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CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2011
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

EMPREGO PÚBLICO: MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 38 (trinta e oito) questões objetivas, numeradas de 01 a 38, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 22 (vinte e duas) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Considere o fragmento: “Não se pode ignorar a revolução educacional pela qual o Brasil passou nos últimos anos. Até 
poucas décadas, vivíamos num país de analfabetos, no qual educação era luxo.” 

Observando-se  a  relação  de  sentido  e  a  regência  verbal,  os  conectivos  destacados  podem  ser  substituídos,  
respectivamente, por:

A) de que / onde 
B) da qual / em que
C) por que / de que
D) de que / onde
E) por que / onde 

Questão 02
Leia o fragmento: “Ao longo dos últimos anos, os melhores cérebros do país têm buscado compreender as razões que  
levaram o  Brasil,  no  passado  apontado  como  uma  nação  fadada  ao  sucesso,  a  transformar-se  numa  espécie  de 
lanterninha na corrida global pela prosperidade.”

Acerca do funcionamento dos termos na oração, pode-se afirmar que:
I. a expressão “Ao longo dos últimos anos”, ao traduzir uma circunstância de tempo decorrido, atualiza para os 

nossos dias a informação contida no fragmento.
II. a locução  “têm buscado” pode ser substituída pela forma verbal simples correspondente, sem alteração de 

sentido.
III. a expressão “no passado apontado como uma nação fadada ao sucesso” indica uma circunstância de lugar.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas a I está correta.
B) Apenas a II está correta. 
C) Apenas a III está correta. 
D) Apenas a I e a III estão corretas. 
E) Apenas a II e a III estão corretas.

Questão 03
Leia o fragmento: “Isso fica evidente na dificuldade que empresas de quase todos os setores vivem para recrutar em 
larga escala seu bem mais precioso – capital humano de boa qualidade. Esse é exatamente um dos grandes desafios 
das economias que perseguem o crescimento sustentável: garantir o suprimento de massas de pessoas qualificadas.” 

Considerando  o  emprego  dos  pronomes  destacados,  analise  as  afirmativas  abaixo,  identificando  com  V  a(s) 
verdadeira(s) e com F a(s) falsa(s).

(    ) O pronome isso não apresenta um referente nesse fragmento.
(    ) O pronome seu refere-se à expressão “os setores”.
(    ) O pronome todos encontra-se modificado pelo advérbio “quase”.
(    ) O pronome esse recupera a expressão “capital humano de boa qualidade”.
(    ) O pronome que recupera a expressão “grandes desafios”.

A seqüência correta é:
A) F V F V V 
B) V F F V F 
C) F F V F V 
D) V F V F F 
E) F V F F F
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Para responder as questões de 04 a 06, leia o texto.

Nanotecnologia está na rua.  Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se 
espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.

Leandro Narloch
Revista Superinteressante/jul. 2005.

Haverá  um dia  em que  um cartaz  na  rua  poderá  ser  uma televisão  de  alta 
definição. Os carros serão econômicos, terão uma pintura que nunca fica arranhada e vidros 
que se limpam sozinhos e mudam de cor de acordo com o ambiente. Você poderá curar um 
câncer de pele com um simples esparadrapo e andar com roupas que não mancham. Tudo 
isso acontecerá um dia.

E esse dia é na semana que vem.

Sim, essas tecnologias já existem e muitas delas já estão à venda nas lojas. São 
alguns dos primeiros produtos de uma das mais promissoras das ciências: a nanotecnologia 
–  ciência  que  lida  com  objetos  em  escala  nanométrica  (1  nanômetro  equivale  a  1 
milionésimo de milímetro). É o trabalho de cientistas que estão construindo coisas de baixo 
para cima, manipulando átomo por átomo até criar substâncias com características quase 
mágicas. Eles descobrem que quantias desprezíveis de argila aumentam em 1.000 vezes a 
resistência de plásticos. Que, em algumas condições, os átomos de carbono se organizam em 
tubos microscópicos... E acham a alta tecnologia de hoje ultrapassada. "Um palmtop tem 
muito mais memória que o primeiro computador do mundo, que ocupava um prédio inteiro. 
Mesmo assim, cada um dos seus  transistores  precisa  de um número  absurdo de átomos 
apenas para dizer 0 ou 1", afirma o químico Henrique Toma, da USP. Uma das principais 
fontes de inspiração desses cientistas é a própria natureza. "Ela tem soluções nanométricas 
simples que podem ser levadas para diversas áreas", diz o químico Fernando Galembeck, da 
Unicamp. Com microscópios poderosíssimos, é possível acompanhar os átomos de um vírus, 
o transporte de oxigênio pela hemoglobina e a criação de energia pelas plantas. Depois, é só 
tentar reproduzir essas soluções em escala industrial. 

