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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. É(São) sintoma(s) característico(s) do câncer de 

mama. 
 

a) Alteração na coloração ou na sensibilidade da 
pele da mama ou da auréola.  

b) Secreção contínua por um dos ductos.  
c) Retração da pele da mama ou do mamilo.  
d) Aparecimento de nódulo ou endurecimento da 

mama ou embaixo do braço.  
e) Todos os itens supracitados estão corretos. 

 
22. Sobre a leucorréia, assinale a opção que contém 

uma falsa afirmação. 
 

a) Um de seus sintomas é o fluxo anormal de 
secreção vaginal, com cheiro forte e 
consistência alterada.  

b) Produtos comprados sem receita, geralmente 
em farmácias, como, por exemplo, os sprays 
vaginais, apenas disfarçam o odor, não trata a 
doença e podem dificultar tratamento posterior. 

c) Deve-se evitar a relação sexual durante o 
tratamento da leucorréia. 

d) A Monilíase é um tipo raro de leucorréia.  
e) Banhos de assento, após a evacuação, é uma 

das medidas de higiene e prevenção contra esta 
enfermidade.  

 
23. Sobre o Lupus Eritematoso Sistêmico, assinale a 

falsa afirmação. 
 

a) O LES está associado com HLA-DR2 e HLA-
DR3.  

b) As mutações estão alojadas no braço curto do 
cromossoma 6.  

c) Os sintomas gerais, na maioria das vezes, 
respondem ao tratamento das outras 
manifestações clínicas. A febre isolada pode ser 
tratada com aspirina ou antiinflamatórios não 
hormonais. 

d) A lesão mais incomum é o eritema facial em asa 
de borboleta, também chamado Rash Malar. 

e)  As manifestações clínicas mais freqüentes, no 
sistema nervoso, são convulsões, psicose, 
lesões de parenquima (AVC) e neuropatia 
periférica.  

 
24. São complicações dos aneurismas da aorta 

abdominal. 
 

a) embolização distal  
b) trombose completa súbita 
c) coagulopatia crónica de consumo  
d) fístula aórtico-intestinal e fístula arteriovenosa 
e) Todos os itens supracitados estão corretos. 

 
25. Diagnóstico diferencial da hepatite aguda tipo 

“A” é confirmado pelo 
  

a) anti-HAV IgM 
b) anti-HDV  
c) anti-HEV IgM 
d) anti-HBc IgM  
e)  RNA-VHC 

26.  São sintomas da Infecção Urinária, exceto. 
 
a) Dificuldade para iniciar a micção. 
b) Ato de urinar poucas vezes ao dia e em 

pequenas quantidades. 
c) Urina com mau cheiro, de coloração alterada. 
d) Dor ao urinar. 
e) Ardência na uretra durante a micção. 
 

27. Sobre a Salpingite, assinale a opção que 
contém uma falsa afirmação. 

 
a) A salpingite é uma infecção e inflamação das 

trompas de Falópio. 
b) Os organismos patológicos mais 

freqüentemente responsáveis por esta doença 
são a clamídia e a gonorréia.  

c) A salpingite é causada raramente por bactérias 
ou vírus com origem na vagina, colo do útero e 
útero. 

d) Uma das possíveis causas é a doença 
inflamatória pélvica (DIP), doença que afeta 
todos os órgãos da pélvis. 

e) São algumas das manifestações clínicas da 
salpingite (que variam de acordo com a causa e 
a gravidade): corrimento vaginal abundante e 
com cheiro característico; dor abdominal; 
hemorragia menstrual anormal ou spotting e 
uretrite com disúria. 

 
28. Sobre a leptospirose, assinale a opção que 

contém uma falsa afirmação.   
 
a) O tratamento da pessoa acometida pela 

leptospirose é feito fundamentalmente com 
hidratação.  

b) Deve ser utilizado medicamentes para dor ou 
para febre que contenham ácido acetil-salicílico 
(AAS®, Aspirina®, Melhoral® etc.), que podem 
reduzir o risco de sangramentos.  

c) Os antiinflamatórios (Voltaren®, Profenid® etc) 
não devem ser utilizados pelo risco de efeitos 
colaterais, como hemorragia digestiva e reações 
alérgicas. 

d) As formas graves da doença necessitam de 
tratamento intensivo e medidas terapêuticas 
como, por exemplo, diálise peritonial para 
tratamento da insuficiência renal.  

e) A leptospirose grave, que evolui com icterícia, 
redução do volume urinário e sangramentos 
assemelha-se à forma grave da febre amarela. 
A diferenciação pode ser feita através de 
exames laboratoriais. 

