
 

 

             

Concurso Público 

EDITAL N. 01/2013 

 

MÉDICO  
Código 401 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA abrangendo 
os conteúdos de Conhecimentos Gerais, Saúde Pública e 
Conhecimentos Específicos.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final 
deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA  

NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à 
letra correspondente à resposta solicitada em cada 
questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. 
Sua resposta NÃO será computada se houver 
marcação de mais de uma alternativa, questões não 
assinaladas ou questões rasuradas. 
 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

A T E N Ç Ã O 
 
Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a 
prova, confira se este caderno 
contém, ao todo, 50 
(cinquenta) questões de 

múltipla escolha  cada uma 
constituída de 4 (quatro) 

alternativas  assim 
distribuídas: 5 (cinco) 
questões de Conhecimentos 
Gerais, 15 (quinze) questões 
de Saúde Pública e 30 (trinta) 
questões de Conhecimentos 
Específicos, todas 
perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, 
informe imediatamente ao 
aplicador de provas para que 
ele tome as providências 
necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa 
recomendação, não lhe 
caberá qualquer reclamação 
ou recurso posteriores. 

 
Boa prova! 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas do 
rascunho para a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros [...]”. (subitem 9.4.30, alíneas “d” e “e” - errata) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 
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Conhecimentos Gerais 
 
Questão 1 

A eleição do Papa Francisco surpreendeu a comunidade católica e a sociedade em geral, 
especialmente por dois aspectos, que são 
 
A) trata-se do mais idoso Papa já eleito e do primeiro não italiano em mais de 500 anos. 

B) trata-se do primeiro Papa nascido em continente americano e único jesuíta. 

C) trata-se de um religioso com posição e militância política de esquerda e de convicções morais 
não conservadoras. 

D) trata-se do primeiro Papa não europeu e do único escolhido sem possuir o título de cardeal. 
 
 

Questão 2 

No Brasil, busca-se mudar as regras de distribuição de royalties de exploração do petróleo, de 
modo a beneficiar também os Estados e municípios não produtores.  
 
Colocam-se contra a mudança nessa política, principalmente, os seguintes Estados: 
 
A) Bahia, Minas Gerais e Amazonas. 

B) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

C) Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. 

D) Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

 
 
Questão 3 

Por sua gravidade, a prática de racismo é constitucionalmente prevista como crime no Brasil.  
 
É INCORRETO afirmar que se trata de crime 
 
A) sujeito à pena de reclusão. 

B) sujeito à pena de caráter perpétuo. 

C) imprescritível. 

D) inafiançável. 
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Questão 4 

Consoante à previsão constitucional sobre o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, o 
ingresso no domicílio sem o consentimento do morador NÃO pode se dar na seguinte hipótese:  
 
A) Por determinação judicial, durante o dia. 

B) Em caso de flagrante delito ou desastre. 

C) Por determinação de autoridade policial, exclusivamente para fins de investigação criminal. 

D) Para prestar socorro. 

 

Questão 5 

No conceito de direitos fundamentais, encontram-se duas ideias centrais, que são 
 
A) a governabilidade e a sociedade. 

B) o regime republicano de governo e a garantia de condições mínimas de sobrevivência. 

C) o reconhecimento da liberdade física e a prevalência da soberania estatal. 

D) a dignidade humana e a proteção contra o arbítrio do poder do Estado. 
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Saúde Pública 

 
Questão 6 

Entre os princípios e as diretrizes do SUS, destacam-se  

A) a integralidade e a centralização. 

B) a centralização e a universalidade. 

C) a complexidade e a igualdade. 

D) a descentralização e a integralidade. 

 
Questão 7 

Sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde analise as assertivas e assinale com V as 
assertivas verdadeiras e com F as assertivas falsas. 
 
(    ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 
e outros insumos. 

(    ) Executar as ações de vigilância sanitária de bens de consumo e prestação de serviços 
relacionados com a saúde, vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

(    ) Ordenar a formação de recursos humanos em todas as áreas da educação. 

(    ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) F V F V. 

C) V V F V.  

D) V V V V. 

 

Questão 8 

De acordo com a descentralização da gestão, a direção do Sistema Único de Saúde é única e 
cada esfera de governo é exercida pelos seguintes órgãos, EXCETO:  
 
A) Gestores no âmbito dos hospitais e unidades básicas.  

B) Pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente no âmbito dos municípios.  

C) Pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal.  

D) Pelo Ministério da Saúde no âmbito da União.  
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Questão 9 

De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, a Região de Saúde é definida como um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde.  
 
Quais ações e serviços mínimos devem existir para que uma região seja instituída? 
 
A) Atenção primária; atenção psicossocial; urgência e emergência; atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar; e vigilância em saúde. 

B) Atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e 
vigilância em saúde. 

C) Atenção primária; urgência e emergência; e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

D) Atenção primária; atenção psicossocial; urgência e emergência; e atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar. 

 
 
Questão 10 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde inicia-se pelas Portas de 
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 
complexidade do serviço.  
 