Mas, como toda novidade, a nanociência está assustando. Afinal, um material  
com características incríveis poderia também causar danos incríveis ao homem ou ao meio  
ambiente. No mês passado, um grupo de ativistas americanos tirou a roupa para protestar 
contra calças nanotecnológicas que seriam superpoluentes. Mas um estudo patrocinado por 
um dos maiores céticos da nanotecnologia, o príncipe Charles, do Reino Unido, concluiu que 
os novos materiais na maioria das vezes são mais simples, evitam o uso de metais pesados e  
podem até diminuir a poluição. [...]

(Disponível em: http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml.
Acesso em: 29 jul.2011).

Questão 04
A palavra “promissoras”, destacada no texto significa:

A) prolixas.
B) prósperas.
C) prolíferas.
D) promitentes.
E) promocionais.

http://super.abril.com.br/superarquivo/2005/conteudo_391739.shtml
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Questão 05
Assinale a alternativa correta a respeito de informações do último parágrafo do texto.

A) Os danos ao meio ambiente são provocados pela nanotecnologia.
B) Coisas novas costumam provocar medo e receio.
C) Produtos criados pela nanotecnologia só apresentam vantagens e pontos positivos.
D) Os ativistas tiraram as calça em protestos porque são altamente poluentes.
E) Segundo período (iniciado por “Afinal...”) indica consequência do primeiro (iniciado por “Mas...”)

Questão 06
Indique a opção cujo trecho de sentença, extraído do texto, apresenta uma oração de sujeito inexistente.

A) “Haverá um dia...”
B) “Tudo isso acontecerá um dia”.
C) “São alguns dos primeiros produtos...”
D) É o trabalho de cientistas...”
E) “... afirma um químico da USP”.

Questão 07
Indique a opção que apresenta erro no uso do acento da crase.

A) Os documentos pertencem àquele cientista brasileiro.
B) Os poluentes dos rios causam danos às regiões em volta.
C) Todos gostariam de assistir à novelas em TVs de alta definição.
D) Novas tecnologias podem ser muito úteis à humanidade.
E) Na palestra, o professor referiu-se à nova tecnologia.

Questão 08
Assinale a opção em que, de acordo com a norma culta, o pronome oblíquo está adequadamente empregado.

A) Hoje os vidros dos carros não limpam-se sozinhos.
B) Os ativistas tinham lembrado-se com pesar de alguns desastres ecológicos.
C) Os cientistas deveriam-se ocupar em desenvolver produtos práticos e baratos.
D) Em breve as pessoas esquecer-se-ão da época em que os computadores não existiam.
E) Se passarão muitos anos até que a nova tecnologia entre em todos os lares brasileiros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Sobre a carreira do servidor, instituída por meio da Lei n.º 1.107, de 2004, do Prefeito Municipal de Marmeleiro,  
assinale a alternativa correta.

A) A carreira é um sistema de ascensão na forma vertical no qual o servidor faz jus a melhores condições salariais  
considerando unicamente o tempo de serviço.

B) Os cargos do quadro próprio de pessoal da Prefeitura Municipal de Marmeleiro são permanentes, não podendo 
ser extintos.

C) A tabela  de  salários  é  composta  de  10  referências  e  o  acréscimo  entre  uma  referência  salarial  e  outra  
imediatamente superior é de 5% (cinco por cento).

D) São elementos constitutivos do Plano de Carreira: o quadro, o cargo, a classe e a referência.
E) Como  retribuição  pelo  efetivo  exercício  do  cargo,  o  servidor  receberá  provento  conforme  sua  classe 

identificada por algarismos arábicos de um a dez.
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Questão 10
A Lei  municipal  de  Marmeleiro,  n.º  552,  de  19/03/1992,  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do 
Município.  Após a  aprovação em concurso público,  qual  o  prazo previsto na referida lei  para a posse em cargo 
público?

A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por  
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

B) A posse ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do ato de provimento.
C) A posse ocorrerá no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação do ato de provimento.
D) A posse ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 

10 (dez) dias, a requerimento do interessado.
E) A posse ocorrerá no prazo de 1 (um) ano contado da publicação do ato de provimento.

