
Prefeitura Municipal de Sirinhaém – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 07 – Médico Clínico Geral – PSF. 
Página 1 de 6 

 
 

1ª Parte – Português  
 
Leia este conto de Marina Colasanti para responder às 
questões 01 a 03.  

 
A honra passada a limpo 

 
Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação. 
Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, 

almoço, jantar. E pilhas de louça na pia, e espumas 
redentoras. 

Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, 
desarrumo berços, lençóis ao alto como velas. Para tudo 
arrumar depois, alisando colchas de croché. 

Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os 
móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se os pratos. 
Que eu esfrego com a camurça. A aranha tece. Que eu 
enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu 
afogo na água da tigela sob a luz. 

É de vassoura em punho gasto tapetes persas. 
Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho 

ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém dorme. 
Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo. 

Mas, sem tarefas domésticas, como preencher de 
feminina honradez a minha vida? 

 
(Contos de amor rasgados – Marina Colasanti) 

 
01. Identifique o tipo de narrador do conto lido.  
 

a) Narrador-observador. 
b) Narrador-personagem. 
c) Narrador onisciente. 
d) Narrador intruso. 
e) Narrador-testemunha. 

 
02. A construção do período se faz no terceiro parágrafo 
do texto, no início, com o emprego sucessivo de orações 
que se vinculam sem a presença de elementos conectores. 
Como se classificam tais orações? 

 
a) Oração coordenada sindética aditiva. 
b) Oração coordenada sindética adversativa.  
c) Oração coordenada sindética alternativa. 
d) Oração coordenada sindética explicativa.  
e) Oração subordinada adverbial conclusiva.  

 
03. No período “Não há ninguém nesta casa, vazia há 
tanto tempo” o verbo haver foi empregado corretamente. 
Assinale alternativa que está correta quanto à 
concordância verbo-nominal.  
 

a) Devem haver casos de sarampo. 
b) Voltaram ao hotel o turista e a polícia.  
c) Os jogadores e a torcida abraçou-se no campo.  
d) Oferece-se bons cursos nesta faculdade. 
e) Novecentos gramas de queijo eram bastante.  

 
04. A frase em que ocorre oração substantiva subjetiva é:  
 

a) Não gosto de que você saia à noite. 
b) Estamos a nos lembrar de que o incêndio foi 

acidental. 
c) É necessário que todos colaborem. 
d) Tenho conclusões de que haverá paz no futuro. 
e) Minha sugestão seria que convocasse a todos. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 05 e 06.  
 

 
 
 

05. No texto predomina a seguinte função da linguagem:  
 

a) Fátiva. 
b) Poética. 
c) Conativa. 
d) Metalingüística. 
e) Expressiva. 

 
06. A predominância dessa função é justificada pela:  

 
a) Centralização no emissor, revelando sua opinião, 

sua emoção. 
b) Centralização no receptor; o emissor procura 

influenciar o comportamento do receptor. 
c) Centralização no canal, tendo como objetivo 

prolongar ou não o contato com o receptor, ou 
testar a eficiência do canal. 

d) Centralização na mensagem, revelando recursos 
imaginativos criados pelo emissor. 

e) Centralização no código, usando a linguagem para 
falar dela mesma.  

 
07. Qual dos itens a seguir explica corretamente a 
semântica em destaque nos enunciados?  

 
Não consigo passar o fio de lã na agulha de tricô.  
Enrosquei minha pipa no fio daquele poste.  
 

a) Hiperonímia. 
b) Polissemia. 
c) Ambigüidade.  
d) Antonímia. 
e) N.d.a.  
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Leia o texto a seguir para responder às questões 08 a 10. 
 

Os livros como paixão 
 
Ladrão de livros de 85 anos é proibido de entrar em 
bibliotecas da Califórnia.  
 
Folha Online, 14. Nov.2002 
 
Ninguém compreende minha paixão por livros, suspirava 
ele. E era uma grande paixão: o pequeno apartamento em 
que vivia estava literalmente atulhado de romances, livros 
de contos, obras de auto-ajuda, textos médicos, até. Não 
que ele os lesse. Ler era secundário. O importante era 
possuir os livros, saber que toda aquela riqueza cultural do 
passado estava ali, ao alcance de sua mão. A mão que 
acariciava as lombadas, que folheava amorosamente as 
páginas. 
 
