
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA 
 

Médico Unidade Básica de Saúde 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 

Entre o conselho e a ordem 
 

Tenho uma boa notícia para você, leitor. Agora você já pode acreditar no que 
eu escrevo, porque, desde o último dia 17, não sou mais um charlatão. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu em caráter definitivo que o diploma de jornalismo não 
é necessário para o exercício regular da profissão.  

Como sói acontecer, todos os ministros do chamado Pretório Excelso 
presentes à sessão, menos o Marco Aurélio Mello, concordaram que a exigência do 
canudo violava os princípios constitucionais da liberdade de imprensa e da livre 
manifestação do pensamento.  

Partilho dessa opinião. Não que até o dia 17 o Brasil vivesse sob o signo de 
Ahmadinejad, num estado de absoluto arbítrio e misericordiosa censura. Mas é 
forçoso reconhecer um país no qual se dispensam controles para definir quem pode e 
quem não pode escrever em jornais está mais perto da plenitude liberal democrática. 
Nunca é demais recordar que o decreto-lei 972/1969, que estabelecia a exigência do 
diploma, foi baixado pelo governo militar durante os anos de chumbo.  

Não é esse, porém, o aspecto do julgamento que eu gostaria de ressaltar. O 
que me parece ser o ponto central é a questão da liberdade de ofício. O inciso XIII do 
artigo 5º da Carta estabelece: "É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Um velho 
provérbio alemão assevera que o diabo se esconde nos detalhes. Em que casos 
convém que o legislador regulamente uma profissão?  

A maioria das pessoas dotadas de justo quinhão de bom senso tende a 
concordar que o licenciamento só é necessário para ofícios que requeiram um saber 
técnico bastante preciso, como medicina e engenharia, ou exijam alguma perícia 
específica, a exemplo de piloto de avião, cuja ausência represente ponderável risco 
para a população.  

Um jornalista até pode divulgar informações falsas que acabam provocando 
grandes estragos. Mas buscar um conjunto de matérias teóricas que capacitem um 
estudante a tornar-se um bom repórter ou editor é tarefa fadada ao fracasso. 
Trocando em miúdos, podemos afirmar que o engenheiro, para fazer com que a ponte 
fique em pé, precisa ter cursado cálculo I e II e conhecer certas noções de física que 
podem ser aprendidas nas escolas politécnicas. O médico, para receitar uma droga, 
precisa saber algo de bioquímica e farmacologia. Mas o que dizer do jornalista? O 
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que ele precisa além de noções de português (em tese obtidas no processo de 
alfabetização) e de disposição para estudar um pouco o assunto de que vai falar? 
Talvez, se houvesse as disciplinas verdade I, II, III e IV, reconhecidas pelo MEC... 
Nunca é demais insistir, ninguém se torna ético só porque assistiu a aulas de ética na 
faculdade de filosofia. Afirmar, como se faz por aí, que escolas de jornalismo são 
garantia de bom comportamento moral no exercício da profissão faz tanto sentido 
quanto dizer que quem vai à missa não comete pecados. (...) 

Como lembrou o sempre sensato ministro Celso de Mello, a regra geral 
deveria ser a liberdade de ofício. Entretanto, ele contou pelo menos cinco projetos de 
lei que tramitam no Congresso e tratam da regulamentação das profissões de modelo 
de passarela, designer de interiores, detetives, babás e escritores. Acrescento, por 
minha conta, as de demonstrador de mercadorias (PL 5451/09), cerimonialista        
(PL 5425/09), educador social (PL 5346/09), fotógrafo (PL 5187/09), depilador        
(PL 4771/09). Já resvalando no reino da fantasia, busca-se também regulamentar a 
ocupação de astrólogo (PL 6748/02) e terapeuta naturista (PL 2916/92). Pergunto-me 
como nossos solertes parlamentares puderam se esquecer de regular os ofícios de 
Papai Noel e das indispensáveis fadas.  