Questão 11
A Lei Orgânica do Município de Marmeleiro, em vigor, traz as competências privativas do município, as competências  
comuns do município em conjunto com a União e o Estado do Paraná e as suas competências suplementares. Assinale 
a alternativa em que constam apenas competências privativas do município:

A) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e defender o consumidor.
B) dispor  sobre  o  destino  do  lixo,  bem  como  sua  remoção  e  fixar  o  horário  de  funcionamento  dos 

estabelecimentos comerciais, industriais e similares.
C) preservar as florestas, a fauna e a flora e realizar atividades de defesa civil.
D) zelar pela guarda da Constituição e das leis e estabelecer a política de educação para a segurança no trânsito. 
E) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar e combater a todas as formas de 

poluição ambiental.

Questão 12
Quais os princípios da Administração Pública previstos expressamente no art. 37,  caput, da Constituição Federal e 
repetidos no art. 74, caput, da Lei Orgânica do Município de Marmeleiro em vigor?

A) Legalidade, pessoalidade, razoabilidade, finalidade e eficiência.
B) Legalidade, moralidade, primazia do interesse público, razoabilidade e celeridade.
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
D) Legalidade, motivação, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
E) Legalidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e segurança jurídica.

Questão 13
Sobre acumulação remunerada de cargos públicos, assinale a alternativa correta.

A) A regra de que é vedada a acumulação de cargos públicos não possui exceções.
B) É  possível  acumular  um  cargo  público  de  professor  com  outro  técnico  ou  científico,  desde  que  haja 

compatibilidade de horários.
C) Quando  houver  acumulação  lícita  de  cargos  públicos  não  se  aplicará  o  teto  remuneratório  com base  no 

subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
D) É possível acumular três cargos públicos remunerados de professor.
E) É possível acumular três cargos públicos remunerados de médico, independentemente da compatibilidade de 

horários.

Questão 14
Sobre os tributos municipais, assinale a alternativa correta.

A) O município poderá instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas.
B) O município poderá instituir impostos sobre os templos de qualquer culto.
C) O município poderá estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 

sua procedência ou destino.
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D) O município poderá instituir impostos sobre jornais e o papel destinado a sua impressão.
E) O município poderá cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que o  

instituiu ou aumentou.

Questão 15
Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos constantes do art. 5º da Constituição Federal, assinale a  
alternativa correta.

A) A criação de associações e cooperativas dependerá de autorização estatal para seu funcionamento.
B) É assegurado a todos, mediante pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.
C) Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
D) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
E) É inviolável  o  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações  telegráficas,  de  dados  e  das  comunicações 

telefônicas, ainda que por ordem judicial.  

Questão 16
Em relação à obrigatoriedade de aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, segundo a Lei  
Orgânica do Município de Marmeleiro, é correto afirmar:

A) que a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino é facultativa.
B) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  25%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
C) que  o  município  aplicará  anualmente  nunca  menos  que  15%  da  receita  resultante  de  impostos  e  das 

transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino.
D) não existe limite definido na lei orgânica municipal para investimentos na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino.
E) que  os  limites  de  aplicação  na  manutenção  e  no  desenvolvimento  do  ensino  é  variável  e  depende  da 

arrecadação do município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Ao exame clínico da faringe, observam-se algumas anormalidades infecciosas. Correlacione corretamente as colunas,  
quanto aos tipos de faringites. 

1. Faringite leve a moderada.
2. Faringite difusa.
3. Faringite exsudativa.
4. Difteria.
5. Manchas de Koplik.

a) Eritema difuso e intenso pode ser de causa viral ou bacteriana.
b) Infecção causada por C. diphtheriae.
c) Eritema nos pilares e úvula.
d) Inflamação  com placas  exsudativas  brancas  sobre  as  amígdalas,  sendo 

associada à infecção estreptocócica.
e) Pontos brancos e pequenos, assemelhando-se a grãos de sal sobre fundo 

vermelho, sendo um sinal precoce de sarampo.

Assinale a sequência correta.
A) 1-a; 2-d; 3-b; 4-c; 5-e
B) 1-c; 2-a; 3-b; 4-d; 5-e
C) 1-b; 2-e; 3-a; 4-c; 5-d
D) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b; 5-e
E) 1-d; 2-c; 3-a; 4-e; 5-b
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Questão 18
Paciente masculino com 58 anos de idade, tabagista crônico, queixa-se de dispnéia aos esforços, que está piorando 
progressivamente com o passar dos meses. Ao exame físico apresenta baqueteamento digital e estertores crepitantes 
em ambas as bases pulmonares. O diagnóstico provável é:

A) Insuficiência cardíaca congestiva.
B) Cor pulmonale crônico.
C) Fibrose pulmonar idiopática.
D) Nesidioblastose.
E) Sarcoidose.

