diarréia é a principal causa de acidose metabólica com anion gap normal. 
 



 
 

46 

 

 

Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

NUTRICIONISTA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA DE NUTRIÇÃO 

Questões 

 

QUESTÃO 01 -  No que se refere à conduta do paciente diabético, é correto afirmar que: 

(A) Na contagem de carboidratos, as porções de alimentos que contribuem com 14 gramas de 
carboidratos simples são consideradas como uma porção de carboidrato; 

(B) É importante orientar o paciente a medir a glicemia antes e imediatamente depois das refeições 
para realizar ajustes na alimentação e na dose de medicamentos; 

(C) Os amidos são rapidamente metabolizados em 100% de glicose durante a digestão, ao contrário 
da sacarose; 

(D) A frutose tem uma resposta glicêmica elevada que é atribuída ao seu índice de absorção mais 
rápido; 

 

QUESTÃO 02 - Um paciente com trinta e cinco anos de idade, 70 kg, 1,70 m, foi internado em 
unidade de terapia intensiva, devido a politrauma. O paciente apresentou insuficiência 
respiratória e foi colocado em ventilação mecânica. No 5.º dia de internação, o paciente foi 
levado ao centro cirúrgico e submetido à laparotomia exploradora, que, contudo, não apresentou 
achados significativos. No 6.º dia de internação, o paciente estava em íleo paralítico e completava 
jejum de seis dias. O paciente estava sob uso de noradrenalina em desmame. Ao exame físico, foi 
detectado abdome distendido. Havia sonda nasogástrica (SNG) aberta e produtiva, 1.500 mL nas 
últimas 24 horas. Os exames laboratoriais do paciente mostravam glicemia = 220 mg/dL, ureia = 
100 mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL, sódio sérico = 149 mEq/L, potássio sérico = 2,8 mEq/L e 
osmolalidade sérica de 350 mOsm/kg, além de acidose metabólica discreta. 

Com relação ao caso clínico acima apresentado, assinale a opção correta. 

(A) Deve-se ocluir a SNG, estimular com procinéticos e imediatamente iniciar nutrição enteral. 

(B) Nessa situação, não há nenhum risco, devendo ser iniciada nutrição de dupla via, isto é, nutrição 
parenteral total (NPT) associada à nutrição enteral, pois o importante é anular o déficit calórico. 

(C) A NPT deve ser iniciada somente após estabilidade hemodinâmica e equilíbrio acidobásico, 
observando-se a relação risco/benefício. 

(D) Deve-se iniciar NPT, sistema 3/1, de imediato, pois o paciente está em risco nutricional grave, 
com déficit calórico severo. 

 

QUESTÃO 03 - Existem fatores regulatórios envolvidos no controle de peso que incluem 
neurotransmissores cerebrais, hormônios intestinais, entre outros. É correto afirmar que: 

(A) na obesidade, a leptina, uma adipocitocina secretada pelo tecido adiposo, inibe o consumo de 
energia ou aumenta o gasto energético; 
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(B) os hormônios da tireoide modulam a resposta do tecido às catecolaminas e devem ser 
verificados nas mulheres especialmente após a menopausa; 

(C) a grelina é produzida principalmente pelo tecido adiposo e age no hipotálamo para estimular a 
fome e a alimentação; 

(D) o peptídeo YY é secretado pelas células endócrina s que revestem o intestino delgado e grosso e 
inibem a saciedade; 

 

QUESTÃO 04 - A influência dos ácidos graxos ingeridos sobre os  fatores de risco das doenças 
cardiovasculares e sobre as concentrações plasmáticas de lípides e lipoproteínas tem sido 
amplamente demonstrada em diversos estudos experimentais e populacionais. 

Considerando - se os principais ácidos graxos saturados de cadeia longa, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(1) Mirístico. 

(2) Palmítico. 

(3) Esteárico. 

(  ) Uma das principais fontes é a gordura animal. 

(  ) Presente na gordura do cacau. 

(  ) Encontrado no leite e seus derivados. 

a) 1 2 3. 

b) 3 2 1. 

c) 2 3 1. 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 05 - A obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta 
de balanço energético positivo. Seu desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela 
associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Existem mais de 400 genes, já 
isolados, que codificam componentes que participam da regulação do peso corporal. Entre esses 
componentes, alguns agem preferencialmente na ingestão alimentar, outros no gasto energético e 
ainda existem aqueles que atuam nos dois mecanismos ou modulam estas ações. Considerando -
se esses componentes e sua atuação no metabolismo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(1) Leptina. 

(2) Neuropeptídeo Y. 

(3) Grelina. 

(4) Adiponectina. 
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(  ) Sua secreção é sensível tanto ao balanço energético quanto à quantidade de massa gorda. Age 
pela ativação dos seus receptores situados no plexo coroide e no hipotálamo, inibindo a ingestão 
alimentar e estimulando o gasto energético. 

(   ) É um estimulador da ingestão alimentar dentro do sistema nervoso central. É liberado(a) pelos 
neurônios do núcleo arqueado e aumenta em situações associadas ao jejum ou à hipoglicemia. 

(  ) Trata -se de um peptídeo produzido predominantemente no estômago e age na regulação da 
ingestão alimentar. Suas concentrações plasmáticas aumentam gradualmente antes das 

refeições e diminuem imediatamente após estas. 

(   ) É produzido por adipócitos diferenciados, sendo considerada a mais abundante proteína do 
tecido adiposo. Tem efeito antidiabético, antiaterogênico e anti inflamatório. Enquanto as demais 
substâncias produzidas pelo tecido adiposo e relacionadas à resistência insulínica estão aumentadas 
na obesidade, a produção e as concentrações dessa proteína apresentam se diminuídas. 

 

(A) 1 2 3 4. 

(B) 2 1 4 3. 

(C) 3 4  1 2. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 06.  A ocorrência de gastrenterite pela ingestão de peixes, moluscos e crustáceos crus 
comumente está associada à contaminação por 

(A) Vibrio parahaemolyticus. 

(B) Clostridium butulinum 

(C) Staphylococus aureus 

(D) Bacillus cereus 

 

QUESTÃO 07 -  Na doença hepática as necessidades proteicas são bastante discutidas e sua 
relação com o desenvolvimento de encefalopatia hepática suscita a composição de aminoácidos 
da dieta  a ser prescrita. Nesses casos, atualmente, fórmulas suplementadas  com aminoácidos de 
cadeia ramificada (AACR) são indicadas como parte do tratamento da encefalopatia grave. 
 

Sobre as razões que justificam esta conduta, assinale a afirmativa correta. 
 

(A) Nos pacientes cirróticos com desnutrição os AACR são fonte de energia e previnem o 
catabolismo sem sobrecarga hepática. 

(B) A oferta excessiva de AACR previne a desnutrição proteica no hepatopata e reduz a lipólise. 

(C) A dieta rica em AACR pode ser utilizada com o objetivo de estimular a entrada de aminas no 
sistema nervoso central. 
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(D) Os AACR não são desviados da função de síntese proteica e são pouco utilizados para os 
processos de gliconeogênese. 

 

 

QUESTÃO 08 -  A   Pacientes renais em tratamento conservador com taxa de filtração glomerular < 
30mL/ min, para diminuir a formação de compostos nitrogenados tóxicos e para a redução e/ou 
controle da concentração de fósforo e potássio, deve-se orientar como conduta dietoterápica 

 

(A) restrição de proteínas; 

(B) restrição de carboidratos; 

(C) restrição de lipídios; 

(D) aumento de proteínas. 