Em muitos casos, as propostas são oportunamente esquecidas nos 
escaninhos do Legislativo (há um lado bom na inoperância do Congresso), mas nem 
sempre. Categorias mais poderosas como a de médicos e advogados obtiveram o 
que seria impensável num Estado verdadeiramente republicano. Os discípulos de 
Esculápio, por exemplo, conseguiram transformar em lei geral o Código de Ética que 
eles mesmos elaboraram. Já nossos nobres causídicos deram um novo significado à 
noção de lobby ao inscrever não em lei ordinária, mas na própria Constituição o 
direito de indicar juízes para praticamente todas as cortes do país e de propor ações 
diretas de inconstitucionalidade (privilégio reservado a poucos). Pior, cuidaram para 
que a Lei Maior do país trouxesse um dispositivo que atua como impedimento a que o 
cidadão represente a si mesmo em juízo – erro lógico que nega o próprio conceito de 
cidadania.  

Gostaria que a extinção da exigência de diploma de jornalista fosse o 
primeiro passo num movimento mais geral de descorporativização do Estado, mas 
receio que seja apenas um caso isolado. A mentalidade cartorial-corporativista está 
bem arraigada na alma do brasileiro. É uma pena. Esse seria um bom momento para 
mudanças. As divisões clássicas entre as ciências estão ruindo. Faz cada vez menos 
sentido compartimentalizar o saber – e, consequentemente, o ensino – em ramos pré-
definidos como física, química, biologia. A pesquisa de ponta se faz hoje através de 
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casamentos improváveis como aquele entre médicos e matemáticos (medicina 
baseada em evidências) ou entre economistas e neurocientistas (economia 
comportamental). A perseverar a inércia patrimonialista, enquanto o mundo estiver 
produzindo nova e boa ciência, nós por aqui estaremos paralisados: não teremos os 
especialistas necessários porque eles não saberão se devem contribuir para o 
conselho de biólogos ou a ordem dos estatísticos.  

 
(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/helioschwartsman/ult510u585738.shtml) 

Texto adaptado. 

 
QUESTÃO 01 
 
Conforme o 6º parágrafo do texto, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Cursar escolas de jornalismo não é garantia para um comportamento ilibado 
no exercício da profissão. 

(B) Os jornalistas, ao divulgar maledicências, enfraquecem os danos que podem 
causar. 

(C) Os engenheiros precisam de conhecimentos altamente técnicos, ensinados 
somente pelas universidades. 

(D) Buscar um conjunto de matérias teóricas, para capacitar um estudante a se 
tornar um bom repórter, será um sucesso. 

 
QUESTÃO 02 
 
Tendo em vista os três primeiros parágrafos do texto, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Antes da decisão do STF, o Brasil vivia num estado de absoluto poderio e 
misericordiosa censura. 

(B) Foi baixado um decreto-lei, nos anos de repressão, garantindo o direito do 
livre exercício da profissão de jornalista. 

(C) O autor não pode mais ser considerado um trapaceiro, por causa da decisão, 
em caráter categórico, do STF. 

(D) Todos os magistrados enjeitaram que o diploma de jornalismo feria os 
princípios constitucionais da liberdade de imprensa. 
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QUESTÃO 03 
 
De acordo com o 8º parágrafo do texto, pode-se afirmar: 
 

(A) A Constituição veda o direito do cidadão representar a si mesmo em juízo. 
(B) Todos os projetos de lei são levados à votação no Legislativo. 
(C) O Código de Ética dos causídicos foi elaborado por eles mesmos. 
(D) Os discípulos do Esculápio inscreveram na Carta Magna o direito de indicar 

juízes para todas as cortes do Brasil. 
 
QUESTÃO 04 
 
Com referência ao 5º parágrafo do texto, grande parte das pessoas com bom senso: 
 

(A) Difere que o licenciamento da profissão está fadado ao revés. 
(B) Anui que o licenciamento da profissão requer ressalvas. 
(C) Reconhece que o licenciamento da profissão deve acontecer para todos os 

ofícios. 
(D) Admite que o licenciamento da profissão é pífio para todas as ocupações. 