 
29. Na meningite causada pelas bactérias do tipo 

H. influenziae, o tratamento mais utilizado é 
realizado com 

 
a) cefalosporina  
b) vancomicina  
c) ampicilina 12g  
d) ceftriaxona 4g  
e) cloranfenicol  
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30. Sobre dor de cabeça, analise as afirmações a 

seguir.    
 

I. Enxaqueca: A dor começa no olho e em 
torno do mesmo ou na têmpora. Usualmente, 
ela afeta toda a cabeça, mas pode ser 
unilateral, latejante e é acompanhada por 
perda de apetite, náusea e vômito. 

II. Cefaléia em salvas: A dor é intensa e sentida 
num dos lados do corpo. A crise ocorre 
episodicamente, em salvas (com períodos 
sem cefaléia) e afeta normalmente as 
mulheres. A pessoa apresenta, somente do 
lado oposto da dor, os seguintes sintomas: 
inchaço abaixo do olho, coriza e 
lacrimejamento. 

III. Problemas oculares (irite, glaucoma): A dor 
ocorre na região frontal da cabeça ou nos 
olhos ou acima deles. Ela pode ser 
moderada ou intensa e, freqüentemente, 
piora após a utilização excessiva da visão. 

IV. Problemas dos seios da face: A dor é aguda 
ou subaguda (não crônica), é sentida na 
região frontal da cabeça. Ela é leve ou 
intensa e, usualmente, é pior pela manhã, 
aumenta à tarde e piora com o clima frio e 
úmido.  

 
 Há coerência em 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III apenas. 
c) I, III, IV apenas. 
d) II, III, IV apenas. 
e) I, IV apenas. 

 
31. É(São) complicação(ões) que pode(m) 

ocorrer(em) em conseqüência de tracoma. 
 

a) ulcerações de córnea 
b) astigmatismo irregular  
c) ptose palpebral 
d) xerose  
e) São verdadeiros todos os itens supracidatos.   

  
32. A fase aguda (inicial) da Doença de Chagas é 

caracterizada por: 
 

I. Febre 
II. Linfadenopatia 
III. Hépato-esplenomegalia 

 
Há coerência em 
 

a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I apenas. 
e) I, II, III. 

 
 
 
 

 
33. Sobre a amebíase, analise as afirmações a 

seguir. 
 

I. Pode ocorrer, raramente, na transmissão 
sexual por causa do contato oral-anal.   

II. Abcesso hepático, granulomas amebianos 
(amebomas) na parede do intestino 
grosso, pulmonar ou cerebral, pericardite, 
empiema, colite fulminante com perfuração 
são complicações decorrentes desta 
doença. 

III. Esta infecção é causada por um 
protozoário que se apresenta em duas 
formas: cisto e trofozoíto.  

IV. Em casos graves, as formas trofozoíticas 
se disseminam através da corrente 
sangüínea, provocando abcesso no fígado 
(com maior freqüência), nos pulmões ou 
no cérebro. Quando não diagnosticadas a 
tempo, podem levar o paciente ao óbito. 

 
Há coerência em 
 

a) I, II, III, IV. 
b) II, III apenas. 
c) I, II, III apenas. 
d) I, IV apenas. 
e) III, IV apenas. 

 
34. Sobre a osteoartrose, assinale a opção que 

contém uma falsa afirmação. 
 

a) Compreende uma variedade de sub grupos 
com fatores etiológicos diferentes tendo, como 
substrato patológico, a redução do espaço 
articular devido a perda cartilaginosa e 
formação osteofitária.  

b) É considerada uma doença degradativa da 
cartilagem hialina. 

c) A doença é de caráter crônico, de evolução 
lenta e sem comprometimento sistêmico de 
outros órgãos, afetando as articulações 
periféricas e axiais, mais freqüentemente as 
que suportam peso.  

d) Na grande minoria das pessoas acometidas 
se desenvolve de maneira silenciosa. 

e) Normalmente, atinge uma ou mais 
articulações de forma auto limitada embora, 
em alguns casos, se apresente de forma 
generalizada.  
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35. Sobre a toxoplasmose, leia as afirmações a 

seguir. 
 