O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia dispender muito em 
livrarias. Por isso roubava. "Roubo", aliás, era uma 
expressão que lhe desagrava; preferia falar em algo como 
"redistribuição da riqueza intelectual". Mas o eufemismo 
não o ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a 
lentidão. 
 
Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. 
Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. Era parte de um jogo, um 
jogo que ele adorava, e cujas regras sempre respeitou. 
 
Infelizmente, porém, os bibliotecários cansaram deste jogo. 
E um acordo entre eles resultou em uma decisão: o 
homem agora está proibido de entrar nas bibliotecas. Não 
adianta ele dizer que quer apenas consultar jornais. Não 
adianta, também, dispor-se a ser revistado. A paciência 
dos responsáveis simplesmente terminou. 
 
Resta-lhe refugiar-se em seu sonho. E que sonho é este? 
Ele sonha que um dia vai ganhar muito dinheiro num 
cassino, ou numa loteria. E aí comprará uma grande e 
antiga biblioteca que será só dele. Ninguém mais poderá 
freqüentá-la. Só ele. Ali irá todos os dias. 
 
Para roubar livros, claro. E os bibliotecários, seus 
empregados, não poderão dizer nada. Mais: terão de fingir 
que não percebem o furto. E ele roubará o que quiser. 
 
Belo sonho, consolador sonho. O único inimigo deste 
sonho é o tempo. Com 85 anos, quanto mais ele poderá 
esperar pelo cassino ou pela loteria? O tempo é um grande 
e implacável ladrão. E não tem nenhuma paixão por livros. 

 
Moacyr Scliar 

   
08. No fragmento “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 
e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo” os 
pronomes oblíquos destacados referem-se 
respectivamente a:  

 
a) Bibliotecário / livro. 
b) Loteria / roubo. 
c) Bibliotecário / jogo. 
d) O ancião / devolver os livros.  
e) O ancião / roubar livros. 

 

09.  A regência do verbo preferir em “... preferia falar em 
algo como "redistribuição da riqueza intelectual" está 
correta. Julgue os itens a seguir quanto à regência verbal.  

 
I. Ele se referia àquela passagem do romance.  
II. O advogado aspirava o cargo de juiz.  
III. Ele esqueceu do dinheiro.  
IV. Chamou-lhe covarde.  

 
É correto se afirma sobre os itens na seguinte alternativa:  

 
a) Apenas I está correto.  
b) Não há item correto. 
c) I e II estão corretos. 
d) II e III estão incorretos.  
e) III está correto.  

 
10. “Mas o eufemismo não o ajudava muito.” O autor 
apresenta um eufemismo no texto. Em qual das 
alternativas também notamos um eufemismo.  

 
a) Era uma estrela divina que ao firmamento voou.  
b) Moça linda bem tratada/ três séculos de família / 

burra como uma porta: um amor.  
c) O trem da juventude é veloz.  
d) Nunca tive um teto próprio.  
e) Marcela amou-me durante quinze meses e onze 

contos de réis, nada mais.  
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. Observe os casos abaixo: 
 

I. Paciente foi mordido por um morcego silvestre e 
apresentou sinais suspeitos de raiva humana, 
porém nada foi diagnosticado ainda. 

II. Paciente procurou o hospital com suspeita de 
difteria. 

III. Paciente de 30 anos após exames laboratoriais e 
radiológicos confirmou-se que o mesmo encontra-
se com pneumonia. 

IV. Paciente de 15 anos com caso suspeito de 
sarampo, após anamnese, verificou-se que este 
não fez viagens próximas (mais de 30 dias), e que 
não teve contato com ninguém que viajou. 

V. Recém-nascido apresentou tétano neonatal 
confirmado. 

 
Dos casos acima, qual (ais) é (são) de notificação 
imediata? 
 

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

 
12. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, de forma que haja: 
 

a) Descentralização, com direção múltiplas em cada 
esfera de governo. 

b) Descentralização, com direção única de governo. 
c) Atendimento parcial, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
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d) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades de recuperação, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais e de prevenção. 

e) Participação da comunidade. 
 