 
QUESTÃO 05 
 
Em relação ao 9º parágrafo do texto, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Não serão formados novos especialistas porque eles sentir-se-ão irresolutos 
a que conselho ou ordem devem contribuir. 

(B) A mentalidade cartorial-corporativista é muito efêmera para o brasileiro. 
(C) Com a inércia patrimonialista, os brasileiros produzirão novos e seguros 

especialistas sobre a que conselho devem amparar. 
(D) A extinção da exigência de diploma de jornalismo é apenas um passo para 

burocratizar o Estado. 
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QUESTÃO 06 
 
Leia:  
 
“(...) Pergunto-me como nossos solertes parlamentares puderam se esquecer de 
regular os ofícios de Papai Noel e das indispensáveis fadas. (...)” 
 
O vocábulo que substitui adequadamente o que está destacado é: 
 

(A) Inexoráveis. 
(B) Sagazes. 
(C) Rigorosos. 
(D) Inflexíveis. 

 
QUESTÃO 07 
 
As expressões sublinhadas apresentam sua correspondência CORRETA em: 
 

(A)  “(...) Pior, cuidaram para que a Lei Maior do país trouxesse um dispositivo 
que atua como impedimento a que o cidadão represente a si mesmo em juízo 
– erro lógico que nega o próprio conceito de cidadania. (...)” (= causa)  

(B) “(...) Talvez, se houvesse as disciplinas verdade I, II, III e IV, reconhecidas 
pelo MEC... (...)” (= concessão) 

(C) “(...) Afirmar, como se faz por aí, que escolas de jornalismo são garantia de 
bom comportamento moral no exercício da profissão faz tanto sentido quanto 
dizer que quem vai à missa não comete pecados. (...)” (= conformidade) 

(D) “(...) A perseverar a inércia patrimonialista, enquanto o mundo estiver 
produzindo nova e boa ciência, nós por aqui estaremos paralisados (...)”      
(= consequência) 
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QUESTÃO 08 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo tipo de 
derivação: 
 

(A) Abalo, enfileirar, castigo. 
(B) Alistar, desalmado, empalidecer. 
(C) Jogador, boiada, infelizmente. 
(D) Incapaz, achatamento, refresco. 

 
QUESTÃO 09 
 
Marque a alternativa em que a forma verbal traduza um fato habitual, durativo, no 
pretérito: 
 

(A) Minha mãe possuía um excelente coração. 
(B) O fim não justifica os meios. 
(C) Se ela não tira o bebê depressa, seria uma tragédia. 
(D) Fora injustiça destituí-lo do cargo. 

 
QUESTÃO 10 
 
Observe: 
 
“As moças eram encantadoras.” 
 
Marque a assertiva cuja classificação do predicado seja idêntica da oração 
destacada: 
 

(A) Os inimigos chamaram-lhe traidor. 
(B) O tempo continua chuvoso. 
(C) Lentas e tristes, as pessoas iam passando. 
(D) O réu deixou a sala abatido. 
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QUESTÃO 11 
 
Marque a alternativa em que a concordância nominal esteja INCORRETA: 
 

(A) Disse-me que não iria à festa, ainda que convidassem-na. 
(B) Não lhe pedirei nada até que retorne de sua viagem. 
(C) Calei-me para não contrariá-lo. 
(D) Nunca se queixa nem se aborrece. 

 
QUESTÃO 12 
 
Leia:  
 

I. Calçados _____ Luís XV. 
II. Peça desculpas _____ sua irmã. 
III. A concórdia une _____ nações. 
IV. Plantou videiras no pomar, _____ quais dedica muito carinho. 