 

QUESTÃO 09 - O paciente submetido à intervenção cirúrgica para tratamento do câncer gástrico 
sofre perda de sua capacidade de armazenamento de nutrientes, pela remoção parcial ou total do 
estômago, e alterações na absorção de nutrientes devido à modificação do trânsito intestinal. As 
recomendações nutricionais no período pós -operatório imediato abrangem: 

 

(A) a ingestão de líquidos durante as refeições é permitida ad libitum 

(B) a administração de vitamina B12 intramuscular, a partir do segundo outerceiro mês de pós - 
operatório, para evitar o desenvolvimento de anemia megaloblástica; 

(C) dar preferência a alimentos sólidos; 

(D) evitar alimentos com alto teor de fermentação e alta concentração de carboidratos simples 

 

 

QUESTÃO 10. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como propósito a 
melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. A PNAN tem 
por pressupostos os direitos à Saúde e à Alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e 
organizativos do Sistema Único de Saúde, dentre os quais incluem – se : 

 

(A) centralização e integralidade; 

(B) universalidade e integralidade; 

(C) desregionalização e universalidade; 

(D) participação popular e iniquidade. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

NUTRICIONISTA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA DE NUTRIÇÃO 

Questões 

 

QUESTÃO 01 -  No que se refere à conduta do paciente diabético, é correto afirmar que: 

(A) Na contagem de carboidratos, as porções de alimentos que contribuem com 14 gramas de 
carboidratos simples são consideradas como uma porção de carboidrato; 

(B) É importante orientar o paciente a medir a glicemia antes e imediatamente depois das refeições 
para realizar ajustes na alimentação e na dose de medicamentos; 

(C) Os amidos são rapidamente metabolizados em 100% de glicose durante a digestão, ao contrário 
da sacarose; 

(D) A frutose tem uma resposta glicêmica elevada que é atribuída ao seu índice de absorção mais 
rápido; 

 

QUESTÃO 02 - Um paciente com trinta e cinco anos de idade, 70 kg, 1,70 m, foi internado em 
unidade de terapia intensiva, devido a politrauma. O paciente apresentou insuficiência 
respiratória e foi colocado em ventilação mecânica. No 5.º dia de internação, o paciente foi 
levado ao centro cirúrgico e submetido à laparotomia exploradora, que, contudo, não apresentou 
achados significativos. No 6.º dia de internação, o paciente estava em íleo paralítico e completava 
jejum de seis dias. O paciente estava sob uso de noradrenalina em desmame. Ao exame físico, foi 
detectado abdome distendido. Havia sonda nasogástrica (SNG) aberta e produtiva, 1.500 mL nas 
últimas 24 horas. Os exames laboratoriais do paciente mostravam glicemia = 220 mg/dL, ureia = 
100 mg/dL, creatinina de 1,5 mg/dL, sódio sérico = 149 mEq/L, potássio sérico = 2,8 mEq/L e 
osmolalidade sérica de 350 mOsm/kg, além de acidose metabólica discreta. 

Com relação ao caso clínico acima apresentado, assinale a opção correta. 

(A) Deve-se ocluir a SNG, estimular com procinéticos e imediatamente iniciar nutrição enteral. 

(B) Nessa situação, não há nenhum risco, devendo ser iniciada nutrição de dupla via, isto é, nutrição 
parenteral total (NPT) associada à nutrição enteral, pois o importante é anular o déficit calórico. 

(C) A NPT deve ser iniciada somente após estabilidade hemodinâmica e equilíbrio acidobásico, 
observando-se a relação risco/benefício. 

(D) Deve-se iniciar NPT, sistema 3/1, de imediato, pois o paciente está em risco nutricional grave, 
com déficit calórico severo. 

 

QUESTÃO 03 - Existem fatores regulatórios envolvidos no controle de peso que incluem 
neurotransmissores cerebrais, hormônios intestinais, entre outros. É correto afirmar que: 

(A) na obesidade, a leptina, uma adipocitocina secretada pelo tecido adiposo, inibe o consumo de 
energia ou aumenta o gasto energético; 

(B) os hormônios da tireoide modulam a resposta do tecido às catecolaminas e devem ser 
verificados nas mulheres especialmente após a menopausa; 
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(C) a grelina é produzida principalmente pelo tecido adiposo e age no hipotálamo para estimular a 
fome e a alimentação; 

(D) o peptídeo YY é secretado pelas células endócrina s que revestem o intestino delgado e grosso e 
inibem a saciedade; 

 

QUESTÃO 04 - A influência dos ácidos graxos ingeridos sobre os  fatores de risco das doenças 
cardiovasculares e sobre as concentrações plasmáticas de lípides e lipoproteínas tem sido 
amplamente demonstrada em diversos estudos experimentais e populacionais. 

Considerando - se os principais ácidos graxos saturados de cadeia longa, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(1) Mirístico. 

(2) Palmítico. 

(3) Esteárico. 

(  ) Uma das principais fontes é a gordura animal. 

(  ) Presente na gordura do cacau. 

(  ) Encontrado no leite e seus derivados. 

a) 1 2 3. 

b) 3 2 1. 

c) 2 3 1. 

d) nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 05 - A obesidade é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta 
de balanço energético positivo. Seu desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela 
associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Existem mais de 400 genes, já 
isolados, que codificam componentes que participam da regulação do peso corporal. Entre esses 
componentes, alguns agem preferencialmente na ingestão alimentar, outros no gasto energético e 
ainda existem aqueles que atuam nos dois mecanismos ou modulam estas ações. Considerando -
se esses componentes e sua atuação no metabolismo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(1) Leptina. 

(2) Neuropeptídeo Y. 

(3) Grelina. 

(4) Adiponectina. 

(  ) Sua secreção é sensível tanto ao balanço energético quanto à quantidade de massa gorda. Age 
pela ativação dos seus receptores situados no plexo coroide e no hipotálamo, inibindo a ingestão 
alimentar e estimulando o gasto energético. 
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(   ) É um estimulador da ingestão alimentar dentro do sistema nervoso central. É liberado(a) pelos 
neurônios do núcleo arqueado e aumenta em situações associadas ao jejum ou à hipoglicemia. 

(  ) Trata -se de um peptídeo produzido predominantemente no estômago e age na regulação da 
ingestão alimentar. Suas concentrações plasmáticas aumentam gradualmente antes das 

refeições e diminuem imediatamente após estas. 

(   ) É produzido por adipócitos diferenciados, sendo considerada a mais abundante proteína do 
tecido adiposo. Tem efeito antidiabético, antiaterogênico e anti inflamatório. Enquanto as demais 
substâncias produzidas pelo tecido adiposo e relacionadas à resistência insulínica estão aumentadas 
na obesidade, a produção e as concentrações dessa proteína apresentam se diminuídas. 

 

(A) 1 2 3 4. 

(B) 2 1 4 3. 

(C) 3 4  1 2. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

QUESTÃO 06.  A ocorrência de gastrenterite pela ingestão de peixes, moluscos e crustáceos crus 
comumente está associada à contaminação por 

(A) Vibrio parahaemolyticus. 

(B) Clostridium butulinum 

(C) Staphylococus aureus 

(D) Bacillus cereus 

 

QUESTÃO 07 -  Na doença hepática as necessidades proteicas são bastante discutidas e sua 
relação com o desenvolvimento de encefalopatia hepática suscita a composição de aminoácidos 
da dieta  a ser prescrita. Nesses casos, atualmente, fórmulas suplementadas  com aminoácidos de 
cadeia ramificada (AACR) são indicadas como parte do tratamento da encefalopatia grave. 
 

Sobre as razões que justificam esta conduta, assinale a afirmativa correta. 
 

(A) Nos pacientes cirróticos com desnutrição os AACR são fonte de energia e previnem o 
catabolismo sem sobrecarga hepática. 

(B) A oferta excessiva de AACR previne a desnutrição proteica no hepatopata e reduz a lipólise. 

(C) A dieta rica em AACR pode ser utilizada com o objetivo de estimular a entrada de aminas no 
sistema nervoso central. 

(D) Os AACR não são desviados da função de síntese proteica e são pouco utilizados para os 
processos de gliconeogênese. 
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QUESTÃO 08 -  A   Pacientes renais em tratamento conservador com taxa de filtração glomerular < 
30mL/ min, para diminuir a formação de compostos nitrogenados tóxicos e para a redução e/ou 
controle da concentração de fósforo e potássio, deve-se orientar como conduta dietoterápica 

 

(A) restrição de proteínas; 

(B) restrição de carboidratos; 

(C) restrição de lipídios; 

(D) aumento de proteínas. 