13. Deve acontecer a Conferência Nacional de Saúde, 
após a realização das Conferências estaduais e 
municipais, onde são apontados os rumos para 
aperfeiçoamento do SUS a cada: 
 

a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
c) 3 anos. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 

 
14. A declaração de óbito (DO) é padronizada 
nacionalmente e distribuída pelo Ministério da Saúde, em 
três vias. A DO deve ser preenchida pelo médico, porém, 
nos locais sem médico, o preenchimento deve ser feito de 
que forma? 
 

a) Feito pelo enfermeiro chefe do local. 
b) Feito por um enfermeiro no local e assistido por 

duas testemunhas. 
c) Feito em cartório, diante de duas testemunhas. 
d) Feito pelo responsável pelo local acompanhado 

de uma equipe de saúde. 
e) Feito pelo enfermeiro auxiliado por uma equipe de 

assistência social ou do cartório.  
 
15. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 195, o SUS é financiado com recursos do 
orçamento da (o), EXCETO: 
 

a) Organização Mundial de Saúde. 
b) União. 
c) Estados. 
d) Distrito Federal.  
e) Municípios. 

 
16. O grupo infantil (menores de 1 ano) diferencia-se dos 
demais grupos etários em função das seguintes 
características: 
 

a) Nessa faixa etária, a alimentação com leite 
materno é sobremaneira importante para a saúde 
da criança; sua falta é geralmente suprida por 
alimentação artificial, insuficiente e por vezes 
inadequada nas classes de baixa renda. 

b) Os anticorpos passados de mãe a filho por via 
transplacentária tendem a diminuir após o 
nascimento e se não houver intervenção artificial, 
a criança se torna mais vulnerável a diversas 
patologias. 

c) Na faixa etária que vai do nascimento aos 27 dias, 
merecem atenção, como principais causas de 
óbito, os denominados óbitos neonatais, as 
anomalias congênitas ligadas a intercorrências na 
gestação e no parto e outros problemas 
congênitos e hereditários. 

d) A partir dos 5 anos, predominam as doenças 
infecciosas. Observam-se, nesta categoria, a 
predominância das diarréias e as infecções 
respiratórias agudas. 

e) Dentre os distúrbios nutricionais, são observados 
o marasmo, o kwashiorkor e outros estágios de 
desnutrição energético-protéica. 

 

17. São casos confirmados de tétano neonatal todo caso 
suspeito que apresente um ou mais dos seguintes sinais e 
sintomas, EXCETO:  
 

a) Trismo. 
b) Contração permanente dos músculos da mímica 

facial e lábios contraídos (como se fosse 
pronunciar a letra U).  

c) Olhos cerrados. 
d) Pele da região frontal pregueada. 
e) Hiperflexão dos membros inferiores.  

 
18. A vacina contra febre amarela está indicada a partir 
dos 9 meses de idade para as crianças que residam ou 
que irão viajar para áreas endêmicas que são, EXCETO: 
 

a) Amapá 
b) Goiás 
c) Mato Grosso 
d) Piauí 
e) Tocantins 

 
19. O período de incubação da hantavirose é de cerca de: 
 

a) 5 dias. 
b) 2 semanas. 
c) 1 mês. 
d) 2 meses. 
e) 3 meses. 

 
20. São ações estratégicas para a saúde do idoso no pacto 
pela vida: 

a) Manual de Atenção Básica e Saúde para a 
Pessoa Idosa.  

b) Programa de Educação Integral e intermitente à 
Distância. 

c) Assistência Farmacêutica.  
d) Atenção Diferenciada na Internação.  
e) Atenção domiciliar.  

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Sobre estrogênio é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os estrogênios naturais são usados principalmente 
na terapia de reposição hormonal. Os sintéticos 
são administrados quase exclusivamente na 
contracepção hormonal. 

b) Os estrogênios usados nas pílulas 
anticoncepcionais são sinteticos e se apresentam 
em duas formulações: estriol e estradiol 
micronizado. 

c) As vias de administração de estrogênios naturais 
mais utilizadas são a oral, transdérmica, 
percutânea e a vaginal. 

d) As vias transdérmica e percutânea são 
principalmente indicadas nos pacientes com 
antecedentes de tromboembolismo e nas 
hipertensas. 

e) A aplicação vaginal dos estrogênios conjugados 
reflete imediatamente nos níveis plasmáticos dos 
estrogênios e evita a primeira passagem hepática. 
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22. Referente à tricomoníase é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Trichomonas vaginalis é um protozoário 
flagelado, um pouco maior que um leucócito, que 
tem afinidade pelo epitélio vaginal de mulheres 
com pH de 6,0. 

