
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém questões discursivas.três

2. O caderno de respostas será distribuído no início da prova. Ele é personalizado e não será substituído
em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

3. As folhas de respostas não poderão ser assinadas, rubricadas nem conter, em outro local que não o
apropriado, marcas ou sinais, pois serão despersonalizadas antes da correção. Qualquer símbolo,
sinal, desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou
rubrica, serão considerados elementos de identificação do candidato. Apresentando qualquer destes
elementos, a prova será desconsiderada, não corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.

4. Questões respondidas em local inadequado, ou seja, fora do espaço destinado a cada questão,
mesmo que identificada a troca, e respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o caderno de respostas. Você só poderá retirar-se definitivamente da
sala e do prédio após decorridas , e somente será permitido levar o caderno deduas horas de prova
prova a partir das , desde que permaneça na sala até esse horário.16 horas e 30 minutos

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, após a
entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas
respectivas assinaturas.

7. .AO TERMINAR, DEVOLVAO CADERNO DE RESPOSTAS AOAPLICADOR DE PROVA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
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CENTRO DE SELEÇÃO

Prova Teórico-Prática com abordagem discursiva 

CARGO: MÉDICO/ÁREA: SOCORRISTA

____Questão 01__________________________________________________________________

Leia o caso a seguir.

O serviço de emergência móvel é chamado para realizar um atendimento domiciliar a um pa-

ciente do sexo masculino, de 40 anos de idade, com histórico médico de hipertensão arterial

e dislipidemia, com controle irregular do uso de medicamentos e que, há uma hora, apresen-

tou dor precordial e mal-estar geral. Na avaliação inicial, o médico observa que o paciente

apresenta-se com taquipneia e sudorese profusa, não respondendo às solicitações verbais. O

pulso é fino e taquicárdico.

a) Quais são os possíveis diagnósticos para o caso descrito?

b) Qual é a conduta que o médico deve tomar após fazer a avaliação inicial?

c) Como o médico deve proceder caso esse paciente evolua com ausência de pulso?

(20 pontos)

____Questão 02__________________________________________________________________

Leia o caso a seguir.

Paciente de 49 anos, obeso, dá entrada no pronto-socorro com quadro de falta de ar e mal-

estar geral. O paciente alega tosse com expectoração amarelada e febre há três dias. Ao exa-

me clínico, apresenta-se extremamente dispneico, taquicárdico, com sudorese profusa, baixa

perfusão periférica. A SaO2 em ar ambiente é de 82% e após a oferta de oxigênio 10L/min, em

máscara, passa para 88%, mas mantém-se o quadro inicial. A pressão arterial é de 80x40

mmHg, FC 134 bpm, FR 33 ipm, T = 38 ºC. 

Sendo assim:

a) Qual a conduta inicial na abordagem do quadro clínico descrito? Quais as hipóteses diagnósticas

para o caso?

b) Quais exames o médico deve solicitar para indicar intubação orotraqueal ao paciente?

c) Ao tentar intubar observa-se uma via aérea difícil, e o médico não ventila nem intuba o paciente.

Como proceder, nessa situação?

(20 pontos)
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____Questão 03__________________________________________________________________

Em pacientes com sinais de sepse, é necessário uma abordagem inicial rápida visando à preserva-

ção de funções orgânicas. De acordo com critérios de tratamento da sepse, 

a) quais os cuidados médicos na abordagem nas primeiras três horas de atendimento ao paciente

com sepse?

b) como deve ser realizada a monitorização nas primeiras seis horas de atendimento e quais os ob-

jetivos terapêuticos desejados para esse período?

c) que índices podem ser utilizados para avaliar a gravidade e o prognóstico desses pacientes?

(20 pontos)
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RASCUNHO
As folhas  para rascunho no caderno de provas serão de preenchimento facultativo e 

NÃO terão validade para a correção das provas.
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