 

QUESTÃO 09 - O paciente submetido à intervenção cirúrgica para tratamento do câncer gástrico 
sofre perda de sua capacidade de armazenamento de nutrientes, pela remoção parcial ou total do 
estômago, e alterações na absorção de nutrientes devido à modificação do trânsito intestinal. As 
recomendações nutricionais no período pós -operatório imediato abrangem: 

 

(A) a ingestão de líquidos durante as refeições é permitida ad libitum 

(B) a administração de vitamina B12 intramuscular, a partir do segundo outerceiro mês de pós - 
operatório, para evitar o desenvolvimento de anemia megaloblástica; 

(C) dar preferência a alimentos sólidos; 

(D) evitar alimentos com alto teor de fermentação e alta concentração de carboidratos simples 

 

 

QUESTÃO 10. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como propósito a 
melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. A PNAN tem 
por pressupostos os direitos à Saúde e à Alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e 
organizativos do Sistema Único de Saúde, dentre os quais incluem – se : 

 

(A) centralização e integralidade; 

(B) universalidade e integralidade; 

(C) desregionalização e universalidade; 

(D) participação popular e iniquidade. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

PSICÓLOGO HOSPITALAR 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA PSICOLOGIA HOSPITALAR 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - Uma das dificuldades conhecidas em hospital geral é a diferenciação entre “casos” 
e “não casos” psiquiátricos, pelo fato de conceitos e classificações de transtornos mentais 
originarem-se de pesquisas em população de serviços psiquiátricos. Conhecendo essa questão, 
responda a alternativa correta: 

(A) Os transtornos psiquiátricos orgânicos são alterações cognitivas e de humor, provocados 
somente por causas de origem endocrinológica; 

(B) Transtornos mentais, estresse e personalidade independem de estilo de vida ou mesmo das 
situações ambientais para provocar doenças orgânicas. 

(C) As reações de ajustamento conhecidas como transtornos mentais que se manifestam como 
reação à doença física, encontram-se entre os transtornos mentais mais prevalentes em pacientes 
internados em hospital geral; 

(D) Quadros psiquiátricos podem ser causados muita vezes pelo uso de medicamentos e não pela 
retirada abrupta destes. 
 

QUESTÃO 02 - O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a “saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”. Considerando a fundamentação do direito a saúde, 
concebido no texto acima, assinale a alternativa correta. 

(A) A Constituição legitima o conceito de saúde que abrange, entre outros fatores determinantes e 
condicionantes: o meio físico; o meio socioeconômico e cultural; os fatores biológicos e a 
oportunidade de acesso aos serviços que visem à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. 

(B) Com base nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) norteia-
se exclusivamente pelos princípios doutrinários da universalidade e integralidade. 

(C) A lei incentiva destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos. 

(D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, sendo permitida a 
comercialização desses exclusivamente em instituições privadas. 
 

QUESTÃO 03 - No exame psíquico, avaliam-se alterações na função da Sensopercepção pela 
presença dos seguintes elementos: 

(A) Torpor, obnubilação e alucinação; 

(B)  Ilusão, alucinação e pseudoalucinação; 

(C)  Delírio, ilusão e crenças culturais; 

(D) Coma, ecopraxias, delírios. 
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QUESTÃO 04 - O atendimento psicológico em contexto hospitalar tem suas peculiaridades e 
especificidades. Muito se fala do atendimento/ processo, mas pouco sobre a finalização. Assinale 
a alternativa correta que diz respeito a poder se dar por concluído o trabalho da psicologia 
hospitalar. 

(A) O que determina a conclusão do processo de atendimento psicológico na psicologia hospitalar é 
a condição clínica do paciente e o adequado enfrentamento da doença. 

(B) O determinante para a finalização do tratamento psicológico é a cessação da demanda. 

(C) A alta do atendimento psicológico se dá concomitantemente com a alta médica. 

(D) A alta psicológica em hospital acontece geralmente entre 3 e 7 atendimentos, seguindo o 
modelo de psicoterapia breve. 

 

QUESTÃO 05 - Em uma divisão didática, há três níveis para o trabalho do psicólogo na instituição 
hospitalar. O psicólogo que na equipe é inserido no grupo de preparo para cirurgia trabalha nos 
níveis 

(A) psicopedagógico e psicoprofilático. 

(B) psicoterápico e psicoprofilático. 

(C) psicopedagógico, psicoprofilático e psicoterápico. 

(D) psicoprofilático, psicoterápico e psicossocial. 

 

QUESTÃO 06 - “Durante um atendimento psicológico na UTI de um hospital com familiares de um 
paciente idoso que encontrava-se hospitalizado há 28 dias, uma das filhas relatou que ele sempre 
foi muito proativo e generoso. Ajudar sempre foi seu lema e o que o motivava. Expondo que era 
difícil vê-lo naquela situação, mas era reconfortante saber que havia cuidado, respeito e 
dedicação de toda a equipe, atos que visavam alívio da dor e dos sintomas e proporcionavam a 
ele qualidade de vida em um momento em que a medicina já não oferecia mais recursos 
curativos. E isto para os familiares e para o paciente era muito importante.” 

O caso clínico apresentado faz menção a um tratamento denominado 

(A) enfrentamento. 

(B) resiliência. 

(C) cuidados paliativos. 

(D) elaboração do luto antecipatório 

 

QUESTÃO 07 - I é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionados ao atendimento psicológico, 

II – é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico 
cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo e 



 
 

59 

 

III – é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação 
psicológica. 

De acordo com algumas das modalidades de documentos psicológicos, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente as definições apresentadas. 

(A) I – parecer; II – relatório e III – declaração. 

(B) I – declaração; II – atestado e III – parecer. 

(C) I – relatório; II – declaração e III – parecer. 

(D) I – declaração; II – parecer e III – relatório. 
 

QUESTÃO 08 - Em relação ao diagnóstico em Psicologia Hospitalar, assinale a alternativa Incorreta. 

(A) É uma maneira de organizar todo o material apresentado pelo paciente: queixas, sintomas, 
emoções, atuações, defesas, história de vida, projetos. E, desta maneira, analisar e decidir o melhor 
tratamento. 

(B) É o conhecimento da situação existencial e subjetiva do sujeito adoentado em sua relação com a 
doença, apresentando uma visão panorâmica. 

(C) Falar em diagnóstico em psicologia hospitalar é o mesmo que falar do psicodiagnóstico, que é 
um procedimento estruturado que visa à determinação do sujeito nas funções psíquicas. 

(D) É expresso por uma descrição abrangente dos processos que influenciam e são influenciados 
pela doença e não em termos de nomes de doenças. 

 

QUESTÃO 09 - Quanto aos delírios, existem inúmeras classificações de “tipos de delírio”, de 
acordo com seu conteúdo específico. Assinale os principais tipos mais observados no Hospital 
Geral: 

(A) Delírio persecutório, delírio psicótico, delírio de interpretação e delírio hipocondríaco; 

(B) Delírio religioso, delírio persecutório, delírio de interpretação, delírio de referência e delírio 
hipocondríaco; 

(C) Delírio persecutório, delírio de pânico, delírio de grandeza e delírio hipocondríaco; 

(D) Delírio religioso, delírio gritante, delírio hipocondríaco e delírio persecutório. 
 

QUESTÃO 10 - Um Projeto Terapêutico Singular (PTS) se constitui em um conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, produzido pela 
discussão de uma equipe interdisciplinar. A construção de um PTS pode ser sistematizada em 
quatro momentos, exceto: 

(A) Diagnóstico e análise; 

(B) Definição de ações e metas; 

(C) Prognóstico; 

(D) Reavaliação. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

PSICOLOGIA - SESMT 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA PSICOLOGIA - SESMT 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - Em relação ao campo de aplicação dos conhecimentos da ciência psicológica a 
questões pertinentes ao trabalho, que caracteriza a área da Psicologia do Trabalho, uma 
compreensão mais ampliada do objeto de estudo permite afirmar que: 

(A) Há três momentos diferentes da constituição da prática nesta área, sendo que o caráter 
instrumental da Psicologia Organizacional acabou por supervalorizar as teorias psicanalíticas com 
ênfase na satisfação. 

(B) O ponto central é o estudo e compreensão do trabalho humano em todos os seus significados e 
manifestações. 

(C) Os profissionais dessa área mesclam instrumentos e práticas que privilegiam a psicometria, a 
interdisciplinaridade e a clínica. 

(D) Os objetivos da área centram-se na busca de eficiência, desempenho, produtividade e 
rendimento, portanto é uma atuação de caráter instrumental e orientação tecnocrática. 

