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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 
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a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS    

 

  
11. São critérios para transferência de recursos para 

estados, distrito federal e municípios, EXCETO: 
 

a) Perfil demográfico da região. 
b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
c) Características quantitativas e qualitativas da rede 

de saúde da área. 
d) Desempenho técnico, econômico e financeiro no 

período anterior. 
e) Níveis de participação do setor saúde nos 

orçamentos estaduais e federais. 
 
12. Referente ao Índice de Swaroop & Uemura é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) É um dos indicadores de nível de vida do qual a 
saúde faz parte. 

b) Indica a percentagem de pessoas que morreram 
com 60 anos ou mais em relação ao total de 
óbitos ocorridos em uma determinada população. 

c) Países desenvolvidos: valores entre 80% e 90%. 
d) Países subdesenvolvidos: índice pode atingir 50% 

ou menos.  
e) Classificação: 1º grupo: índice igual ou superior a 

75%; 2º grupo: variando de 50 a 74%; 3º grupo: 
variando de 25 a 49%; 4º grupo: valores inferiores 
a 25%. 

 
13. As características abaixo são de: 

 
 Ocorrência coletiva de uma determinada doença 
que no decorrer de um largo período histórico, acomete 
sistematicamente, mantendo uma incidência constante. 
 Presença constante de uma doença ou um agente 
infeccioso em uma área geográfica. 

 
a) Endemia 
b) Epidemia 
c) Epidemiologia descritiva 
d) Epidemiologia analítica 
e) Pandemia  

 
14. São possíveis intervenções contra mortalidade de 

menores de 5 anos, EXCETO: 
 

a) Melhorando a atenção pré-natal. 
b) Melhorando o atendimento ao parto e ao recém-

nascido. 
c) Prevenindo o excesso de peso ao nascer. 
d) Melhorando a nutrição materna. 
e) Reduzindo o fumo durante a gestação. 

 
15. Sobre Programa Nacional de Imunizações –PNI (1973) 

é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado com o objetivo de coordenar as ações de 
imunizações que se caracterizavam pela 
descontinuidade e pela reduzida área de 
cobertura. 

b) O PNI é parte integrante do Programa Ampliado 
de Imunizações (PAI), da Organização Pan-
Americana da Saúde. 

c) Brasil – elevada taxa de morbidade e mortalidade 
por doenças imunopreveníveis. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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d) As secretarias municipais são responsáveis pela 
coordenação do Programa. 

e) Objetivo do Programa: oferecer todas as vacinas 
com qualidade a todas as crianças que nascem 
em nosso país, tentando alcançar coberturas 
vacinais de 100%. 

 
16. São Critérios de inclusão de doenças e agravos na lista 

de notificação, EXCETO: 
 

a) Magnitude: doenças de elevada frequência – altas 
taxas de incidência, prevalência, mortalidade. 

b) Potencial de disseminação: elevado poder de 
transmissão da doença. 

c) Transcedência: severidade – taxa de letalidade, 
hospitalização e sequelas. Relevância social e 
econômica.  

d) Vulnerabilidade: medida pela disponibilidade de 
instrumentos específicos de prevenção e controle 
da doença. 

e) Compromissos internacionais: situações 
emergenciais que impõe a notificação imediata de 
todos os casos suspeitos. 

  
17. Sobre febre tifóide é INCORRETO afirmar: 

 
a) É doença endêmica, relacionada com água não-

tratada e sem condição de higiene.  
b) O período de incubação é geralmente 

assintomático e dura, em média, cerca de 5 dias. 
c) Após o período de incubação, segue-se o período 

invasivo, quando então surgem sintomas como 
fraqueza, dor de cabeça, astenia e náuseas. A 
febre acompanha esses sintomas, tornando-se alta 
por volta do quinto dia.  

d) O período seguinte, chamado período de estado, 
caracteriza-se por febre, thyphus (topor), diarréia 
líquida e aumento do baço. 

e) O último período é o de defervescência, quando, 
se a evolução for favorável, os sintomas podem 
regredir. Há, no entanto, casos em que surgem 
complicações graves, como hemorragias e 
perfuração intestinal. 

