Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista – Pernambuco
Concurso Público Nº 001/2010

MÉDICO CLÍNICO GERAL – PLANTONISTA
Nome:____________________________________________________________________

Nº de Inscrição:______________

INSTRUÇÕES

1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento
usado para a correção de suas respostas.

3.

DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

4.

Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas),
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos;

5.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus
limites.

6.

Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA.

7.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.

8.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.

9.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua
saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência
acarretará a sua exclusão do concurso.
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
Para responder às questões, leia o texto abaixo
de Fernando Sabino. Em todas elas temos
apenas uma alternativa correta.
A ÚLTIMA CRÔNICA
Fernando Sabino.

A caminho de casa, entro num
botequim da Gávea para tomar um café junto
ao balcão. Na realidade estou adiando o
momento de escrever. A perspectiva me
assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar
com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco
ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu
pretendia apenas recolher da vida diária algo de
seu disperso conteúdo humano, fruto da
convivência, que a faz mais digna de ser vivida.
Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta
perseguição do acidental, quer num flagrante de
esquina, quer nas palavras de uma criança ou
num acidente doméstico, torno-me simples
espectador e perco a noção do essencial. Sem
mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo
meu café, enquanto o verso do poeta se repete
na lembrança: "assim eu quereria o meu último
poema". Não sou poeta e estou sem assunto.
Lanço então um último olhar fora de mim, onde
vivem os assuntos que merecem uma crônica.
Ao fundo do botequim um casal de
pretos acaba de sentar-se, numa das últimas
mesas de mármore ao longo da parede de
espelhos. A compostura da humildade, na
contenção de gestos e palavras, deixa-se
acrescentar pela presença de uma negrinha de
seus três anos, laço na cabeça, toda
arrumadinha no vestido pobre, que se instalou
também à mesa: mal ousa balançar as perninhas
curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade
ao redor. Três seres esquivos que compõem em
torno à mesa a instituição tradicional da família,
célula da sociedade. Vejo, porém, que se
preparam para algo mais que matar a fome.
Passo a observá-los. O pai, depois de
contar o dinheiro que discretamente retirou do
bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás
na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de
bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar
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olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se
aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve,
concentrado, o pedido do homem e depois se
afasta para atendê-lo. A mulher suspira,
olhando para os lados, a reassegurar-se da
naturalidade de sua presença ali. A meu lado o
garçom encaminha a ordem do freguês. O
homem atrás do balcão apanha a porção do
bolo com a mão, larga-o no pratinho - um bolo
simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena
fatia triangular. A negrinha, contida na sua
expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o
pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por
que não começa a comer? Vejo que os três, pai,
mãe e filha, obedecem em torno à mesa um
discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de
plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa.
O pai se mune de uma caixa de fósforos, e
espera. A filha aguarda também, atenta como
um animalzinho. Ninguém mais os observa além
de mim.
São três velinhas brancas, minúsculas,
que a mãe espeta caprichosamente na fatia do
bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai
risca o fósforo e acende as velas. Como a um
gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo
no mármore e sopra com força, apagando as
chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas,
muito compenetrada, cantando num balbucio, a
que os pais se juntam, discretos: "Parabéns pra
você, parabéns pra você..." Depois a mãe
recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A
negrinha agarra finalmente o bolo com as duas
mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher
está olhando para ela com ternura - ajeita-lhe a
fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo
que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo
botequim, satisfeito, como a se convencer
intimamente do sucesso da celebração. Dá
comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se
encontram, ele se perturba, constrangido vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba
sustentando o olhar e enfim se abre num
sorriso.
Assim eu queria minha última crônica:
que fosse pura como esse sorriso.
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QUESTÃO 1

QUESTÃO 5

A ideia principal do texto é:
a) O cronista encontra um casal pobre num dia
especial;
b) O cronista comemora um dia de aniversário;
c) O cronista procura algo do cotidiano para
escrever a sua última crônica;
d) O cronista fala da união de uma família;
e) O cronista admira um casal amigo.