 

QUESTÃO 02 - O trabalho não se reduz à atividade em si, transcende o concreto e instala-se numa 
subjetividade. O trabalho pode ser um prazer, dependendo das condições nas quais é realizado, ou 
poderá resultar num desprazer ao indivíduo. O estudo do prazer como um indicador de saúde vem 
sendo desenvolvido pelos estudos na abordagem da psicodinâmica do trabalho, segundo a qual é 
possível defini-lo como: 

(A) É um estado emocional que ocorre quando o trabalho é desafiante, tem recompensas 
equilibradas, boas condições e suporte dos colegas. 

(B) É uma sensação de bem-estar que pode ser medida e depende da vontade.É um sentimento de 
gratificação, orgulho e identificação com um trabalho que atende às necessidades profissionais. 

(C) É um equilíbrio entre as experiências positivas e negativas e o grau de êxito que o indivíduo tem 
nas diferentes esferas da vida. 

(D) É uma vivência de realização e liberdade que envolve experiências simbólicas de 
reconhecimento, está relacionado à identidade social e pessoal. 

 

QUESTÃO 03 - O sofrimento no trabalho pode ser definido como as vivências concomitantes de 
desgaste e insegurança que são capazes de desestabilizar a identidade e a personalidade. A origem 
do sofrimento pode ser verificada: 

(A) Nas pressões e nas imposições da organização do trabalho e na incapacidade de enfrentar as 
exigências relacionadas ao desempenho. 

(B) Nos conflitos intrapsíquicos e nas condições subjetivas do trabalho. 

(C) Nas condições objetivas do trabalho e na história de vida. 

(D) Nos aspectos psicossociais do trabalho e nas características pessoais: sexo, idade e formação. 
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QUESTÃO 04 - A Síndrome de Burnout é a doença ocupacional a que estão mais expostos os 
profissionais das áreas de saúde, educação e serviços assistenciais. Nela, ocorre adoecimento físico 
e psíquico, que compromete os resultados do trabalho. Esse acometimento repercute nas 
organizações, pois gera elevado índice de absenteísmo, aumento de conflitos interpessoais 
e turnover. Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir. 
 
I. A Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico 
decorrente de um estado de tensão emocional e estresse crônico provocados por condições de 
trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. 

II. A Síndrome de Burnout caracteriza-se por euforia, despersonalização, reviviscência episódica de 
evento estressor e diminuição do envolvimento pessoal no trabalho. 

III. Há vários estressores ocupacionais vivenciados pelos profissionais da área de saúde que afetam 
diretamente o seu bem-estar, e, se persistentes, podem levar à Síndrome de Burnout. 

IV. Os estressores ocupacionais para enfermeiros estão relacionados à atuação profissional, 
ambiente de trabalho, administração de pessoal, relacionamento interpessoal, assistência prestada 
e vida pessoal. 

É correto apenas o que se afirma em  

A) II. 

B) III e IV. 

C) I, II e III 

D) I, III e IV. 

 

QUESTÃO 05 - O analista do trabalho sempre se confronta com a singularidade de uma pessoa que, 
no ato profissional, manifesta sua vida pessoal e social. A dimensão pessoal do trabalho se expressa 
concretamente nas estratégias usadas pelos operadores para realizar sua tarefa. Estas são objeto 
real da análise ergonômica da atividade. Das alternativas a seguir, assinale a que melhor define 
tarefa e atividade. 

(A) Tarefa é um conjunto de prescrições e refere-se à necessidade de estabelecer métodos de 
gestão, 

enquanto a atividade de trabalho é um elemento central que organiza e estrutura os componentes 
da situação de trabalho. 

(B) O trabalho prescrito é sempre relativo a um tempo médio socialmente necessário e a atividade 
de trabalho é o resultado socialmente aceitável. 

(C) A atividade é um princípio que impõe um modo de definição do trabalho em relação ao tempo, 
já a tarefa identifica as características da situação de trabalho que orienta a maneira pela qual o 
trabalhador realiza o trabalho. 

(D) A dimensão pessoal das condições de trabalho ganha sentido em função do itinerário 
profissional do trabalhador e de sua experiência, portanto a tarefa leva em conta as particularidades 
dos operados e o que eles pensam sobre as escolha feitas ou impostas. 
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QUESTÃO 06 - As doenças relacionadas ao trabalho vêm se tornando mais incidentes num mundo 
cada vez mais industrializado. Para reconhecer e diagnosticar essas doenças diversos autores 
apontam a necessidade de perguntar ao paciente/trabalhador: qual é a sua ocupação? A questão da 
saúde do trabalhador tem permitido evidenciar que: 

(A) Quando não são tomadas medidas de controle, os fatores de risco podem levar a 
comprometimentos para o trabalhador, como as doenças próprias de cada exposição. 

(B) A análise das condições de trabalho se faz necessária frente ao acentuado aumento dos 
benefícios pagos por doenças do trabalho. 

(C) A insatisfação com o conteúdo do trabalho se manifesta nos transtornos mentais. 

(D) As implicações sobre a saúde dos trabalhadores têm forte associação com os programas de 
qualidade de vida no trabalho. 

 

QUESTÃO 07 

Os estudos sobre o assédio moral no trabalho referem a perda precoce da capacidade de trabalho 
em determinados contextos organizacionais. Qual, das seguintes alternativas, melhor descreve o 
terreno fértil para o surgimento do assédio moral? 

(A) Onipotência da empresa e vigilância constante dos trabalhadores, dos gerentes e supervisores. 

(B) Orientações e treinamentos aos gerentes e funcionários por meio da educação e da informação. 

(C) Comportamentos agressivos e impulsivos da vítima mostrando desequilíbrio e perturbando o 
trabalho dos colegas. 

(D) Cultura e clima permissivo da organização, com desconfiança e competição exacerbada; 
supervalorização das estruturas hierárquicas; processos de reestruturação organizacional sem 
transparência e com ameaças generalizadas; desumanização das relações de trabalho. 

 

QUESTÃO 08 

A discussão sobre saúde mental e desemprego é pertinente devido aos efeitos deletérios que essa 
situação pode produzir na saúde do indivíduo, pois ela tem repercussões na vida como um todo da 
pessoa desempregada. A falta de trabalho pode gerar uma vida sem significação e uma situação de 
vulnerabilidade social, a qual pode ocasionar uma desordem simbólica e psíquica. Com base no 
exposto, todas as alternativas estão corretas, exceto: 

(A) Estudos têm demonstrado que a situação de desemprego pode acarretar: conflitos no 
relacionamento familiar e social do sujeito; isolamento social; ocorrência constante de uso de álcool 
ou de outras drogas; apelo anormal para a religião ou esporte ou agravamento de problemas 
sociais. 
(B) Os trabalhadores desempregados atribuem a responsabilidade dessa situação a si próprios e a 
associam à falta de estudo, à idade, ao despreparo para mudanças tecnológicas e condições 
internas. 
(C) A população desempregada com maior risco de adoecimento psíquico tem baixa capacidade 
financeira e econômica, problemas familiares e pouca experiência profissional. 
(D) O discurso ideológico legitima que o desemprego é causado pela desqualificação profissional do 
indivíduo. 
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QUESTÃO 09 - No que se refere ao trabalho, ainda que tenhamos o debate sobre a perda da sua 
centralidade, diversos autores advogam o papel da categoria trabalho como fundante do ser 
humano e de suas formas de sociabilidade. Como base no exposto, avalie as afirmativas a seguir: 

I. O trabalho é o meio de satisfação das necessidades básicas. 

II. O trabalho é fonte de identificação e de autoestima, de desenvolvimento das potencialidades 
humanas, de alcançar sentimento de participação nos objetivos da sociedade. 

III. A centralidade do trabalho dá-se não só na esfera econômica como também na esfera psíquica, 
uma vez que a atividade laborai ainda parece ser uma importante fonte de saúde psíquica. 

IV. Num plano ontológico, a humanidade não pode reproduzir-se sem trabalho, entendido como 
atividade vital que produza bens socialmente úteis. 

V. Trabalho é o que faz para ganhar a vida ou que se é pago para fazer, regulado por um acordo 
contratual. 

Pode-se afirmar que: 

(A) somente I, IV e V estão corretas. 

(B) somente I está incorreta. 

(C) somente V está incorreta. 

(D) todas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 10 - A identidade tem sido apresentada como um conceito dinâmico, adotado 
frequentemente para compreender a inserção do sujeito no mundo e sua relação com o outro. O 
atual contexto do mundo do trabalho contribui de forma decisiva para a fragmentação dos sujeitos 
e, desse modo, tende a reforçar a fragilidade e a condição provisória da identidade. Dentre as 
alternativas a seguir, assinale a que apresenta as repercussões da precarização do trabalho na 
identidade profissional. 