 
18. Sobre saúde da criança é INCORRETO afirmar:  

 
a) Mais da metade das mortes de menores de um 

ano ocorre nos primeiros seis dias, isto poderia ser 
evitado por uma boa assistência ao pré-natal e ao 
parto, acesso da mãe à informação e controle 
social dos serviços públicos.  

b) Após o nascimento a mãe deve continuar tendo 
toda atenção necessária, principalmente se o bebê 
nascer prematuro ou com peso abaixo de 2.500g.  

c) A criança que nasce antes de completar os nove 
meses de gestação requer cuidados especiais, 
pois está com a saúde fragilizada - chamada 
também como imaturidade orgânica.  

d) No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as 
afecções perinatais são responsáveis por 30% das 
mortes de crianças.  

e) As soluções para evitar a morte de crianças podem 
ser encontradas na família, na comunidade, no 
serviço de saúde ou a partir da formulação de 
políticas públicas de saúde nos Conselhos. Pode 
ser também a soma de esforços intersetoriais de 
governo e sociedade. Cada localidade tem o poder 
de descobrir e prevenir as causas pelas quais 
adoecem ou morrem as crianças, e assim diminuir 
o sofrimento humano.  

19. São fatores relacionados à Tuberculose no mundo, 

EXCETO: 
 

a) Empobrecimento da população. 
b) Aumento dos índices de migrações externas 

apenas. 
c) Envelhecimento da população mundial. 
d) Aparecimento da resistência a múltiplos fármacos. 
e) Reduzido interesse da comunidade científica e dos 

formadores de políticas públicas em relação à 
tuberculose. 

 
20. São agravos de notificação imediata via fax, telefone 

ou e-mail, além da digitação e transferência imediata, por 
meio magnético, através do Sinan os caso suspeito de, 
EXCETO: 
  

a) Botulismo 
b) Carbúnculo ou "antraz" 
c) Cólera 
d) Febre amarela 
e) Tétano neonatal 

 
    
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. Sobre tuberculose (TB) é INCORRRETO afirmar: 

 
a) A tuberculose (TB) é uma doença infecto-

contagiosa, que permanece entre as principais 
enfermidades, que acometem a humanidade.  

b) Trata-se da doença infecciosa com as maiores 
taxas de mortalidade em nível mundial, em 
adultos, juntamente com a infecção pelo vírus da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS).  

c) Também apresenta-se com grandes repercussões 
sócio-econômicas, pois acomete 
predominantemente a população adulta e 
produtiva. 

d) A TB pode acometer diferentes sítios do 
organismo humano, porém o pulmão é o órgão 
mais freqüentemente envolvido.  

e) O diagnóstico precoce da TB é importante para 
que a resposta terapêutica ao uso de 
antibacterianos seja satisfatória, principalmente 
nos pacientes imunossuprimidos, como aqueles 
infectados pelo HIV. Neste grupo, o tratamento 
medicamentoso precoce resulta em menor 
morbi/mortalidade. 

 
22. Referente ao ducto torácico é INCORRERO afirmar: 

 
a) Começa no abdome, como um saco dilatado, a 

cisterna do quilo, que está na frente da décima 
segunda vértebra torácica, atrás e a direita da 
aorta.  

b) O ducto torácico segue para cima a partir da 
cisterna do quilo, através do hiato esofágico no 
diafragma e ao lado direito da aorta.  

c) O maior ducto linfático do corpo, é o ducto 
torácico, a parede do ducto tem uma maior 
riqueza em fibras musculares lisas que a de 
grandes veias. 

d) No ducto torácico, as fibras musculares mais 
relevantes no abdome e vão decrescendo no 
tórax e região cervical respectivamente. Esse 
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dado corresponde a necessidade fisiológica que a 
linfa tem de manter seu fluxo em direção cranial, 
para desembocar nos ângulos venosos entre as 
veias jugular interna e subclávia de cada lado, na 
transição linfáticovenosa, observa-se que as 
fibras musculares lisas encontram-se 
desordenadas em alguns pontos e com um 
arranjo helicoidal em outros. 

e) No adulto seu comprimento varia de 38 a 45 cm. 
 