Assinale a alternativa correta:
a) não se deve colocar acento circunflexo em
palavra como avo, bisavo, porque há palavras
homógrafas com pronúncia aberta;
b) não se deve colocar acento grave no a do
contexto: Fui a Roma;
c) Não se deve colocar acento em palavras
oxítonas terminada em r;
d) não se deve colocar trema em palavras
derivadas como avozinho, vovozinho;
e) não se deve colocar acento nas palavras
proparoxítonas.

QUESTÃO 2
Acerca do gênero Crônica é CORRETO afirmar
que:
a) O foco narrativo do texto está na terceira
pessoa, é autor-observador;
b) O foco narrativo do texto está na primeira
pessoa, mas não se transforma em parte da
narrativa;
c) O foco narrativo do texto está na terceira
pessoa – é o autor-personagem;
d) O foco narrativo do texto está na primeira
pessoa e fica fora dela;
e) O foco narrativo do texto está na primeira
pessoa é o autor-observador.
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que pelo menos um
vocábulo não seja acentuado com base na
mesma regra da palavra entre aspas:
a) "Gávea" - anunciá-lo / paletós;
b) "Parabéns" - açúcar / armazéns;
c) "público" - súbito / álcool
d) "sôfregas" - glória / almôndegas;
e) "Ninguém" - alguém / você.

QUESTÃO 6
Assinalar o par de palavras antônimas:
a) Pavor – pânico;
b) Pânico – susto;
c) Ratificar – autenticar;
d) Dignidade – integridade;
e) Dignidade – indecoro.
QUESTÃO 7
Na alternativa em que a palavra destacada em
negrito funciona como sujeito da oração é:
a) Na realidade estou adiando o momento de
escrever;
b) Como a um gesto ensaiado, a menininha
repousa o queixo no mármore e sopra com
força, apagando as chamas;
c) A mulher está olhando para ela com ternura;
d) Como a um gesto ensaiado, a menininha
repousa o queixo no mármore e sopra com
força, apagando as chamas;
e) Ninguém mais os observa além de mim.

QUESTÃO 4
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que pelo menos um
vocábulo não seja acentuado:
a) ninguem, orfão, taxi, balaustre;
b) itens, parabens, alguem, tambem;
c) tacito, amago, tabua, tamara;
d) papeis, onix, serie, ambar;
e) hifen, cipos, silaba, lingua.
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“A compostura da humildade, na contenção de
gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela
presença de uma negrinha de seus três anos.”
Considerando a pontuação do trecho acima, a
alternativa CORRETA é:
a) A vírgula foi usada em função do aposto
explicativo;
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b) A vírgula foi usada em função do adjunto
adverbial;
c) A vírgula foi usada em função do vocativo;
d) A vírgula foi usada em função da intercalação
do adjunto adverbial;
e) A vírgula foi usada em função da intercalação
do aposto explicativo.
QUESTÃO 9
“Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e
tomo meu café, enquanto o verso do poeta se
repete na lembrança”:
Considerando o trecho acima, as orações em
destaque são respectivamente:
a) Oração subordinada adverbial temporal;
oração coordenada aditiva sindética;
b) Oração coordenada assindética; oração
subordinada adverbial temporal;
c) Oração coordenada conclusiva; oração
coordenada adversativa;
d) Oração subordinada conclusiva; oração
adjetiva restritiva;
e) Oração coordenada aditiva sindética; oração
subordinada adverbial temporal.
QUESTÃO 10
“O homem atrás do balcão apanha a porção do
bolo com a mão, larga-o no pratinho - um bolo
simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena
fatia triangular.”
Considerando o trecho acima, podemos afirmar
acerca das expressões em destaque:
a) A palavra homem é núcleo do sujeito; a
porção do bolo é objeto indireto;
b) O “o” é um elemento de coesão que retoma o
vocábulo bolo; o o é um objeto direto;
c) No pratinho é uma expressão explicativa;
d) Pequena é um adjunto adverbial de
intensidade;
e) O “o” é uma pronome indefinido; no pratinho
é um adjunto adverbial de lugar.