(A) As mudanças no mundo do trabalho afetaram a forma de ser da classe trabalhadora, tornando-a 
mais mobilizada para permanecer no emprego e continuar na atividade profissional e/ou empresa 
escolhida. 

(B) O trabalho apresenta as características como precariedade e fragmentação, impondo 
dificuldades para que se processem as identificações por seu intermédio, mas favorecendo 
empregabilidade do trabalhador. 

(C) A concepção do trabalho como um elemento imprescindível para a construção da identidade do 
sujeito é inegável quando há emprego para a classe trabalhadora. 
(D) Nas situações de demissão, o trabalhador deixa de pertencer a um grupo determinado de 
profissionais, uma vez que se desvincula da rotina diária do seu trabalho e perde seu lugar e sua 
condição de trabalhador daquela empresa específica. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional possui exames médicos que 

são obrigatórios. Análise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 

I – Admissional; 

II – Periódico; 

III – Retorno ao Trabalho; 

IV – Mudança de Função; 

V – Demissional. 

 

a) Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III, e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

d) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 02 – A Norma Regulamentadora NR - ________ tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral. 

 Complete a frase acima assinalando a alternativa correta: 

a) 32 

b) 4 

c) 15 

d) 17 

 

QUESTÃO 03 – As comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) devem ser preenchidas: 

a) Apenas após confirmação do diagnóstico de doença do trabalho. 

b) Nos casos confirmados ou na suspeita de acidentes ou doenças de trabalho. 

c) Apenas nos casos de acidentes de trabalho com afastamento do trabalho. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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QUESTÃO 04 – Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do 

afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o 

auxílio-doença acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/91, tem direito à estabilidade 

no emprego por um período de: 

a) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença. 

b) 12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do INSS. 

c) 12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no trabalho. 

d) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado. 

 

QUESTÃO 05 – O INSS é responsável pelo pagamento de auxílio-doença a partir de quantos dias 

após o início de sua incapacidade, para segurados empregados. 

a) 1º dia 

b) 15º dia 

c) 16º dia 

d) 7º dia 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA. A ergonomia visa: 

a) A adaptação do trabalho ao homem. 

b) A concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizadas com o máximo 

de conforto, segurança e eficiência. 

c) A seleção do trabalhador ao local adequado. 

d) A análise da atividade exercida pelo trabalhador. 

 

QUESTÃO 07 – São considerados respectivamente fatores causais biomecânicos e organizacionais de 

LER/DORT: 

a) Sedentarismo e metas. 

b) Stress e compressão mecânica. 

c) Conteúdo do trabalho e postura. 

d) Força excessiva e ritmo de trabalho. 
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QUESTÃO 08 – De acordo com a NR – 32, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra: 

a) Hepatite B, unicamente. 

b) Hepatite B e C, Tétano, Tríplice Viral e Gripe. 

c) Tétano, Difteria, Sarampo, Hepatite B e Gripe 

d) Tétano, Difteria, Hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

 

 

QUESTÃO 09 – Você observa que um trabalhador de 26 anos recebeu há cerca de quatro anos duas 

doses de vacina contra a Hepatite B em intervalo de um mês entre elas. Deve-se: 

a) Fazer novo esquema com três doses. 

b) Realizar uma terceira dose. 

c) Considerar o trabalhador imunizado. 

d) Realizar mais duas doses. 

 

 

QUESTÃO 10 – Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa 

correta: 

a) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição. 

b) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. 

c) Devem-se constituir CIPA e mantê-la em regular funcionamento apenas empresas privadas. 

d) É permitida a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção 

de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes durante seu mandato. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - A finalidade da lavagem intestinal é: 

A)  Prevenir ou combater infecção e obter amostra do conteúdo gástrico. 

B) Preparar o estômago para exames. 

C) Remover do estômago conteúdo gástrico, como nos casos de intoxicação medicamentosa ou 

envenenamento. 

D) Aliviar a distensão abdominal e a flatulência, nos casos de constipação intestinal. 
 

QUESTÃO 02 - Em relação aos cuidados com os drenos de tórax, podemos afirmar que: 

A) O leito deve ser mantido, impreterivelmente, em posição horizontal. 

B) Os drenos devem ser retirados um pouco a cada dia para facilitar a cicatrização. 

C) A secreção drenada significa infecção por contaminação. 

D) A água esterilizada no frasco de drenagem atua como selador e evita o retorno do ar para o 

espaço pleural. 

 

QUESTÃO 03 - A aplicação venosa na mesma veia em cuja parede ocorre o endurecimento pode 

resultar em uma complicação como: 

A) Hematoma. 

B) Flebite. 

C) Esclerose. 

D) Choque pirogênico. 

 

QUESTÃO 04 – Medidas que devem ser adotadas na assistência a pacientes com quadro suspeito ou 

confirmado de doenças transmitidas por partículas muito leves e que podem ser disseminadas a 

longas distâncias: 

A) Precauções de contato 

B) Precauções por aerossóis 

C) Precauções por gotículas 

D) Precauções padrão 
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QUESTÃO 05 - Paciente L.M.V. está internado na instituição com quadro de pneumonia. Consta em 

sua prescrição médica soro fisiológico 0,9%, 900 mL, que deverá ser infundido em quinze horas. 

Em relação ao cálculo de gotejamento do soro, é CORRETO afirmar que este será de: 

A) 35 gotas/minuto. 

B)  20 gotas/minuto. 

C) 25 gotas/minuto. 

D)  30 gotas/minuto. 
 

QUESTÃO 06 - Você é o técnico de enfermagem responsável por realizar os cuidados integrais de 

J.A.M., 65 anos, paciente diabético, em uso de insulinoterapia, que está internado em uma unidade 

de clínica médica. Considerando o caso acima, considere as afirmativas abaixo quanto aos cuidados 

referentes ao uso de insulinoterapia e outras medicações por via subcutânea e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 A(  ) Podem ser utilizados como locais de escolha para a aplicação de injeção subcutânea: 

regiões superiores externas dos braços, abdome e região anterior das coxas, pois são áreas 

afastadas de articulações, ossos e grandes vasos sanguíneos, minimizando as complicações. 

B(  ) Não é necessário o rodízio das aplicações, pois a insulina, diferentemente da heparina, possui 

boa absorção, não trazendo complicações caso sejam aplicadas todas as doses no mesmo local. 

C(  ) Após a aplicação da insulina, o local deverá ser massageado, como forma de auxiliar na 

absorção pelo tecido subcutâneo. 

D(  ) Dentre as vantagens do uso de medicação por via subcutânea está o fato de que esta permite a 

infusão rápida de medicamentos em grandes volumes, sendo por isso comumente utilizada em 

situações de urgência. 
 

QUESTÃO 07 - Assinale a alternativa CORRETA. 

Na administração de medicamentos, um dos cuidados de enfermagem é observar eventuais reações 

adversas. Considerando que um paciente recebeu medicamento trombolítico por via intravenosa, 

uma das principais complicações que deve ser monitorada é: 

A(  ) dispneia. 

B(  ) diarreia. 

C(  ) hemorragia. 

D(  ) hipoglicemia. 
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QUESTÃO 08 - A oxigenioterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de 

pressão superior à encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir e atender deficiência de 

oxigênio ou hipóxia. Considere as seguintes afirmativas quanto aos cuidados com oxigenioterapia e 

com sua administração. 

I. Para a administração da oxigenioterapia, deve-se utilizar o fluxômetro, a fim de regular a 

quantidade de oxigênio fornecida. 

II. Deve-se colocar no umidificador soro fisiológico, até o nível indicado. 

III. É indicado manter sempre as vias aéreas do paciente limpas e desobstruídas. 

IV. A desinfecção da máscara de oxigênio deve ser feita com água e sabão, seguida da aplicação de 

álcool a 70 %. 

V. O oxigênio é um medicamento e deve ser ajustado de acordo com a prescrição médica. 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

A(  ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 09 - Em relação às terminologias utilizadas na área da saúde, assinale com V as 

afirmativas VERDADEIRAS e com F as afirmativas FALSAS. 