I. É uma doença infecciosa causada por um 
protozoário chamado Toxoplasma gondii, ele 
pode ser encontrado em fezes de gatos e em 
outros animais contaminados.  

II. A transmissão pode ser por: ingestão de 
cistos de carne crua ou mal-passada, 
principalmente de suínos, caprinos e 
bovinos; contaminação da gestante para seu 
feto (forma congênita); água contaminada; 
saladas mal lavadas.  

III. A doença não é transmitida de uma pessoa 
para outra, exceto de mulher grávida para 
seu feto. 

 

Há coerência em 
 

a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I apenas. 
e) I, II, III. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Leia atentamente a notícia a seguir: 
 

“O dalai-lama ameaçou nesta terça-feira, 18, 
renunciar do cargo de líder do governo do Tibete 
no exílio caso os incidentes na província ocupada 
pela China há quase 50 anos fuja do controle. A 
declaração foi feita no mesmo dia em que o 
primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, acusou o 
Nobel da Paz de incitar a atual onda de violência 
que tomou conta do Tibete desde o último dia 10. 
FONTE: http://soatualidades.wordpress.com> 
Acesso em 14/05/2008 
 

Responda agora a questão 36.  
 

36. Wen Jiabao, primeiro ministro da República 
Popular da China, acusou o dalai-lama de incitar 
a onda de violência no Tibete justamente 
quando: 

 
a) Iniciaram-se os protestos de tibetanos contra o 

domínio chinês. 
b) A China decidiu invadir o Tibete. 
c) Os Estados Unidos decidiram fazer uma 

intervenção na região do conflito. 
d) O Brasil fechou o acordo de cooperação com a 

China. 
e) O Tibete declarou-se parte do estado indiano. 

 
37. Em 4 de novembro de 2008 os eleitores 

americanos votarão na escolha do próximo 
presidente da república. As eleições primárias 
começaram em janeiro no Estado de Iowa. Nem 
todos os candidatos estão definidos, entre os 
que estão na disputa não está o nome de: 

 

a) Ralph Nader 
b) John McCain  
c) Hillary Clinton 
d) Barack Obama 
e) Tommy Thompson 

 
38.  “As detentas da penitenciária de São Paulo, 

que souberam da chegada da madrasta por 
meio de agentes penitenciários, bateram 
canecas contra as grades, aos gritos de 
‘assassina’. Também escreveram no chão de 
uma das quadras da unidade ‘Assassina 
maldita’ e ‘Homenagem a Isabella, presente do 
dia das mães’. Depois, a primeira mensagem 
foi apagada e substituída pela frase: ‘Estamos 
na paz pela vida’.”  

Folha de São Paulo, 08 de maio de 2008 

A Madrasta de Isabella , Ana Carolina Jatobá, 
foi transferida para o mesmo presídio onde 
cumpre pena: 

 

a) Juan Carlos Ramirez Abadia 
b) Alexandre Nardoni 
c) Suzane Richthofen  
d) Pablo Rayo Montano 
e) Luiza Amorin Montano 

 
39. Marina Lima, ex-ministra do meio ambiente, 

informou que a sua saída do governo se deu 
por uma série de desgastes provocados por 
ações do governo com as quais não 
concordava e uma seqüência de insatisfações 
com as atitudes do próprio presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Mas segundo a imprensa 
a “gotad’água” para a saída da ministra foi: 

 
a) A saída de Basileu Aparecido, que acumula 

as funções de chefe de gabinete de Marina e 
presidente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). 

b) A saída de João Paulo Capobianco, 
secretário-executivo do Meio Ambiente e 
presidente do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade. 

c) A CPI do meio ambiente, que derrubou a 
ministra após sérias acusações de corrupção. 

d) A escolha de Mangabeira Unger para a chefia 
do conselho gestor do Plano Amazônia 
Sustentável. 

e) A crise estabelecida no ministério, 
conseqüência da falta de controlo no 
desmatamento da Amazônia e da Mata 
Atlântica. 

 

40. O novo ministro do meio ambiente, 
substituindo Marina Silva, é Carlos Minc. O 
cargo que este deixa para assumir o ministério 
é: 

 

a) Secretário municipal de Meio Ambiente da 
Prefeitura de São Paulo. 

b) Secretário estadual de Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro. 

c) Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. 
d) Presidente do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). 

e) Presidente do Congresso Nacional. 