ASCONPREV

MÉDICO CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA
ATUALIDADES

QUESTÃO 11
“Na véspera dos 9 (nove) anos dos atentados
do 11 de Setembro, a ameaça de um pastor
americano de queimar o Alcorão mobilizou
lideranças mundiais para evitar uma crise entre
o Ocidente e o Islã. Na Europa, o Senado da
_______________ aprovou uma lei polêmica
que proíbe o uso de véus integrais por
muçulmanas,
seguindo
uma
tendência
conservadora entre os governos europeus.
(Fonte:
http://educacao.uol.com.br/atualidades/ociden
te-islamismo.jhtm).
O Senado que o texto acima se refere é de qual
país?
a) França;
b) Inglaterra;
c) Itália;
d) Holanda;
e) Espanha.
QUESTÃO 12
"Desde a Antiguidade, o humor faz parte da
democracia como instrumento de crítica aos
governantes. No Brasil, a atual legislação proíbe
a veiculação de piadas na TV feitas com
políticos, ao passo que os partidos acolhem os
tipos mais excêntricos e "celebridades" como
candidatos. De acordo com a Lei Eleitoral nº
9.504, é vetado aos programas de emissoras de
rádio e TV "usar trucagem, montagem ou outro
recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer
forma, degradem ou ridicularizem candidato,
partido político ou coligação". A lei entrou em
vigor
nas
eleições
deste
ano.
(http://educacao.uol.com.br/atualidades/humor-napolitica.jhtm).

Nas eleições de 2010, os programas
humorísticos da televisão brasileira,
a) Foram proibidos de veicular qualquer sátira
contra candidatos pelo TSE;
b) Foram retirados do ar por causa do horário
eleitoral gratuito;
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c) Fizeram propagandas diretas a favor de
candidatos a presidente da República;
d) Fizeram sátira aos candidatos a presidente da
República amparados numa liminar no Supremo
Tribunal Federal, que suspendeu a regra;
e) Nem se preocuparam com o humor político,
já que não são temas de seus programas.

b) Em segundo lugar, atrás apenas dos EUA;
c) Em quarto lugar, atrás da França, Inglaterra e
Japão;
d) Em quinto lugar, atrás da Inglaterra, França,
Rússia e EUA;
e) Em segundo lugar, atrás do Japão, que
superou os EUA depois da crise dos bancos.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

“Uma rede social é uma estrutura social
composta por pessoas ou organizações,
conectadas por um ou vários tipos de relações,
que partilham valores e objetivos comuns. Uma
das características fundamentais na definição
das redes é a sua abertura e porosidade,
possibilitando relacionamentos horizontais e
não hierárquicos entre os participantes. "Redes
não são, portanto, apenas uma outra forma de
estrutura, mas quase uma não estrutura, no
sentido de que parte de sua força está na
habilidade de se fazer e desfazer rapidamente."

“BRIC é um acrônimo criado em novembro de
2001 pelo economista Jim O´Neill, para designar
os 4 (quatro) principais países emergentes do
mundo. Em menos de 40 anos os paises
componentes do BRICs juntos poderão ser
maiores que as dos G6 (Estados Unidos da
América, Japão, Alemanha, Reino Unido, França
e Itália). O grupo possuirá mais de 40% da
população mundial e juntos terão um PIB de
mais de 85 trilhões de dólares (US$). Esses
quatro países não formam um bloco político
(como a União Europeia), nem uma aliança de
comércio formal (como o Mercosul e ALCA) e
muito menos uma aliança militar (como a
OTAN), mas formam uma aliança através de
vários tratados de comércio e cooperação
assinados em 2002 para alavancar seus
crescimentos.” (Claudio Raza. BRIC” - O Potencial

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social).

Dentre as redes sociais, existem as redes de
relacionamento, entre elas podemos destacar :
a) Facebook, Sonico, Twitter e Orkut;
b) Facebook, Orkut, Apple e Power Point;
c) Facebook, Office, Word e Orkut;
d) Facebook, Ipod, Word e Twitter;
e) Facebook, ICQ, Android e Orkut.