23. A linfa é impulsionada por diversos fatores, alguns 

deles estão descritos abaixo e NÃO se inclui: 
 

a) Contração de músculos esqueléticos. 
b) Movimentos ativos do corpo. 
c) Pulsações de artérias. 
d) Compressão externa dos tecidos. 
e) Na região cervical, pela gravidade (com o 

indivíduo em posição ortostática). 
 
24. O mediastino superior é dividido do mediastino inferior, 

assim, são limites do mediastino superior, EXCETO: 
 
a) Inferior - plano imaginário.  
b) Superior - abertura superior do tórax.  
c) Laterais - pleuras parietais dos pulmões esquerdo 

e direito.  
d) Posterior - as vértebras de T4 a T12.  
e) Anterior - manúbrio do esterno . 

 
25. São achados que podem estar associados à trombose 

do seio cavernoso, EXCETO: 
 

a) Lesão do nervo oculomotor. 
b) Lesão do nervo troclear. 
c) Lesão do nervo abducente. 
d) Lesão do nervo oftálmico. 
e) Lesão do nervo facial. 
 

26. Referente ao exame do aparelho respiratório é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) A inspeção estática pode mostrar assimetria 
torácica provocada por alterações da coluna 
vertebral. 

b) Na palpação do frêmito torácico vocal usa-se a 
região palmar dos quirodáctilos nas regiões 
supraescapular, inter-escapulo vertebral, 
infraescapular e infra-axilar de cima para baixo e 
em seguida comparando lado a lado. 

c) A expansão das bases, ápices e regiões 
infraclaviculares é uma importante atribuição da 
palpação. 

d) A região escapular é avaliada pela percussão 
digito-digital tendo grande valor semiótico. 

e) A ausculta da tosse não pode faltar no exame do 
aparelho respiratório. 

 
27. São medicamentos que não devem ser utilizados ou 

devem ser evitados em pacientes com dengue: 
 

I. Ibuprofeno 
II. Diclofenaco 
III. Nimesulida 
IV. Dimenidrinato 
V. Fosfato de codeína 

 
a) I, II, III. 
b) I, III, V. 
c) II, IV, V. 

d) II e V. 
e) I, II, III, IV, V. 

 
28. Referente à conduta terapêutica em pacientes com 

dengue do tipo C, sem hipotensão é INCORRETO afirmar: 
 

a) Leito de observação em unidade com capacidade 
para realizar hidratação venosa sob supervisão 
médica por período mínimo de 48 horas. 

b) Hidratação endovenosa (EV) imediata: 25 ml/kg 
em quatro horas, com soro fisiológico ou ringer 
lactato, de preferência em bomba de infusão 
contínua. Repetir esta fase até 3 vezes se não 
houver melhora do hematócrito ou de sinais 
hemodinâmicos. 

c) Reavaliação clínica e de hematócrito após quatro 
horas e de plaquetas após 12 horas. 

d) Se houver melhora clínica e laboratório, iniciar 
etapa de manutenção com 25ml/kg em cada uma 
das etapas seguintes (8 e 12 horas); se a 
resposta for inadequada, repetir a conduta 
anterior, reavaliando ao fim da etapa. A 
prescrição pode ser repetida por até três vezes. 

e) Se houver melhora, passar para etapa de 
manutenção com 25 ml/kg em cada uma das 
etapas seguintes (8 e 12 horas). Se a resposta for 
inadequada, tratar como paciente com 
hipotensão. 

 
29. Alguns dos pontos principais a serem avaliados no 

exame clínico do paciente com trauma agudo de crânio 
são, EXCETO: 
 

a) Sinais vitais. 
b) Investigação de sinais de fratura de crânio 

(hemotímpano, equimose periorbital ou 
retroauricular). 

c) Otorréia ou rinorréia. 
d) Exame neurológico. 
e) Resposta palmar. 