 

(    ) Poliúria corresponde ao aumento do volume urinário, podendo ou não ser acompanhada de 

aumento da frequência urinária. 

(    ) “Taquicardia” é um termo utilizado para designar aumento da frequência cardíaca. 

(    ) Pirexia é a diminuição da temperatura do corpo humano para abaixo dos limites considerados 

normais. 

(    ) Disfagia é um distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela 

má pronunciação. 

(    ) Hematêmese é a expectoração sanguínea ou sanguinolenta através da tosse, proveniente de 

hemorragia na árvore respiratória. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(     ) F – V – V – F – F 
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B(     ) V – V – F – F – F 

C(     ) V – F – F – V – V 

D(     ) F – F – V – V – F 

 

QUESTÃO 10 - Dentre os cuidados de enfermagem executados pelo técnico de enfermagem 

destaca-se o posicionamento do paciente no leito. O adequado posicionamento do paciente no leito 

pode prevenir complicações ou mesmo minimizar problemas respiratórios, circulatórios e lesões de 

pele. Acerca desse cuidado de enfermagem, considere as afirmativas a seguir. 

I. A posição Fowler consiste em manter o paciente em decúbito dorsal, com a cabeceira elevada em 

ângulo de aproximadamente 45 graus. É indicada para pessoas com dificuldades respiratórias. 

II. A posição Trendelemburg é indicada para pacientes com tromboflebites ou pós-operatório de 

cirurgia ginecológica, de modo que a cabeça permaneça mais elevada em relação ao restante do 

corpo. 

III. A posição de Sims é a mais indicada para pacientes durante o procedimento de lavagem 

intestinal. 

IV. A posição prona requer que o paciente seja acomodado com o abdome voltado para cima. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A(     ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

B(     ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

C(     ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.   

D(     ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - Qual dos comandos SQL abaixo efetua uma alteração desabilitando o recebimento de 
cesta básica para os funcionários que ganham mais que R$3.000,00? 

a) UPDATE funcionario SET funcionario_cestabasica=false; 

b) UPDATE funcionario SET funcionario_cestabasica=false WHERE funcionario_salario>3000; 

c) INSERT funcionario SET funcionario_cestabasica=false WHERE funcionario_salario>3001; 

d) INSERT funcionario SET funcionario_cestabasica=false WHERE funcionario_salario>3000; 

 

 

QUESTÃO 02 - Considerando o Ambiente Oracle, escreva o comando a ser executado que permitirá 
que os usuários: JOSE; FERNANDO; tenham permissões para realizar as instruções SELECT, INSERT, 
UPDATE na tabela SALARIOS. 

a) GRANT ALL ON SALARIOS TO JOSE, FERNANDO; 

b) GRANT SELECT, GRANT INSERT, GRANT UPDATE IN SALARIOS TO JOSE, TO FERNANDO; 

c) GRANT SELECT, INSERT, UPDATE TO SALARIOS ON JOSE, FERNANDO; 

d) GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON SALARIOS TO JOSE, FERNANDO; 

 

 

QUESTÃO 03 - Considere as duas tabelas de um banco de dados relacional: 

 Cliente (CPF, Nome, Endereço, Fone) e Compras (ID, Produto, Tipo, CPF) 

 Sendo CPF chave estrangeira em Compras, com origem em Cliente. 

 A consulta, em SQL padrão, para obter o nome dos clientes e o tipo de produtos adquiridos é: 

 

a) SELECT Nome, Tipo  FROM Cliente, Compras WHERE Cliente.CPF = Compras.CPF; 

b) SELECT Nome, Tipo  FROM Cliente, Compras  WHERE CPF IN (Cliente, Compras); 

c) SELECT Nome, Tipo FROM Cliente, Compras WHERE CPF.Cliente LIKE CPF.Compras; 

d) SELECT Nome, Tipo FROM Cliente, Compras; 
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QUESTÃO 04 - Qual será a saída gerada pela execução do seguinte código? 

 

a) i = 0; 

 

b) i = 1; 

 

c) i = 10; 

 

d) O código apresenta erros. 

 

 

 

QUESTÃO 05 - Sobre domínios em Windows 7, é INCORRETO afirmar que: 

a) os computadores podem estar em redes locais diferentes. 

b) ao possuir uma conta de usuário no domínio, é possível fazer logon em qualquer 
computador do domínio sem precisar ter uma conta nele. 

c) um domínio pode conter milhares de computadores. 

d) um domínio pode conter diversos clientes, porém é restrito a apenas um servidor. 
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QUESTÃO 06 -  

 

De acordo com o modelo de camadas TCP/IP. Qual das opções está CORRETA: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) Todas estão incorretas 

 

QUESTÃO 07 - Sobre Hardware e software é correto afirmar que: 

I. Hardware é todo equipamento do computador, ou seja, a impressora, o mouse, a placa mãe e o 
sistema Operacional. 

II. Software são os programas que utilizamos em um computador. 

III. A planilha eletrônica é um exemplo de software aplicativo. 

IV. O pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, dotado de memória flash e conector 
USB e é considerado um software devido a possibilidade de carregar vários arquivos. 

A sequencia correta é: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 08 -  Qual modelo de banco de dados coloca os dados em tabelas bidimensionais? 

a) Hierárquico 

b) Relacional 

c) Normalizado 

d) Rede 
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QUESTÃO 09 - Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de 
energia elétrica e o computador seja desligado abruptamente, os dados em utilização que serão 
perdidos estão armazenados 

 

A) No disco rígido e memória Ram. 
 

B) Em dispositivos removidos com segurança. 
 

C) no disco rígido. 
 

D) na memória RAM. 

 

 

QUESTÃO 10 - Associe cada aplicativo a sua principal funcionalidade: 
 

 
 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
a) II, I, III, IV. 
 
b) I, II, III, IV. 
 
c) II, I, IV, III. 
 
d) I, II, IV, III. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TECNICO DE NUTRIÇÃO 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TECNICO DE NUTRIÇÃO 

Questões 

 

QUESTÃO 01 - São preparações que contém glúten: 

(A) arroz-doce. 

(B) pamonha. 

(C) mingau de aveia. 

(D) gemada. 

 

 

QUESTÃO 02 - Na terceira idade, um dos fatores que contribui para a má absorção de cálcio é a: 

(A) diminuição da secreção de ácido gástrico. 

(B) diminuição de ingestão de líquidos. 

(C) elevada produção de vitamina D. 

(D) baixo consumo de fibras. 

 

 

QUESTÃO 03 - Na fórmula de cálculo do Índice de Massa Corporal utilizado em adultos, deve ‐ se 
levar em consideração os parâmetros a seguir. 

(A) Peso e grau de atividade física. 

(B) Peso e estatura. 

(C) Peso e idade. 

(D) Grau de atividade física e idade. 

 

 

QUESTÃO 04 - A deficiência de vitamina D, B1, C e A, B3. 

(A) Pelagra, beribéri, escorbuto, xeroftalmia, raquitismo 

(B) Raquitismo, pelagra, escorbuto, xeroftalmia, beribéri, 

(C) Raquitismo, escorbuto, pelagra, xeroftalmia, beribéri 

(D) Raquitismo, beribéri, Escorbuto, xeroftalmia e pelagra 

 

 

 



 
 

81 

 

 

 

QUESTÃO 05 - O licopeno é um pigmento semelhante ao caroteno encontrado em maiores 
concentrações nas hortaliças: 

(A) Verdes 

(B) Amarelas 

(C) Vermelhos arroxeados 

(D) Vermelhas 

 

 

QUESTÃO 06 - Assinale a opção que NÃO representa uma diretriz nos cuidados nutricionais para 
pacientes de refluxo e esofagite 

(A) Evitar as refeições volumosas ricas em carboidratos 

(B) Evitar alimentos muito condimentados e  ácidos quando houver inflamação 

(C) Evitar chocolate e bebida alcoólica 

(D) Evitar produtos que contenham cafeína além do próprio café 

 

 

QUESTÃO 07 - A falta de vitamina ______, pode envolver um risco de hemorragia massiva 
descontrolada interna intensa calcificação da cartilagem e do osso malformação desenvolvimento 
ou a deposição de sais de cálcio insolúveis nas paredes das artérias. 

(A) K 

(B) D 

(C) C 

(D) A 

 

 

QUESTÃO 08 -   Os alimentos ricos em carboidratos de acordo com a função que desempenham no 
organismo são classificados como: 

A) plásticos. 