Econômico
do
Futuro.
In:
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/bric-

(com
adaptações). Considerando as informações
dadas pelo texto e os seus conhecimentos sobre
o panorama atual mundial, assinale a opção
CORRETA.
a) BRIC é uma designação dada pelo FMI a
Brasil, Romênia, Índia e Chile por comporem
uma coalizão de investimentos em países que
sofrem com catástrofes naturais;
b) Com posições ideológicas muito diferentes,
os países membros do BRIC, principalmente a
Irlanda, nunca vão conseguir entrar em
consenso sobre questões econômicas;
c) Dentro dos BRICs haveria uma clara divisão de
funções, tendo a Romênia como principal líder;
d) Brasil, Rússia, Índia e China compõem a
aliança, sendo o Brasil destaque na produção de
alimentos;
o-potencial-economico-do-uturo/25365/

QUESTÃO 14
Segundo previsões do Fundo Monetário
Internacional (FMI), a China chegará ao fim de
2010 com um PIB de US$ 5,4 bilhões,
comparado a US$ 5,3 bilhões do Japão. A
estimativa poderá se revelar conservadora,
depois do crescimento de 11,1% na primeira
metade do ano. Vários economistas acreditam
que a China poderá assumir o primeiro lugar no
ranking das maiores PIBs do mundo em 15 anos,
algo inimaginável no começo desta década.
(Fonte:http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/201
00731/not_imp588434,0.php).

A China está em que Ranking na economia
mundial atualmente:
a) Em terceiro lugar, atrás do Japão e EUA;
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e) A aliança militar que o BRIC pretende fazer
pode ameaçar a soberania militar que os países
ricos detêm, pois é sabido que todos os seus
membros possuem bombas atômicas.
LEGISLAÇÃO SUS
QUESTÃO 16
Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa CORRETA:
I – Segundo o princípio da universalidade, o Estado
brasileiro deve promover, para todos os brasileiros,
políticas de saúde pública, sem distinção de
qualquer natureza;
II – O princípio da necessidade prevê que as políticas
de saúde devem privilegiar pessoas carentes,
desprovidas de condições de custear o tratamento
de suas enfermidades;
III – Segundo o princípio da integridade, as ações de
saúde devem formar um conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema;
IV – A rede de serviços de saúde deve ser organizada
de forma regionalizada e hierarquizada, para que
desta forma seja obedecido o princípio da
descentralização político-administrativa;
VPara melhorar a política de saúde pública,
deve-se fomentar a existência de serviços idênticos,
numa mesma região e com a mesma finalidade.
São CORRETAS as seguintes afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e V.
c) I, III e IV.
d) II, IV e V.
e) III, IV e V.

QUESTÃO 17
Diz a Lei nº. 8.080/90 que deverão ser “criadas
comissões intersetoriais de âmbito nacional,
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde,
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e
por entidades representativas da sociedade civil” e
que tais comissões “terão a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
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Com base nestes enunciados, assinale a alternativa
que descreve de forma INCORRETA as atribuições
das comissões intersetoriais criadas com base na Lei
nº. 8.080/90:
a) Alimentação, nutrição, saneamento, meio
ambiente,
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia;
b) Recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do
trabalhador e proteção à maternidade;
c) Alimentação, ciência e tecnologia, recursos
humanos , saneamento e meio ambiente;
d) Vigilância sanitária, recursos humanos, nutrição e
saúde do trabalhador;
e) Farmacoepidemiologia, alimentação, nutrição,
saneamento e meio ambiente.
QUESTÃO 18
Sobre a vigilância epidemiológica assinale a
alternativa INCORRETA:
a) São funções da vigilância epidemiológica a coleta
e processamento, análise e interpretação dos dados
epidemiológicos e emissão de medidas de controle
apropriadas;
b) A promoção das ações de controle epidemiológico
indicadas com base nos dados coletados, também
devem ser executadas pela vigilância epidemiológica
que ainda deverá avaliar a eficácia e efetividade das
medidas adotadas;
c) Todo sistema de vigilância epidemiológica tem por
objetivo prevenir, controlar, eliminar ou erradicar
doenças, bem como evitar a ocorrência de casos,
óbitos e sequelas, com as suas repercussões
negativas sobre a sociedade e a prestação de
serviços de saúde;
d) A atuação dos municípios onde ocorre um surto
epidemiológico deve se restringir à coleta e
transmissão das informações aos outros níveis do
sistema de vigilância epidemiológica (estadual e
federal), pois, para o fortalecimento dos sistemas
municipais de saúde, é importante que a sua
atuação seja a mais limitada possível;
e) A vigilância epidemiológica tem, como propósito,
fornecer orientação técnica permanente para os
responsáveis pela decisão e execução de ações de
controle de doenças e agravos. Para subsidiar esta
atividade, deve tornar disponíveis informações
atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou
agravos, bem como dos seus fatores condicionantes,
em uma área geográfica ou população determinada.
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QUESTÃO 19
São doenças de notificação compulsória às
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e à
Fundação Nacional de Saúde as seguintes
enfermidades:
a) Acidentes por animais peçonhentos, Tularemia,
Sífilis Congênita e Intoxicações Exógenas (por
substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases
tóxicos e metais pesados);
b) Diabetes, Varíola, Doença de Chagas Aguda e
Peste;
c) Tuberculose, Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida – AIDS, Leishmaniose Visceral e
Hipertensão Grave (resistente a medicação);
d) Botulismo, Cólera, Febre Amarela, Sarampo e
Raiva (humana e em animais domésticos);
e) Tétano, Hepatites Virais e Tóxicas, Sarampo e
Rubéola.