 
A sequência que preenche corretamente e respectivamente as lacunas é: 
 

(A) À, a, as, às. 
(B) A, a, as, às. 
(C) À, à, às, as. 
(D) À, à, as, as. 

 
QUESTÃO 13 
 
Sobre as figuras de linguagem, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) As sempre-vivas morreram. (Hipérbole) 
(B) Valentia covarde é assaltar e matar pessoas indefesas. (Pleonasmo) 
(C) Toda profissão tem seus espinhos. (Metáfora) 
(D) Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. (Antítese) 
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QUESTÃO 14 
 
Quanto ao emprego dos numerais, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Ambas as mãos estavam feridas. 
(B) Emprestei-lhe um mil e seiscentos reais. 
(C) Os dois milhões de moedas serão cunhados neste ano. 
(D) Na guerra, os meus dedos disparam mil mortes. 

 
QUESTÃO 15 
 
Marque a assertiva em que a concordância nominal esteja CORRETA: 
 

(A) Velhas revistas e livros enchiam as prateleiras. 
(B) Não havia provas bastante para condenar o réu. 
(C) Remeto-lhe, anexo, duas cópias do contrato. 
(D) Encontrei jogadas no chão o álbum e as cartas. 

 

Prova de Conhecimentos Específicos 
Médico Unidade Básica de Saúde 

 
QUESTÃO 16 
 
A Constituição de 1988 determina as competências do Sistema Único de Saúde.  
Figuram entre elas as alternativas abaixo, EXCETO: 
 

(A) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(B) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

(C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.  

(D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o trabalho, 
a cargo do Ministério do Trabalho. 
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QUESTÃO 17 
 
Com relação à livre participação da iniciativa privada na assistência à saúde, definida 
pelo artigo 199 da Constituição de 1988, marque a alternativa INCORRETA. 
 

(A) É vedada a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, podendo fazer-se, outrossim, livremente de 
maneira indireta. 

(B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

(D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 
QUESTÃO 18 
 
Com relação à publicidade médica, são proibições, segundo o Código de Ética 
Médica, EXCETO: 
 

(A) Anunciar especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado 
e registrado no Conselho Regional de Medicina. 

(B) Consultar, diagnosticar, prescrever ou realizar procedimentos em pacientes 
com patologias não contempladas em sua especialidade ou área de atuação. 

(C) Participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão. 

(D) Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de 
massa. 
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QUESTÃO 19 
 
São Princípios Fundamentais, segundo o Código de Ética Médica, EXCETO: 
 

(A) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 
coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 

(B) O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a 
prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem 
não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso 
de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à 
saúde do paciente. 

(C) O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por representação política 
nas esferas governamentais, seja por condições de trabalho compatíveis com o 
exercício ético-profissional da Medicina e seu aprimoramento técnico-
científico. 

(D) Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o 
melhor do progresso científico em benefício do paciente. 
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QUESTÃO 20 
 
De acordo com o Código de Ética Médica, são direitos dos médicos, EXCETO: 
 

(A) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a 
instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e 
justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo 
comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina. 

(B) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com 
caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos 
clínicos, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional 
de Medicina da pertinente jurisdição. 

(C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas 
cientificamente reconhecidas e os ditames de sua consciência, não podendo 
haver legislação que infrinja sua autonomia. 

(D) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, 
sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião 
política ou de qualquer outra natureza. 

 
QUESTÃO 21 
 
Com relação aos documentos médicos, o Código de Ética Médica veda ao médico, 
EXCETO: 
 

(A) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, ou 
deixar atestar óbito quando, a pedido da família, não o tenha verificado 
pessoalmente. 

(B) Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 
que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 

(C) Usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos 
verificados na clínica privada. 