 
30. Referente à pressão craniana e a escala de Glasgow é 

INCORRRETO afirmar: 
 

a) São sinais precoces de aumento da pressão 
intracraniana um decréscimo de 3 ou mais pontos 
na escala de Glasgow,  

b) São também sinas de aumento da pressão 
intercaniana: mudanças no diâmetro pupilar e sua 
reação à luz, alterações respiratórias e 
surgimento de paresias.  

c) A escala de coma de Glasgow é um instrumento 
fundamental na avaliação neurológica, com 
influência no tratamento e nos resultados clínicos 
do paciente.  

d) Para sua aplicação em crianças abaixo de 2 anos, 
confere-se pontuação máxima ao item de 
resposta verbal se o paciente chora quando 
estimulado. 

e) Outro ponto fundamental para avaliação 
terapêutica e tomada de decisão em trauma 
agudo de crânio é a determinação da gravidade 
do paciente. 
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31. Observe as alternativas abaixo e indique a 

INCORRRETA: 
 

a) A associação de episódios de hipoglicemia, atraso 
de desenvolvimento somático e motor com 
hepatomegalia volumosa de consistência macia, 
praticamente faz o diagnóstico clínico de 
glicogenose. 

b) A galactosemia pode se apresentar no período 
neonatal de forma crônica e fulminante, mas é 
mais comum com a manifestação aguda após 2 
semanas de ingestão de lactose, com anorexia, 
letargia, vômitos, diarréia, pouco ganho de peso e 
convulsões.  

c) Ainda na galactosemia, o fígado está aumentado, 
mas é de consistência firme e geralmente 
aparece icterícia.  

d) Na frutosemia o sinal cardinal é o vômito e o 
fígado está aumentado e endurecido. Existe 
progressão da doença hepática e a criança tem 
curiosa aversão a comidas doces.  

e) A forma infantil de cistinose tem no rim a 
agressão principal e as lipidoses não apresentam 
hipoglicemia e mostram esplenomegalia. 

 
32. São possíveis mecanismos de ação dos probióticos no 
controle de diarréias, EXCETO: 

 
a) Produção de substâncias com ação 

antimicrobiana. 
b) Competição por nutrientes. 
c) Inibição da adesão de patógenos a células 

epiteliais do intestino. 
d) Modificação de toxinas microbianas ou de 

receptores para toxinas. 
e) Efeitos estimulatórios sobre a imunidade local 

específíca e não a natural. 
 

33. São exemplos de doenças transmitidas por gotículas, 
EXCETO: 
 

a) Infecções entéricas por Shigella sp, rotavirus e 
hepatite A - para crianças com incontinência 
fecal. 

b) Coqueluche.  
c) Caxumba.  
d) Rubéola. 
e) Escarlatina.  

 
34. Na Sepse Clínica (sem confirmação laboratorial) temos 

o critério 1 do qual apresenta pelo menos um dos 
seguintes sinais ou sintomas sem outra causa re-
conhecida: febre (T axilar > 37,5◦C), hipotermia (T axilar < 
36,0◦C), apnéia, bradicardia ou sinais de choque; e os 
seguintes critérios que NÃO se inclui: 
 

a) Hemograma com três parâmetros alterados. 
b) Proteína C reativa em quantitativa elevada. 
c) Hemocultura não realizada ou negativa. 
d) Evidência de infecção em outro sítio. 
e) Instituição de terapia antimicrobiana para sepse 

pelo médico. 
 
 
 
 
 
 
 

35. Sobre o Princípio da Beneficência é INCORRRETO 

afirmar: 
 

a) A beneficência tem sido associada à excelência 
profissional desde os tempos da medicina grega e 
está expressa no Juramento de Hipócrates: 
“Usarei o tratamento para ajudar os doentes, de 
acordo com minha habilidade e julgamento e 
nunca o utilizarei para prejudicá-los”. Beneficência 
quer dizer fazer o bem. 

b) De uma maneira prática, isto significa que temos a 
obrigação moral de agir para o benefício do outro. 
Este conceito, quando é utilizado na área de 
cuidados com a saúde, que engloba todas as 
profissões das ciências biomédicas, significa fazer 
o que é melhor para o paciente, apenas do ponto 
de vista ético.  