QUESTÃO 20
Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa CORRETA:
Nos termos do art. 200, da Constituição Federal,
compete ao Sistema Único de Saúde, além de
outras atribuições:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos;
equipamentos;
imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na
área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico;
V - incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
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substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
Estão CORRETOS os seguintes itens:
a)
I, II, IV e VIII.
b)
III, VI, VII e VIII.
c)
II, III, IV e V.
d)
I, V, VI e VII.
e)
Todos os itens.
De acordo com a LDB (Lei nº 9394/96), compete
aos municípios oferecer a educação infantil e
a) os ensinos fundamental e médio, em regime
de colaboração.
b) o ensino fundamental a crianças, jovens e
adultos.
c) com prioridade o ensino fundamental.
d) a educação especial a toda pessoa deficiente.
e) o ensino fundamental, depois de atendida a
demanda da educação infantil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Sobre Infarto do Miocárdio, podemos afirmar,
EXCETO:
a) As troponinas possuem maior especificidade
em relação à CPK – MB, pois só são encontradas
no miocárdio;
b) Dor retroesternal, sudorese, palidez, síncope,
náuseas e vômitos são alguns dos sintomas que
podem ocorrer em um IAM;
c) Pericardite, Úlcera péptica e espasmo
esofágico são alguns dos diagnósticos
diferenciais do IAM;
d) Os beta-bloqueadores não devem ser
utilizados no tratamento de IAM;
e) Taquicardia Ventricular, fibrilação atrial e
fibrilação ventricular são algumas complicações
possíveis do IAM.
QUESTÃO 22
Sobre Sífilis podemos afirmar, EXCETO:
a) A sífilis adquirida recente inclui as sífilis
primária, secundária, latente precoce e latente
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tardia e compreende o primeiro ano de
evolução da doença;
b) a sífilis primária caracteriza-se pelo
surgimento da lesão inicial denominada de
cancro duro.
c) As manifestações da sífilis secundária
ocorrem de 4 a 8 semanas do aparecimento do
cancro duro.
d) O tratamento da sífilis secundária é com
Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM dose
única;
e) Nos Recém – nascidos de mães sifilíticas
inadequadamente tratadas devemos realizar
exames, inclusive hemograma, radiografia de
ossos longos e punção lombar e na vigência de
alterações, realizar tratamento com Penicilina G
cristalina IV ou Penicilina Procaína
QUESTÃO 23
Sobre cólera podemos afirmar, EXCETO:
a) A cólera é uma doença causada por
enterotoxina do bacilo Vibrio cholerae;
b) A cólera é uma doença de notificação
compulsória que deve haver investigação
epidemiológica
imediatamente
após
o
estabelecimento da suspeita;
c) A infecção pelo Vibrio cholerae é diagnóstico
diferencial com todas as diarreias agudas;
d) O V. cholerae não pode ser isolado a partir da
cultura de amostras de fezes de doentes ou
portadores assintomáticos;
e) O tratamento das formas graves de cólera é
com terapia de hidratação venosa e
antibioticoterapia.
QUESTÃO 24
Paciente A.B.R, 45 anos, assintomático dirigiu-se
ao PSF para realização de exames de rotina e
após realização de sumário de urina solicitado
pelo médico, obteve-se o diagnóstico de
bacteriúria assintomática. Marque a alternativa
na qual este achado NÃO deve ser tratado.
a) Gravidez;
b) Pré-operatório de cirurgia urológicas;
c) Granulocitopenia;
d) Pré-operatório de colocação de próteses;