Questão 19
De acordo com a Portaria n.º 104, de 25/01/2011, do Ministério da Saúde, são agravos de notificação compulsória: 

A) Cólera, Pneumonia, Dengue, Difteria.
B) HIV, Leishmaniose visceral, Cólera, Peste.
C) Doença de Creutzfeldt-Jakob, Tularemia, Hepatite A, Doença de Chagas Crônica.
D) Hantavirose, Febre do Nilo, Tuberculose, Toxoplasmose.
E) Leishmaniose tegumentar, Hepatite B, Sarampo, Dengue.

Questão 20
Qual das afirmativas melhor caracteriza os sinais físicos observados na regurgitação aórtica?

A) Ocorre um grande aumento do volume sistólico quando a condição é aguda, provocando muitos dos sinais 
físicos presentes nesta doença. 

B) Hipertrofia concêntrica do VE é o principal mecanismo compensatório. 
C) Um sopro diastólico grave é mais bem auscultado quando o paciente está deitado. 
D) O sopro de Austin Flint indica insuficiência moderada a grave. 
E) O pulso de Quincke é mais bem evocado na artéria femoral. 

Questão 21
Com qual  das  seguintes  condições  a  trombocitopenia  causada  por  aumento da destruição de plaquetas  está  mais  
relacionada?

A) Lúpus eritematoso sistêmico.
B) Poliquimioterapia.
C) Leucemia aguda.
D) Anemia aplásica.
E) Consumo excessivo de etanol.

Questão 22
Qual dos agentes exacerba a esofagite de refluxo?

A) Clorpropamida.
B) Teofilina.
C) Metoclopramida.
D) Cisaprida.
E) Omeprazol.

Questão 23
Paciente  masculino  com 52 anos  de  idade  queixa-se  que  apresenta  dificuldade  de levantar-se  da cadeira  e  subir  
escadas, assim como apanhar livros em prateleiras um pouco mais altas de sua estante, de caráter progressivo. Também 
com quadro clínico de muita “falta de ar” quando caminha ou faz qualquer atividade que exija algum esforço físico.  
Relatou que foi recentemente a um pneumologista que lhe solicitou uma radiografia de tórax que estava alterado (sic). 
Traz um exame laboratorial com aumento importante de CPK (creatinofosfoquinase) e presença de anti-RNA sintetase  
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(anti-Jo) positivo. Qual o diagnóstico mais provável?
A) Polimiosite.
B) Síndrome miastênica de Eaton-Lambert.
C) Miastenia gravis.
D) Esclerodermia.
E) Doença mista do tecido conjuntivo.

Questão 24
Paciente masculino etilista crônico,  desnutrido,  vem apresentando quadro progressivo de confusão mental,  ataxia,  
diplopia e oftalmoplegia. A substância que pode reverter o quadro, desde que administrada precocemente é:

A) Riboflavina.
B) Niacina.
C) Cobalamina.
D) Piridoxina.
E) Tiamina. 

Questão 25
Paciente com diagnóstico de esquizofrenia, em tratamento prolongado, recebendo múltiplos medicamentos,  apresenta 
quadro de febre alta, rigidez muscular, sudorese, alteração de consciência com confusão mental e instabilidade dos 
níveis pressóricos. Dentre os exames complementares, apresenta nível elevado de CPK (creatinina fosfoquinase). O 
diagnóstico provável é:

A) uso oportunístico de cocaína (“overdose”).
B) intoxicação por anticolinérgicos.
C) síndrome de abstinência a drogas.
D) síndrome neuroléptica maligna.
E) ingestão recente de “ecstasy”.

Questão 26
Qual das seguintes características sugere mais fortemente lúpus eritematoso sistêmico (LES) que artrite reumatóide?

A) Sedimento urinário ativo (hemácias, leucócitos, cilindros celulares, sem bactérias).
B) Artrite inflamatória das articulações metacarpofalangianas e interfalangianas proximais.
C) Derrame pleural na radiografia de tórax.
D) Anemia.
E) Provas de função hepática anormais.

Questão 27
Paciente do sexo feminino com 42 anos de idade apresenta menorragia decorrente de tumores fibróides uterinos. Está 
com quadro de anemia caracterizada por nível de hemoglobina de 8,0g/dl. O volume corpuscular médio (VCM) é de 
70 µm3 e o esfregaço sanguíneo revela coleção uniforme de células hipocrômicas e microcíticas. Qual o diagnóstico  
mais provável?