b) A sua movimentação mecânica muito intensa 
parece ter efeito citóxico, causando um eritema 
variável da mucosa vaginal. 

c) Entre os fatores de risco associados à 
contaminação pelo T. vaginalis pode-se citar: 
múltiplos parceiros sexuais, baixo nível 
socioeconômico, raça branca, tabagismo, historia 
previa de DST, não-utilização de métodos 
contraceptivos de barreira. 

d) A maioria dos homens infectados com T. vaginalis 
são assintomáticos, embora um pequeno número 
deles possa apresentar um quadro de uretrite não-
gonocócica. 

e) Rotura prematura de membranas na gravidez e 
infecção do trato respiratório do recém-nascido 
tem sido associada com o tricomonas. 

 
23. Quando já há a presença de critérios mínimos para o 
diagnóstico da doença inflamatória pélvica, é um critério 
que confirmar este diagnóstico? 
 

a) Sensibilidade anexial. 
b) Sensibilidade à mobilização do colo uterino. 
c) Secreção vaginal anormal. 
d) Presença de abscesso tubovariano em sentido de 

imagem. 
e) Comprovação laboratorial de infecção por 

gonococo ou clamídia. 
 
24. Referente a Diabetes Insípido Nefrogênico é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O diabetes insípido nefrogênico (NDI) hereditário 
deve-se à herança recessiva ligada ao 
cromossomo X, estando o gene anormal na 
região Xq28 do braço longo.  

b) Acomete principalmente o sexo masculino, em 
geral durante o primeiro ano de vida.  

c) Os pais – nunca as mães - transmitem a doença 
aos filhos. 

d) As filhas são portadoras, mas, embora possam ter 
sede noturna, consumo noturno de água e um 
distúrbio da concentração urinária, dificilmente 
exibirão a doença, já que a penetrância do gene é 
incompleta.  

e) A fisiopatologia desse distúrbio deve-se a uma 
alteração do receptor V2 para a AVP, ao nível do 
túbulo distal e dos túbulos coletores, 
condicionando uma resistência periférica à ação 
do hormônio. 

 
25. É um tumor relativamente raro e responde por cerca de 
1% de todos os cânceres tiroidianos. Habitualmente ocorre 
em mulheres idosas com tiroidite de Hashimoto e, na 
maioria das vezes, é do tipo não-Hodgkin. Metástases para 
a tireóide podem raramente ocorrer (câncer da mama, 
hipernefroma, câncer de pulmão, melanoma etc.). 
O texto define: 
 

a) Carcinoma de células de Hürthle. 
b) Carcinoma medular. 
c) Carcinoma anaplásico ou indiferenciado. 
d) Linfoma primário. 
e) Carcinoma neuromedular.  

26. Quanto à artrite séptica é INCORRETO afirmar: 
 

a) É uma infecção piogênica da cavidade articular 
com as mesmas características etipatogênicas da 
osteomielite. 

b) As articulações do quadril e do joelho são as mais 
frequentemente acometidas. 

c) O diagnóstico da artrite coxofemoral deve ser 
bastante precoce, sob o risco de haver lesão 
irreversível na articulação. 

d) Os pacientes apresentam um quadro de dor 
intensa, fácies de sofrimento e imobilização da 
articulação, porém, conseguem realizar 
movimentos de adução, abdução, flexão ou 
extensão da coxa. 

e) Nos quadros de abscessos de psoas, o paciente 
consegue deambular mas mantém a perna em 
semi-flexão, não sendo capaz de estender a coxa, 
além de apresentar dor a palpação profunda na 
fossa ilíaca. 

 
27. São características de pacientes com síndrome de 
Klinefelter, EXCETO: 
 

a) Ginecomastia. 
b) Genitais externos masculinos. 
c) Testículos hipoplásicos. 
d) Azoospermia. 
e) Nível de FSH baixo. 

 
28. O cálcio, nas concentrações fisiológicas, desempenha 
diversas funções reguladoras básicas, como as descritas 
abaixo, EXCETO: 
 

a) Contração e relaxamento dos músculos, exceto o 
miocárdio. 

b) Coagulação sanguínea. 
c) Transmissão de impulsos nervosos (fenda 

sináptica). 
d) Ativação de reações enzimáticas. 
e) Vasoconstricção. 