ASCONPREV
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e) Menopausa.
QUESTÃO 25
São Sinais de alarme na dengue, EXCETO:
a) Dor abdominal intensa e contínua;
b) Diminuição da diurese;
c) Extremidades frias;
d) Aumento repentino do hematócrito;
e) Hepatomegalia dolorosa.
QUESTÃO 26
Sobre dengue, podemos AFIRMAR:
a) A prova do laço é positiva se houver 5 a 15
petéquias no adulto e 2 petéquias na criança;
b) Influenza, sarampo, rubéola, hepatites virais,
malária
e
leptospirose
são
algumas
enfermidades que fazem diagnóstico diferencial
com a dengue;
c) Cianose e enchimento capilar lento (> 2
segundos) são sinais de alerta na dengue;
d) Dipirona e salicilatos não devem ser
utilizados, pois podem causar sangramentos;
e) Metoclopramida e bromoprida são
medicações contra-indicadas em casos de
dengue.
QUESTÃO 27
Leia atentamente o enunciado abaixo e
responda as questões 27 e 28:
Paciente A, 33 anos, sexo masculino, católico,
asmático, procura emergência com queixa de
poliúria há 4 dias e pirose epigástrica localizada,
há 7 dias, agravada com alimentos ácidos e
jejum prolongado. Não usa medicações. Trouxe
exames realizados há 10 dias com os seguintes
resultados: Glicemia de jejum (GJ) = 114 mg/dl,
LDL = 100mg/dl, triglicerídeos = 120mg/ dl,
colesterol total = 160 mg/dl. Foram realizados
exames adicionais na emergência: GJ = 120
mg/dl, Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG)
após ingesta de 75 g de dextrose e coleta após 2
horas =
160 mg/dl. Exame físico: EGB,
consciente, ativo MV presente e sem alterações,
RCR em 2 tempos sem sopros BNF FC= 80bpm,
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PA=160 x 100 mmhg e PA= 166 x94 mmhg em
duas aferições.
Paciente B, feminino, 39 anos, também procura
assistência médica na urgência do município
referindo tontura há 1 dia. Exibe exame exame
realizado há 3 dias: GJ = 228mg/dl, Colesterol
total = 150mg/dl, LDL = 110mg/dl, Triglicerídeos
= 140mg/dl, HDL = 51 mg/dl, PSA = 1,3. Foi
realizada na urgência nova Glicemia de jejum =
212mg/dl, TTOG = 234mg/dl. Ao exame físico:
EGB, consciente, ativa, acianótica MV presente.
Ausculta cardíaca sem alterações. Fc= 100 bpm,
PA =186x110 mmhg e PA=180x100 mmhg.
Sobre os pacientes assinale a alternativa
VERDADEIRA:
a) O paciente A é Diabético e o paciente B é
Intolerante à glicose;
b) Os pacientes A e B são diabéticos;
c) Os pacientes A e B são intolerantes à glicose;
d) Apenas o pacientes B é diabético;
e) Nenhuma das anteriores.
QUESTÃO 28
Sobre os pacientes acima, podemos AFIRMAR:
a) O paciente A possui hipertensão estágio II e
pode ser medicado com propranolol e captopril;
b) O paciente A possui hipertensão estágio II e
pode ser medicado com hidroclorotiazida e
captopril ou losartan;
c) O paciente A possui hipertensão estágio I e
pode ser medicado com proprpensão do tratamento medicamentosos;
e) Trombocitopenia e Nefrite intersticial são
efeitos adversos considerados “ maiores” do uso
da pirazinamida.
QUESTÃO 30
Sobre Hanseníase, podemos afirmar, EXCETO:
a) A reação Hansênica tipo I tem evolução lenta,
podem ocorrem sequelas neurológicas;
b) Prednisona é uma das medicações utilizadas
para tratamento da reação Hansênica tipo I;
c) O esquema Paucibacilar é composto por
rifampicina, dapsona e clofazimina com 6 doses
mensais supervisionadas da rifampicina;
d) O esquema multibacilar tem duração de 12
meses com doses supervisionadas da
rifampicina;
e) Em caso de interrupção do tratamento
multibacilar, está indicado o prazo de 6 meses e
ASCONPREV
para que o tratamento possa ser completado
em até 18 meses.
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e)Metahemoglobinemia é um efeito colateral do
uso da dapsona.
QUESTÃO 32
Sobre Doenças Exantemáticas é CORRETO
afirmar:
a) O sarampo é uma enfermidade provocada
por um DNA vírus da família Togaviridae;
b) Exantema eritematoso maculopapular e
mobiliforme que surge no sentido crânio-caudal
pode ocorrer no sarampo;
c) A rubéola é uma infecção causada por um
vírus DNA da família Paramixoviridae;
d) A Roséola é uma infecção que possui pico de
incidência na idade escolar;
e) A Escarlatina é uma das apresentações da
infecção do Staphylococus aureus.
QUESTÃO 33
Analise as afirmativas abaixo sobre DM e
Hiperglicemia, e responda a questão 32:
I) Na Cetoacidose diabética podemos identificar
glicemia maior que 250mg/dl, Ph arterial ≤ 7,3 e
cetonúria fortemente positiva.
II) Na Cetoacidose diabética podemos identificar
glicemia superior a 250mg/dl, Ph arterial > 7,3 e
cetonúria fracamente positiva.
III) No Estado hiperosmolar hiperglicêmico
podemos identificar glicemia superior a
600mg/dl, Ph arterial >7,3 e cetonúria
fracamente positiva
IV) No Estado hiperosmolar hiperglicêmico
podemos identificar glicemia superior a
250mg/dl, Ph arterial ≤ 7,3 e cetonúria
fortemente positiva.
V) Na Cetoacidose diabética podemos identificar
glicemia superior a 400 mg/dl, Ph arterial > 7,3 e
cetonúria fortemente positiva.
Diante das afirmativas, podemos afirmar:
a) As alternativas I e IV estão corretas;
b) As alternativas I e III estão corretas;
c) As alternativas III e V estão corretas;
d) As alternativas II e IV estão corretas;
e) As alternativas I e IV estão corretas.