B) redutores. 

C) energéticos. 

D) expansivos. 
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QUESTÃO 09 -  Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna e assinale a sequência correta: 

Coluna I 

1. A 

2. C 

3. D 

4. E 

5. K 
 

Coluna II 

(   ) ácido ascórbico 

(   ) calciferol 

(   ) naftoquinona 

(   ) tocoferol 

(   ) retinol 
 

A sequência correta é: 

A) 1, 3, 5, 2 e 4 

B) 3, 2, 4, 5 e 1 

C) 3, 1, 5, 2 e 4 

D) 2, 3, 5, 4 e 1 

 

 

QUESTÃO 10 - Em relação às dietas hospitalares, assinale a alternativa correta: 

(A) Dieta líquida restrita: é fundamentalmente à base de leite, que é a maior fonte proteica, e pobre 
em resíduo. 

(B) Dieta normal: saladas cruas ou cozidas; carnes cozidas, assadas, grelhadas, fritas; vegetais crus 
ou cozidos, refogados ou fritos; pastelaria (forno, frituras); sopas e bolos; frutas e sorvetes (sem 
restrição); óleos, margarinas e açúcar. 

(C) Dieta branda: leite e derivados (queijos cremosos, naturais ou coagulados); carnes moídas e 
desfiadas; ovos (quente, pochê, cozido); frutas (cozidas, em purê, em suco); sopas (massas, legumes 
liquidificados); arroz papa; pão e similares (torradas, biscoitos, bolachas); sobremesas (sorvete, 
geleia, doce em pasta, pudins, cremes, arroz-doce, fruta cozida, bolo). 

(D) Dieta pastosa: saladas cozidas; carnes cozidas, assadas e grelhadas; vegetais cozidos e 
refogados; ovo cozido, pochê ou quente; frutas (em compotas e sem casca); torradas, biscoitos, 
pães enriquecidos (não integrais); pastelaria de forno, bolos, sorvetes; sopas. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Questões 
 

 

QUESTÃO 01 – No ambiente hospitalar podemos encontrar quais riscos: 

 A) Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

 B) Riscos físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

 C) Riscos químicos, biológico e ergonômicos. 

 D) Riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

  

 

QUESTÃO 02 - O anexo  da Norma Regulamentadora - NR 15 que determina o grau de insalubridade 
no ambiente hospitalar é: 

A) Anexo 13 

B) Anexo 01 

C) Anexo 14 

D) Anexo 16 
 

 

QUESTÃO 03 - O treinamento que a empresa/Hospitais deve realizar com os profissionais referente 
a  separação desse tipo de resíduo é uma exigência do(a) : 

A) Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA). 

B)Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

C)Instituto  Nacional Metrologia, Qualidade e Tecnologia(IMETRO). 

D)Ministério do Trabalho e Emprego(MTE). 
 

 

QUESTÃO 04 - A Norma Regulamentadora que estabelece a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes é: 

A) NR15 

B) NR 15 anexo 5 

C) NR6 

D) NR5 
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QUESTÃO 05 - Compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos 
empregados na CIPA, no prazo de: 

A) Mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato em curso. 

B) Mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do mandato em curso. 

C) A NR 5 não determina tempo mínimo para convocação. 

D) Mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso. 

 

 

 

QUESTÃO 06 - Qual a Norma Regulamentadora que trata de caldeira e vasos de pressão: 

A) NR10 

B) NR12 

C) NR11 

D) NR13 
 

 

QUESTÃO 07 - De acordo com a Norma Regulamentadora NR32, empregador deve vetar? Escolher a 
opção que mais se enquadra. 

A) Cada instituição determina as proibições de acordo com os procedimentos internos. 

B) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, uso de adornos e consumo de 
alimentos no posto de trabalho. 

C) Não existem proibições na NR 32, trata apenas de procedimentos. 

D) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, uso de calçado aberto, uso de 
adornos e consumo de alimentos no posto de trabalho. 

 

 

 

QUESTÃO 08 - A Dosimetria Individual é uma medida que  permitir a determinação da dose de cada 
usuário na exposição à radiação ionizante, a leitura da dose deve ocorrer? 

A) Mensalmente. 

B) Diariamente. 

C) Semanalmente. 

D) Anualmente. 
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QUESTÃO 09 -  Trabalhadores com relação de trabalho regida pela CLT, quando do afastamento por 
acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, que receberam o auxílio-doença 
acidentário, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/91, tem direito à estabilidade no emprego por 
um período de: 

A) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença. 

B) 12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do INSS. 

C) 12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no trabalho. 

D) 12 meses, após a alta do médico assistente do segurado. 

 
 

 

QUESTÃO 10 - Com relação à ergonomia, assinale a opção correta. 

A) Um local de trabalho deve proporcionar condições que melhorem a produtividade do 
trabalhador, buscando-se adaptar as características desse trabalhador aos recursos disponibilizados 
pela organização. 

B) A ergonomia sustenta-se em uma base física, que permite apreender as variáveis que 
determinam o trabalho pela via da análise do comportamento. 

C) A natureza e a forma do trabalho determinam como são ativados os mecanismos psíquicos que 
possibilitam uma resposta apropriada à situação de trabalho. 

D) As desvantagens da posição sentada, muito utilizada no trabalho, incluem o sedentarismo, a 
adoção de posturas desfavoráveis e a ênfase sanguínea nos membros inferiores. 
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Edital nº. 001/2017 
Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

 
 
 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ___/____/2017 

 

 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver a 
instrução do orientador de sala.  

 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

- A prova terá duração de 2:00 (duas horas) e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala.  
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PROVA TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Questões 

 

QUESTÃO 01 –  O poeta uma vez escreveu: 

“Morre lentamente, quem passa os dias 

queixando-se da má sorte 

ou da chuva incessante. 

Morre lentamente, quem abandona um 

projeto antes de iniciá-lo, 

não pergunta sobre um assunto que 

desconhece 

ou não responde quando lhe indagam 

sobre algo que sabe. 

Evitemos a morte em doses suaves, 

recordando sempre que estar vivo exige 

um esforço muito maior que o simples 

fato de respirar. 

somente a perseverança fará com que 

conquistemos 

um estágio esplêndido de felicidade”. 

Pablo Neruda in Carlo & Queiroz (2008). 

Muitos já escreveram sobre a morte e os processos relacionados a ela. São reflexões humanas 
que trazem à luz sentimentos de medo, dúvida ou mesmo a paz de quem já consegue lidar com o 
fim da vida. Sobre o tema dos cuidados paliativos e a saúde mental, assinale a assertiva correta: 

a) A morte sempre foi vista como tabu em todas as culturas. Traz a idéia de fracasso, derrota ou 
vergonha. 

b) Elisabeth Kübler-Ross e Cicely Saunders discorreram sobre a importância de acompanhar o 
processo do adoecimento e cuidar dos sintomas e do sofrimento no fim da vida sob a ótica 
psicossocial e espiritual. 

c) Para Saunders (1991), há nas ações de saúde o paradigma do cuidar e o do curar. No paradigma 
do cuidar, o investimento é na vida a qualquer preço; e no paradigma do curar, a medicina de alta 
tecnologia tem papel principal e a humanização da saúde fica em segundo lugar. 

d) As principais necessidades dos pacientes gravemente enfermos são as de não ter dor e outros 
sintomas, ter controle sobre a própria vida, não ter sofrimento prolongado, não ser sobrecarregado 
pela família, estreitar vínculos com familiares e organizar as pendências financeiras e religiosas. 
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*CASO CLÍNICO PARA AS PERGUNTAS 2 E 3 

 

- Identificação do paciente: R.S., natural de Salvador / Bahia, sexo masculino, 55 anos, ensino 
médio completo, aposentado. É solteiro, sem filhos, cuidou dos pais até seu falecimento; 
atualmente reside sozinho, em casa própria; refere não ter religião, mas crê em Deus. 

- História clínica pregressa: Nega tabagismo, etilismo ou uso de substâncias psicoativas. Diabetes 
Mellitus não insulino dependente, miocardiopatia dilatada. Segundo seu irmão, o paciente 
apresenta isolamento social há 2 anos, após falecimento da mãe. Histórico de alucinações 
persecutórias. 