 
29. São problemas que podem ocorrer tanto na 
toxoplasmose quanto na rubéola congênita, EXCETO: 
 

a) Catarata. 
b) Microcefalia. 
c) Microftalmia. 
d) Distúrbio da audição. 
e) Calcificação cerebrais difusas. 

 
30. O achado patológico característico do sarampo é a 
disseminada: 
 

a) Distribuição de células gigantes mononucleares. 
b) Distribuição de células pequenas mononucleares. 
c) Distribuição de células gigantes multinucleares. 
d) Diminuição das células gigantes mononucleares. 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
31. Na inflamação, referem-se a proteínas de fase aguda, 
EXCETO: 
 

a) VHS. 
b) Troponina T.  
c) Alfa-1 glicoproteína ácida. 
d) Fibrinogênio. 
e) Beta-2 microglobulina. 
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32. Indique o significado de flictenas: 
 

a) Coleção localizada de líquido na epiderme, 
produzida por queimadura ou pequena pústula, em 
forma de vesícula, que contém linfa. 

b) Coleção de pus bem delimitado, formada no seio 
de um tecido em seguida a uma inflamação. 

c) Ausência congênita ou adquirida da sensibilidade 
olfativa. 

d) Acúmulo de ar no estômago ou no intestino, 
acompanhado de sensação de distensão. 

e) Excesso de produção de saliva. 
 
33. A doença de Kawasaki caracteriza-se como uma 
vasculite sistêmica de etiologia indefinida, provavelmente 
por distúrbio imunológico após infecção viral. O diagnóstico 
é estritamente clínico, está baseado em quadro febril de 
pelo menos 5 dias de evolução, associado a no mínimo 
quatro dos critérios a seguir, dos quais NÃO se inclui: 
 

a) Conjuntivite bilateral purulenta. 
b) Alterações de língua e mucosa oral. 
c) Rash polimorfo. 
d) Alterações de extremidades distais (eritema palmar 

e plantar, edema de mãos e pés e descamação 
periungueal em fase tardia). 

e) Adenomegalia aguda não purulenta de região 
cervical. 

 
34. Na nefrite instersticial aguda que caracteriza-se por 
infiltração de células inflamatórias em todo o interstício 
renal, principalmente córtex, mas poupando os glomérulos. 
Refere-se ao seu quadro clínico e laboratorial, EXCETO: 
 

a) Dor lombar por distensão da cápsula renal. 
b) Manifestações relacionadas a etiologia específica, 

como manifestações alérgicas nas formas 
fármaco-induzidas 

c) Proteinúria subnefrótica. 
d) Hematúria dismórfica. 
e) Piúria e cilindros leucocitários. 

 
35. Sobre a Sindrome de Zöllinger-Ellison (SZE) é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) As manifestações clínicas de SZE resultam da 
hipersecreção de ácido pelo estômago devido aos 
elevados níveis de gastrina. 

b) A malignidade é determinada pelo comportamento 
metastático ou invasão intestinal, e pode ser 
comprovada histologicamente.  

c) Metástase envolve primariamente o fígado, porém 
linfonodos peripancreáticos e até metástase 
pulmonares podem ser encontrados. 

d) A maioria dos pacientes com SZE apresentam 
ulceras pépticas. A maioria deles vai apresentar 
lesões no bulbo duodenal, porém múltiplas úlceras 
e de localização atípica (pós-bulbar) são comuns. 

e) Outros sinais e sintomas na SZE, além da úlcera 
péptica, são: sangramento digestivo, diarréia, 
perda de peso, náuseas e vômitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. Pacientes que apresentem uma área queimada 
superior a ____ de superfície corporal queimada (SCQ) e a 
______nas crianças, necessitam de suporte hemodinâmico 
por via parenteral. Este acesso venoso imediato pode e 
deve ser feito por um jelco grosso em veia periférica em 
áreas queimadas de até ____; em áreas superiores, 
devemos dar preferência à colocação de cateter em uma 
veia central (cefálica, jugular ou subclávia) que permita 
uma rápida infusão e, ainda, a utilização de soluções 
hipertônicas.  
 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas são: 
 

a) 10%, 12%, 15%. 
b) 12%, 15%, 20%. 
c) 15%, 10%, 25%. 
d) 10%, 10%, 15%. 
e) 15%, 15%, 20%. 