A) Hipotireoidismo.
B) Anemia falciforme.
C) Anemia ferropriva.
D) Anemia sideroblástica.
E) Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD).

Questão 28
No  exame  físico  da  região  posterior  do  tórax,  na  área  pulmonar,  quando  encontramos  “hipertimpanismo  com 
intensidade alta, tonalidade grave e duração mais longa”, trata-se provavelmente de: 
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A) Derrame pleural volumoso.
B) Enfisema.
C) Bronquite crônica simples.
D) Pneumonia lobar.
E) Asma.

Questão 29
A catarata pode ser uma complicação tardia de queimadura:

A) Térmica.

B) Elétrica.
C) Cáustica.
D) Radioativa.
E) Ácida.

Questão 30
No diagnóstico diferencial da Fibromialgia, devem ser lembradas as seguintes condições, exceto:

A) Doença de Parkinson.
B) Polimiosite.
C) Artrite reumatóide.
D) Hipotireoidismo.
E) Síndrome da dor miofascial.

Questão 31
Os picos de febre que ocorrem na malária são devidos a:

A) invasão do fígado pelo plasmódio.
B) aumento do baço, que passa a produzir mais glóbulos brancos.
C) migração dos protozoários para as zonas cerebrais que controlam a temperatura.
D) proliferação de formas assexuadas na circulação linfática.
E) liberação de substâncias tóxicas por ruptura de hemácias.

Questão 32
Em relação à anemia ferropriva:

A) a protoporfirina eritrocitária apresenta níveis normais.
B) o aspirado de medula óssea nunca deve ser realizado na investigação etiológica.
C) a esplenomegalia é encontrado em cerca de 30% das crianças.
D) a poiquilocitose é evento terminal.
E) a ferritina sérica não espelha a ferritina dos depósitos.

Questão 33
Em qual doença são identificadas as espirais de Curschmann e os cristais de Charcot Leyden?

A) Asma brônquica.
B) Granulomatose de Wegener.
C) Câncer de pulmão.
D) Mesotelioma pleural.
E) Sarcoidose.

Questão 34
Um paciente do sexo masculino com 43 anos de idade, alcoolista crônico, apresenta-se em consulta clínica em virtude 
de  perda  de  peso  e  diminuição  do  apetite  nos  últimos  meses.  Ao  exame  físico  apresenta:  eritema  palmar,  
telangiectasias em tronco e atrofia testicular. Após a realização de vários exames séricos, encontramos os seguintes  
parâmetros dos hormônios tireoidianos: TSH = 3,5 μU/ml, T4 total = 25 μU/ml e T3 total = 100ng/ml. 
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Qual o diagnóstico provável?
A) Tireotoxicose por T3.
B) Síndrome do T3 reverso.
C) Aumento da TBG.
D) Tireoidite subaguda indolente.
E) Tireotoxicose factícia.

Questão 35
A síndrome de Korsakoff pode ser secundária ao quadro clínico de:

A) transtorno esquizofrênico paranóide.
B) transtorno histérico conversivo.
C) transtorno bipolar.
D) alcoolismo crônico.
E) transtorno somatoforme.

Questão 36
Mulher de 32 anos de idade apresenta queixa de falta de ar, tontura, formigamento nas extremidades dos membros 
superiores, boca seca e medo de morrer. Refere episódios semelhantes com duração de aproximadamente 20 minutos.  
De acordo com o quadro clínico descrito, qual a hipótese diagnóstica e a terapêutica indicada para este caso?

A) Fobia social - psicanálise com sessões semanais.
B) Crise de pânico - inibidor seletivo da recaptação da serotonina.
C) Episódio depressivo - antidepressivo tricíclico.
D) Esquizofrenia - antipsicóticos.
E) Transtorno conversivo - inibidor seletivo da recaptação da serotonina.

Questão 37
A manifestação ocular mais comum, dentre as citadas, em consequência da síndrome da imunodeficiência adquirida, é:

A) manchas típicas na pele palpebral.
B) lesões tumorais na conjuntivite.
C) uveíte por toxoplasmose.
D) necrose retiniana aguda.
E) retinite por citomegalovírus.

Questão 38
Quadro de secreção conjuntival unilateral, com desconforto, sensação de corpo estranho e vermelhidão na conjuntiva,  
é suspeita de:

A) Conjuntivite bacteriana aguda.
B) Ceratite herpética.
C) Conjuntivite viral aguda.
D) Uveíte anterior.
E) Glaucoma agudo.


	Nanotecnologia está na rua. Você não consegue ver, mas produtos microscópicos estão se espalhando pelo mundo, revolucionando tudo à sua volta.