ASCONPREV
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QUESTÃO 34
Sobre DM e hiperglicemia podemos AFIRMAR:
a) A faixa etária do Estado hiperosmolar
hiperglicêmico é uma população jovem, em
média 20 a 29 anos;
b) A instalação do Estado hiperosmolar
hiperglicêmico é rápida , muitas vezes em
horas;
c) Hálito cetótico, taquipnéia e respiração de
Kussmaul são sinais de Cetoacidose diabética;
d) A faixa etária da cetoacidose diabética é
normalmente > 40anos;
e) A instalação da cetoacidose diabética é
progressiva, durante vários dias.
QUESTÃO 35
Sobre antibióticos, podemos afirmar, EXCETO:
a) Os aminoglicosídios são indicados
principalmente para infecções provocadas por
bactérias gram-negativas, inclusive em situações
com suspeita de sepse;
b) Os principais efeitos tóxicos dos
aminoglicosídios são lesões nos sistemas
auditivo e renal, além de bloqueio
neuromuscular;
c) As Tetraciclinas podem causar ulcerações
esofagianas, reações periorbital e urticária;
d) As tetraciclinas são antibióticos de ação
bactericida com espectro de ação apenas sobre
Gram – negativos;
e) A eritromicina base é adequadamente
absorvida pelo trato gastrointestinal, porém é
inativada pelo suco gástrico ácido.
QUESTÃO 36
Sobre antibióticos, podemos AFIRMAR:
a) A eritromicina inibe a síntese protéica
bacteriana impedindo o crescimento da cadeia
peptídica em micro-organismos sensíveis;
b) A eritromicina não atravessa a barreira
placentária;
c) a eritromicina não pode ser eliminada pela
urina e pelo leite materno;
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d) O tratamento da sífilis terciária tardia
(latente) é com benzetacil 1.200.000 UI IM por
semana por 3 semanas;
e) As letras A e B estão corretas.
QUESTÃO 37
Sobre Hemorragia digestiva Podemos afirmar,
EXCETO:
a) Infecção pelo H. pylori , estresse, acidez gástrica
são fatores para desenvolvimento de Hemorragia
digestiva alta;
b) O H. pylori é associado com recorrência de
sangramento em pacientes com úlcera duodenal;
c) Na síndrome de Mallory – Weiss, o sangramento
ocorre quando a laceração envolve o plexo venoso
ou arterial subjacente;
d) Úlcera gástrica, esofagite, varizes gástricas,
Doença de Crohn, Lesão de Dieulafoy e hemobilia
são algumas das causas de Hemorragia Digestiva
alta;
e) Idade avançada, enterorragia ou vômito com
presença de sangue “vivo” e sangramento de úlcera
>2 cm são fatores de bom prognóstico na
Hemorragia digestiva Alta;