 
37. Sobre Feocromocitoma é INCORRETO afirmar: 
 

a) Feocromocitoma é um tumor de células 
cromafins, secretor de e neuropeptídeos diversos, 
cuja manifestação clínica mais comum é a 
elevação da pressão arterial.  

b) Apesar de sua raridade, o diagnóstico de 
feocromocitoma deve ser sempre cogitado na 
investigação de um paciente hipertenso, 
considerando-se os seguintes fatos: (a) trata-se 
de uma causa incurável de hipertensão; (b) é 
potencialmente letal; (c) geralmente maligno; (d) 
pode vir associado a outros tumores (síndrome de 
neoplasias endócrinas múltiplas). 

c) Ocorrem em qualquer idade, com um pico de 
incidência entre a terceira e quarta décadas de 
vida, sendo muito raros após os 60 anos.  

d) Cerca de 90% dos tumores localizam-se dentro 
das adrenais, sendo os 10% extra-adrenais. 
classificados como paragangliomas. 

e) O Tamanho dos Tumores é bastante variável 
(menos de 1g a 1kg ou mais) mas, em geral, são 
pequenos, a maioria pesando menos de 100 g. 

 
38. Sobre a quelóide e cicatriz hipertrófica e a cicatrização 
é incorreto afirmar: 
 

a) Os quelóides e as cicatrizes hipertróficas resultam 
de um processo anormal de cicatrização de 
feridas, caracterizado por uma síntese excessiva 
de colágeno.  

b) Enquanto o quelóide permanece nos limites da 
ferida e regridem ao longo do tempo, as cicatrizes 
hipertróficas se estendem além dos limites da 
ferida e comumente não regride. 

c) A cicatriz quelóide tende a ocorrer acima da 
clavícula, em membros superiores e em face. A 
cicatriz hipertrófica pode ocorrer em qualquer 
local. 

d) Existe em ambas as condições uma produção 
excessiva de colágeno (principalmente nos 
quelóides). A presença de um inibidor da 
colagenase, a alfa-2-macroglobulina, encontrado 
em tecidos de cicatrizes quelóide e hipertrófica, 
parece alterar o processo normal de cicatrização, 
favorecendo o surgimento destas complicações. 

e) A citocina TGF-beta participa de forma menos 
clara, mas também parece implicada na gênese 
de quelóides e cicatrizes hipertróficas.  
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39. Um paciente chega em estado muito grave, correndo 
grande risco de morte, o médico de plantão resolve fazer 
uma cirurgia de emergência sem que haja o consentimento 
da família ou responsável. Porém, após a cirurgia, não quis 
acompanhar o paciente, pois já estava na hora de terminar 
o plantão e tinha que ir para a formatura de sua filha, desta 
forma saiu às pressas, 10 minutos antes de terminar seu 
plantão, antes que o outro médico chegasse e sem deixar 
as instruções devidas para o próximo plantonista.  O 
paciente então veio a falecer e este médico (que fez a 
cirurgia) colocou a culpa na equipe de enfermagem que 
estava responsável pelo paciente. 
 
Dos artigos abaixo, qual este médico que fez a cirurgia 
NÃO infringiu: 
 

a) Art. 32 - Isentar-se de responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
consentido pelo paciente ou seu responsável 
legal. 

b) Art. 34 - Atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em 
que isso possa ser devidamente comprovado. 

c) Art. 36 - Afastar-se de suas atividades 
profissionais, mesmo temporariamente, sem 
deixar outro médico encarregado do atendimento 
de seus pacientes em estado grave. 

d) Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico 
sem o esclarecimento e consentimento prévios do 
paciente ou de seu responsável legal. 

e) Art. 61 - Abandonar paciente sob seus cuidados. 
 
40. São denominadas doenças crônicas não transmissíveis 
aquela que se caracterizam por: 
 

a) Tem longo período de latência. 
b) Lesões celulares irreversíveis ou não. 
c) Evolução para graus variados de incapacidade ou 

para a morte. 
d) Longo curso assintomático. 
e) Manifestações clinicas com períodos de remissão 

e de exacerbação. 
 
 

FIM DO CADERNO 
 
 