(D) Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não 
obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 
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QUESTÃO 22 
 
Marque a alternativa que apresenta alguma doença, agravo ou evento, que NÃO 
pertença à Lista de Notificação Compulsória determinada pela Portaria MS 104/2011: 
 

(A) Sífilis Congênita, Tularemia e Doença de Creutzfeldt-Jakob. 
(B) Sífilis Adquirida, Tuberculose e Doenças de Chagas Aguda. 
(C) Sífilis em Gestante, Violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 
(D) Varíola, Filariose e Brucelose. 

 
QUESTÃO 23 
 
São princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde determinados pela          
Lei 8.080/1990, EXCETO: 
 

(A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos. 

(B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie, excetuando-se idosos, indígenas e estrangeiros. 

(C) Participação da comunidade. 
(D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência. 
 
QUESTÃO 24 
 
Com relação à Reforma Sanitária Brasileira, marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Setores da sociedade ligados ao meio acadêmico e aos profissionais de 
saúde tiveram papel decisivo no êxito da Reforma. 

(B) No Brasil, houve a participação do movimento popular, porém o movimento 
sindical não teve participação central como no caso da Itália. 

(C) Sofreu forte influência da Conferência Internacional sobre Atenção Básica de 
Saúde, realizada em Alma Ata, no Cazaquistão. 

(D) Surgiu como resposta pública à grande eficiência e racionalidade do sistema 
privado de saúde.  
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QUESTÃO 25 
 
São programas de atenção à saúde com papel importante na transformação do 
modelo assistencial do SUS, EXCETO: 
 

(A) Programa de Saúde Mental. 
(B) Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. 
(C) Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM).  
(D) Programa de Saúde da Família – PSF. 

 
QUESTÃO 26 
 
Com referência à história da Saúde Pública no Brasil, marque a alternativa 
CORRETA:  
 

(A) Com a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), o 
INAMPS deixou de atuar como órgão de execução direta de ações e serviços 
de saúde, repassando essas atribuições para os governos estaduais e 
municipais. 

(B) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP’s) representavam um modelo 
de equidade no atendimento às diversas categorias de trabalhadores com 
financiamento público. 

(C) As Brigadas Sanitárias foram exemplo de cooperação e participação popular 
pacífica nas campanhas de vacinação contra a Febre Amarela, idealizadas 
por Oswaldo Cruz. 

(D) A criação do INAMPS, em 1977, ampliou o número de beneficiários das 
políticas públicas de saúde, levando à universalização do acesso à saúde, 
pois o atendimento não mais dependia da contribuição ou não de cada 
cidadão. 
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QUESTÃO 27 
 
Com relação aos conceitos em Epidemiologia, marque a alternativa INCORRETA:  
 

(A) Epidemia: é a manifestação, em uma coletividade ou região, de um corpo de 
casos de alguma enfermidade que excede claramente a incidência de uma 
doença prevista. O número de casos que indica a existência de uma 
epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da 
população exposta, sua experiência prévia ou falta de exposição à en-
fermidade, e o local e a época do ano em que ocorre. 

(B) Endemia: é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente 
infeccioso em uma zona geográfica determinada; pode também expressar a 
prevalência usual de uma doença particular numa zona geográfica. 

(C) Prevalência: é a expressão do número de casos antigos de uma doença     
(ou grupo de doenças), excluídos o total de casos novos, numa população 
definida, durante um intervalo de tempo especificado, dividido pelo número de 
indivíduos desta mesma população, para o meio do intervalo de tempo 
especificado.  

(D) Janela imunológica: período entre a infecção e o início da formação de 
anticorpos específicos contra o agente causador. Geralmente, este período 
dura algumas semanas, e o paciente, apesar de ter o agente infeccioso 
presente em seu organismo, apresenta resultados negativos nos testes para 
a detecção de anticorpos contra o agente. 
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QUESTÃO 28 
 
Com referência às manifestações clínicas da Dengue, marque a alternativa 
INCORRETA:  
 

(A) A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, 
incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, podendo evoluir 
para o óbito. Entre estes, destaca-se a ocorrência de hepatite, insuficiência 
hepática, manifestações do sistema nervoso, miocardite, hemorragias graves 
e choque. 