- Diagnóstico: SIDA em seguimento ambulatorial desde 1998; carga viral Alta e CD4 de 21%. Com 
dificuldade de adesão ao tratamento, interrompeu o uso de TARV. Apresenta polineuropatia 
secundária ao HIV, lesão por pressão sacral infectada com drenagem de secreção purulenta em 
grande quantidade e quadro depressivo. Iniciou terapêutica para Neurosífilis. 

- Avaliação inicial de Terapia Ocupacional do Serviço de Interconsulta hospitalar: apresenta estado 
confusional, com desorientação e pensamento lentificado; não deambula espontaneamente, 
ficando restrito ao leito. Refere não se lembrar de fatos recentes, tem fadiga e dispnéia mesmo 
em repouso, o que o impede de realizar suas atividades de autocuidado, e está desmotivado, 
tendo deixado de realizar atividades significativas. 

 

QUESTÃO 02. (AOTA, 2015) A descrição do caso clínico indica que: 

a) O paciente apresenta alterações nas ocupações: AVDs, AIVDs, lazer, participação social, educação 
e trabalho. 

b) Apresenta alterações nas estruturas do corpo (dos sistemas cardiovascular, respiratório, 
imunológico, neurológico e estrutura da pele) e nas funções do corpo (emocional, cognitivo, motor, 
dentre outros). 

c) Apresenta alterações nas habilidades de desempenho (musculoesqueléticas, sensoperceptivas, 
processuais e de interação social) e nos padrões de desempenho (hábitos, rotinas, rituais, contextos 
temporais e papéis ocupacionais). 

d) Dentre as alterações cognitivas, estão as de funções de orientação têmporo-espacial, de 
memória, atenção e pensamento, além de afasia construtiva e disfunção executiva. 

 

QUESTÃO 03. Escolha a opção incorreta dentre as alternativas apresentadas a seguir, relativas ao 
caso clínico acima apresentado, para possíveis objetivos de tratamento durante a internação 
hospitalar: 

 

a) Minimização de danos e de agravos, com manutenção preventiva das habilidades funcionais: 
motoras, psicossociais e cognitivas ainda preservadas. 

b) Propiciar espaços de saúde no contexto hospitalar, através do resgate de atividades significativas 
do cotidiano intra e extra hospitalar. 



 
 

90 

 

c) Promover atividades significativas que estimulem habilidades cognitivas deficitárias, bem como 
organização de comportamentos e orientação psíquica. 

d) Organização da rotina no ambiente extrahospitalar e melhoria do quadro confusional associado 
com alteração da sensopercepção, através de atividades adaptadas e graduadas, voltadas para a 
orientação psíquica e organização de cotidiano. 

 

QUESTÃO 04. Escolha a opção incorreta dentre as alternativas apresentadas a seguir sobre a 
Humanização da Assistência Hospitalar: 

a) O fortalecimento e qualificação do trabalho de cada profissional de saúde individualmente é um 
dos princípios norteadores da política de humanização, como melhor estratégia para a produção de 
saúde. 

b) Humanização hospitalar é um processo de transformação da cultura organizacional baseada na 
valorização dos profissionais e melhoria das condições de trabalho, dentre outros. 

c) Como o hospital é uma instituição fortemente baseada em relações de poder e disciplina, a 
formação qualificada de recursos humanos em saúde é um importante desafio da gestão hospitalar 
humanizada. 

d) O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar pretende modernizar as relações 
de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, para o oferecimento da atenção à saúde que valorize 
a vida humana e a cidadania. 

 

QUESTÃO 05. Sobre o processo de escolha da atividade em contextos hospitalares, escolha a 
alternativa incorreta. 

a) A utilização da atividade na clínica deve levar em conta o ambiente e contexto em que a atenção 
se dá e a importância de realizar as atividades nos diferentes contextos. 

b) Neste contexto, o terapeuta ocupacional depara-se com um sujeito que, por diferentes razões, 
perdeu sua independência e seu papel na comunidade, e que precisa aprender ou reaprender as 
habilidades. 

c) Para a escolha da atividade deve ser considerada a especificidade clínica envolvida no caso e nas 
individualidades do paciente. 

d) A prática do terapeuta ocupacional fundamenta-se no modelo médico-psicológico, pois além de 
considerar novos valores e potenciais, favorece um início de auto-organização e autodeterminação. 

 

QUESTÃO 06. Em relação ao tratamento e acompanhamento do paciente oncológico, preencha as 
lacunas e assinale a alternativa correta. 

O objetivo do trabalho da Terapia Ocupacional com um paciente oncológico é prestar 
atendimento a todos os pacientes e _____________ desde a fase do diagnóstico, momento de 
grande _____________, passando pelo processo ambulatorial, internação, visita domiciliar 
chegando até o momento dos ________________, se for o caso. 

a) familiares, ansiedade, cuidados de final de vida 
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b) familiares, esperança, cuidados paliativos 

c) doentes, esperança, cuidados paliativos 

d) equipe, ansiedade, tratamentos 

 

 

QUESTÃO 07. Se avaliar é “Reconstruir a história daquele que se apresenta como cliente, a qual 
não se resume a possível patologia, mas reflete um processo de vida” (De Carlo, Bartalotti, Munõz 
Palm, 2004, p. 18), identifique a alternativa incorreta sobre isso: 

a) A avaliação pode ocorrer simultaneamente ao tratamento, mas possibilitando desenvolver um 
plano de tratamento eficaz mesmo de curto prazo. 

b) O uso e construção de protocolos padronizados de avaliação mostram-se de grande relevância e 
um avanço. 

c) Auxilia na compreensão dos significados das ações humanas dentro do ambiente hospitalar 
favorecendo, a partir daí, transformar suas ações. 

d) Torna-se um processo simplificado dentro do contexto hospitalar, pois este paciente já realiza 
diversos exames e tratamentos. 

 

 

QUESTÃO 08. A atuação do terapeuta ocupacional em cuidados paliativos tem seus objetivos 
diferenciados por algumas particularidades, exceto: 

a) Estágio de evolução da doença e prognóstico. 

b) Nível de funcionalidade, aspectos emocionais e espirituais. 

c) Atividades voltadas apenas para a recuperação de atividades perdidas. 

d) Mudança na perspectiva entre reabilitação e manejo para a qualidade de vida. 

 

 

QUESTÃO 09. Ao pensar o planejamento terapêutico ocupacional em cuidados paliativos, deve-se 
considerar os princípios norteadores dos cuidados paliativos. Analise os princípios abaixo e 
assinale a alternativa correta. 

 

I - Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, sem intenção de postergar ou 
adiantar a morte. 

II - Promover o alívio da dor e de outros sintomas físicos, emocionais, sociais e espirituais. 

III - Oferecer um sistema de suporte para auxiliar o paciente a viver tão ativamente quanto 
possível até a sua morte. 
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IV - Aplicação no momento em que outras terapias que tem a intenção de prolongar a vida não 
tenham mais efeitos. Inclui toda a investigação necessária a melhor compreensão e manejo de 
complicações clínicas que afetam o doente. 

 

a) Somente I e II são verdadeiras. 
 

b) Todas são verdadeiras. 
 

c) Somente III e IV são falsas. 
 

d) Somente I, II e III são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 10. Considerando os enunciados abaixo como verdadeiros e/ou falsos sobre a Política 
Nacional de Humanização, marque a alternativa com a sequência correta: 

( ) Na Terapia Ocupacional, seus princípios podem estar associados aos da abordagem 
biopsicossosial. 

Tal abordagem considera o homem como um ser multidimensional. Nesse caso, o paciente deve 
manter o melhor nível de função em seu cotidiano, tendo acesso a uma vida produtiva e de 
significados. 

( ) O paciente deve ser levado a conhecer os valores culturais e espirituais, interesses, relações 
sociofamiliares, cotidiano e expectativas para o futuro do terapeuta. 

( ) No Sistema Único de Saúde, a humanização é vista como um programa horizontal que 
considera os sujeitos em diferentes contextos, sejam eles hospitalares, comunitários ou quaisquer 
outras instâncias gestoras da Rede. 

( ) O ambiente hospitalar humanizado reduz o tempo de internação, aumenta o bem-estar geral 
dos pacientes e funcionários, diminui o número de faltas da equipe profissional e reduz gastos. 

 

a) F, F, F e V. 

b) F, V, V e F. 

c) V, F, V e V. 

d) V, F, F e V. 

 

 

 

 