QUESTÃO 38
Sobre Asma, podemos AFIRMAR:
a) Frequência respiratória >30/min, SaO2 < 90%,
Pulso Paradoxal >25mmHg são indicativos de
uma crise asmática moderada;
b) Dispnéia ao falar, sibilos expiratórios difusos à
ausculta, Freqüência cardíaca de 100
batimentos /mim, SaO2 =94% são indicativos de
uma crise asmática moderada;
c) Pneumonia eosinofílica, disfunção de glote e
ICC não fazem diagnóstico diferencial com
asma;
d) Antibioticoterapia é recomendada de rotina
em casos de asma;
e) Todas as anteriores estão corretas.
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b) Envenenamento por
carbamato e
organofosforados respondem bem com terapia
com atropina;
c) Envenenamentos por gases podem causar
dispnéia, cefaléia, edema cerebral e coma;
d) O antídoto usado para envenenamento por
metanol é a Piridoxina;
e) O antídoto usado para envenenamento por
etilenoglicol é o álcool etílico ou fomepizole.
QUESTÃO 40
Paciente J.S.A , 36 anos, autônomo, vitima de
acidente motociclistico é removido pelo corpo
de bombeiros à Unidade emergência. A equipe
de remoção pré-hospitalar informou que houve
relativa perda sanguínea. Paciente queixa-se de
dor me perna esquerda e mão direita. Ao exame
físico: EGB, confuso, ativo, acianótico,
anictérico, pulsos simétricos, há evidência de
fratura em perna esquerda, murmúrio vesicular
pulmonar presente e simétrico, RCR em 2T sem
sopros, PA = 134x94 mmHg, abertura ocular
espontânea, Localiza estímulos, Apresenta
discreta Otorragia à direita.
Segundo o Suporte Avançado de vida, podemos
AFIRMAR:
a) Obter acesso venoso calibroso é a prioridade
para o caso acima descrito;
b) Avaliar o paciente pela escala de coma de
glasgow, que por sinal encontra-se com valor de
9, é prioridade inicial no atendimento;
c) Respiração boca a boca é a prioridade no
atendimento do paciente acima;
d) Avaliar e desobstruir vias aéreas do paciente
deve ser a prioridade no atendimento do
paciente acima;
e) Realizar Hemotransfusão, Adrenalina
intravenosa e hidratação venosa deverão ser o
primeiro passo do médico plantonista no caso
acima.

QUESTÃO 39
Sobre envenenamento, podemos afirmar,
EXCETO:
a) Envenenamento com organofosforados
podem causar bradicardia com alteração
hemodinâmica;

ASCONPREV
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