(B) A dengue na criança apresenta-se como uma síndrome febril bem 
característica com apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos, 
diarreia, manifestações respiratórias, hemorragia retiniana e exantema 
nódulo-eritematoso. O agravamento geralmente é insidioso, diferente do 
adulto, no qual os sinais de alarme de gravidade são mais dificilmente 
detectados. 

(C) No adulto acometido de dengue, na maioria dos casos, a primeira manifestação 
é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início abrupto, associada à 
cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com presença ou 
não de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas, vômitos e diarreia podem 
ser observados por 2 a 6 dias. 

(D) As manifestações hemorrágicas, como epistaxe, petéquias, gengivorragia, 
metrorragia, hematêmese, melena, hematúria e outros, bem como a 
plaquetopenia, podem ser observadas em todas as apresentações clínicas de 
dengue. É importante ressaltar que o fator determinante na febre hemorrágica 
da dengue é o extravasamento plasmático, que pode ser expresso por meio 
da hemoconcentração, hipoalbuminemia e ou derrames cavitários. 
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QUESTÃO 29 
 
Quanto às manifestações clínicas da Anemia Falciforme, marque a alternativa 
INCORRETA:  
  

(A) A Crise de Sequestro Esplênico Agudo (SEA) é a segunda causa mais 
comum de morte em crianças menores de 5 anos de idade. A etiologia é 
desconhecida, contudo, infecções virais parecem preceder à maioria dos 
episódios. 

(B) A Síndrome Torácica Aguda se manifesta com dor torácica, tosse, dispneia, 
hipoxemia, prostração e alteração radiológica recente do tórax. Por ser uma 
manifestação corriqueira e de baixo grau de gravidade deve receber 
tratamento domiciliar.  

(C) O priapismo pode ocorrer na doença falciforme em todas as faixas etárias, 
sendo mais frequente após os 10 anos de idade. 

(D) As infecções nesses pacientes são frequentes e, geralmente, graves. 
Constituem causa importante de mortalidade (principalmente em crianças) e, 
por isso, merecem atenção especial. Os patógenos mais frequentes são as 
bactérias encapsuladas, sendo o pneumococo responsável por mais de 70% 
das infecções. 
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QUESTÃO 30 
 
Com relação à Tuberculose, marque a alternativa INCORRETA:  
  

(A) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente 
pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos. Apenas 
cerca de 10% das pessoas infectadas adoecem, mais da metade delas 
durante os dois primeiros anos após a infecção, e o restante ao longo da 
vida.  

(B) Uma vez infectada, a pessoa pode desenvolver tuberculose em qualquer fase 
da vida. Isso acontece quando o sistema imunológico não pode mais manter 
os bacilos sob controle, permitindo que eles se multipliquem rapidamente. 

(C) Algumas condições que debilitam o sistema imunitário podem contribuir para 
o adoecimento pela tuberculose como, por exemplo: Infecção pelo HIV; 
diabetes; tratamento prolongado com corticosteroides; terapia 
imunossupressora; doenças renais crônicas; neoplasias; desnutrição 
proteico-calórica. 

(D) Pesquisas recentes apontam que a propagação do bacilo da tuberculose não 
está associada às condições de vida da população, uma vez que ele é 
extremamente resistente à ventilação constante e a luz solar direta, sendo 
que transmissão ocorre, geralmente, em ambientes abertos.  
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 16  

Nº 02  Nº 17  

Nº 03  Nº 18  

Nº 04  Nº 19  

Nº 05  Nº 20  

Nº 06  Nº 21  

Nº 07  Nº 22  

Nº 08  Nº 23  

Nº 09  Nº 24  

Nº 10  Nº 25  

Nº 11  Nº 26  

Nº 12  Nº 27  

Nº 13  Nº 28  

Nº 14  Nº 29  

Nº 15  Nº 30  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 
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