c) É usar todos os conhecimentos e habilidades 
profissionais a serviço do paciente, considerando, 
na tomada de decisão, a minimização dos riscos e 
a maximização dos benefícios do procedimento a 
realizar. 

d) O princípio da Beneficência obriga o profissional 
de saúde a ir além da Não-Maleficência (não 
causar danos intencionalmente) e exige que ele 
contribua para o bem estar dos pacientes, 
promovendo ações: a) para prevenir e remover o 
mal ou dano que, neste caso, é a doença e a 
incapacidade; e b) para fazer o bem, entendido 
aqui como a saúde física, emocional e mental.  

e) A Beneficência requer ações positivas, ou seja, é 
necessário que o profissional atue para beneficiar 
seu paciente. Além disso, é preciso avaliar a 
utilidade do ato, pesando benefícios versus riscos 
e/ou custos.  

 
36. Sobre a artrite psoriásica é INCORRRETO afirmar: 

 
a) A artrite psoriásica faz parte do grupo das 

espondiloartropatias. 
b) É uma doença soronegativa para o fator 

reumatóide e que pode apresentar-se com 
diversos padrões de envolvimento articular: 
oligoartrite assimétrica, poliartrite simétrica tipo 
artrite reumatóide ou assimétrica, envolvendo as 
articulações interfalangianas distais, espondilite 
com ou sem sacroileíte e formas intermediárias.  

c) O início da artrite pode ser concomitante, 
preceder ou surgir após as lesões cutâneas e/ou 
ungueais que caracterizam a psoríase.  

d) Quando as lesões não estão presentes ou não 
são observadas ao exame físico, o paciente 
costuma receber erroneamente o diagnóstico de 
artrite idiopática juvenil de subtipo oligo ou 
poliarticular. 

e) As lesões cutâneas típicas são 
eritematoescamosas de limites precisos e em 
muitos casos com halo periférico claro. 
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37. Physostigmine é um antídoto de: 

 
I. Agentes anticolinérgicos 
II. Anti-histamínicos 
III. Fenotiazinas 
IV. Benzodiazepínicos 
V. Metahemoglobina 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

38. A necrose avascular do tipo Legg-Calve-Perthes 

refere-se a que local? 
 

a) Cabeça do fêmur. 
b) Cabeça do segundo metatarso. 
c) Semi-lunar. 
d) Tuberosidade do calcâneo. 
e) Epífise vertebral. 

 
39. Sobre desenvolvimento motor é INCORRRETO 

afirmar: 
 

a) O desenvolvimento motor normal sofre ação da 
maturação neurológica, do código genético de 
cada ser, além das experiências captadas através 
de manuseio e do meio ambiente.  

b) A evolução motora propicia tanto maior 
independência como melhor capacidade de 
adaptação a fatos sociais. 

c) Todos os movimentos dependem do eixo central 
que desempenha, como estrutura locomotora, 
função dupla: a de alinhar os segmentos 
vertebrais bem como estabilizá-los, estática ou 
dinamicamente. 

d) As extremidades, caracterizadas por cabeça, 
membros superiores e membros inferiores estão 
ligadas ao tronco, fazendo com que a sua 
postura, incluindo a pelve, interfira na postura 
corporal, bem como no movimento de quaisquer 
dos segmentos que o constituem. 

e) Existem planos em que os movimentos podem 
acontecer. Calais-Germain define esses planos 
em frontal, posterior e transversal, mostrando 
como a transferência de peso e, 
conseqüentemente, o movimento pode ser visto e 
analisado. 

 
40. Referente a doenças de Huntington é INCORRRETO 

afirmar: 
 

a) Doença degenerativa do Sistema Nervoso 
Central. 

b) Causada pela perda marcante de células nos 
Glânglios de Base. 

c) Afeta a capacidade cognitiva, movimentos e 
equilíbrio emocional. 

d) Sintomas aparecem entre os 30 e 50 anos , mas 
pode aparecer em crianças ou idosos (10%). 

e) Nem todo indivíduo afetado possui um genitor 
afetado. 

 
 

FIM DO CADERNO 