Sobre as Portas de Entrada do SUS, é INCORRETO afirmar que 
 
A) são consideradas como portas de entrada as ações e os serviços de saúde nas Redes de 

Atenção à Saúde: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial; 
especiais de acesso aberto. 

B) mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os 
entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, 
considerando as características da Região de Saúde. 

C) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 
complexidade e densidade tecnológica. 

D) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente. 

 
 




http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109386/lei-8080-90
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Questão 11 

Observadas as disposições do Artigo 200 da Constituição Federal, do Artigo 6º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e do Artigo 2o da Lei Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012, 
para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos em lei, são 
consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, EXCETO:  
 
A) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.  

B) Obras de infraestrutura realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. 

C) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo 
assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. 

D) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde. 
 
 

Questão 12 

A portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006. São 
características do Pacto pela Saúde, EXCETO: 
 
A) Deverá ser anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do Sistema Único 

de Saúde, com ênfase nas necessidades de saúde da população e implicará no exercício 
simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas. 

B) É composto por três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 
Gestão do SUS. 

C) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, como componente do Pacto pela Saúde, 
envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas a fim de reforçar o 
Sistema Único de Saúde como política de Estado, mais do que política de governos; e de 
defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na 
Constituição Federal. 

D) A concretização do Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, como componente do 
Pacto pela Saúde, passa por um movimento de repolitização da saúde, com uma clara 
estratégia de mobilização social envolvendo o conjunto da sociedade brasileira, extrapolando 
os limites do setor vinculada ao processo de instituição da saúde como direito de cidadania, 
tendo o financiamento privado da saúde como um dos pontos centrais. 

 
 






                                           8 

 

Questão 13 

A implantação do Pacto pela Saúde em 2006 possibilitou a efetivação da descentralização das 
ações e dos serviços de assistência à saúde, e redefiniu responsabilidades coletivas por 
resultados sanitários em função das necessidades da saúde da população na busca da equidade 
social.  
 
Considerando-se o Pacto pela Saúde e a Lei Orgânica da Saúde, são responsabilidades gerais da 
gestão municipal do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
 
A) Participar da gerência compartilhada com o Estado e União, de toda a rede pública de 

serviços de atenção básica. 

B) Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de 
grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como princípio de 
justiça social. 

C) Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

D) Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e 
proteção, no seu território. 

 
 
 
Questão 14 

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A 
atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite tem por objetivo, EXCETO: 
 
A) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada 

do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, 
aprovados pelos conselhos de saúde. 

B) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional 
e à integração das ações e serviços dos entes federados. 

C) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federados. 

D) Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
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Questão 15 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida entre 17 e 21 de março de 1986, em Brasília, foi um 
marco da Reforma Sanitária Brasileira. Nessa Conferência, detectou-se a necessidade de uma 
reformulação mais profunda, com a ampliação do conceito de saúde e sua correspondente ação 
institucional.  
 
Sobre essa reforma sanitária, é CORRETO afirmar que  
 
A) durante esta Conferência em um novo arcabouço institucional, com ações da saúde e da 

Previdência Social integradas administrativa e financeiramente. 

B) a Assembleia Nacional Constituinte aprovou as propostas da Reforma Sanitária, que incluíam 
a criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como um direito a ser 
assegurado pelo Estado e pautado pelos princípios de universalidade, equidade, integralidade 
e organizado de maneira descentralizada, hierarquizada e com participação da população. 

C) o processo de reforma sanitária foi uma ação com baixa participação popular, centrada nos 
objetivos do capitalismo neoliberal. 

D) foi um movimento que pretendia criar as bases conceituais de um sistema de saúde privado, 
baseado no modelo de saúde norte-americano. Entretanto, iniciaram manifestações populares 
para impedir a formação desse sistema de saúde, com base na universalidade do acesso. 

 
   

Questão 16 

Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, descrita, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) se dá por meio da Conferência de Saúde e pelo Conselho de Saúde. 

B) participam os seguintes segmentos da sociedade: usuários dos serviços de saúde, 
prestadores de serviços, profissionais de saúde e representantes do governo. 

C) a participação comunitária em saúde é um canal importante de relação entre o Estado, os 
trabalhadores e a sociedade na definição e no alcance de objetivos setoriais de saúde, ao 
mesmo tempo orientada para a modificação favorável dos determinantes sociais de saúde 
tendo em vista a conquista de maior autonomia da comunidade em relação a tais 
determinantes ou aos próprios serviços de saúde e ao desenvolvimento da sociedade. 

D) constitui-se em um conjunto de atividades políticas, com caráter consultivo, sem efeito 
deliberativo. 
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Questão 17 

O Cartão Nacional de Saúde é um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos 
executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os 
realizou e também à unidade de saúde onde foram realizados. Para tanto, é necessária a 
construção de cadastros de usuários, de profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir 
desses cadastros, os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional 
de identificação (Portal do Ministério da Saúde, 2013).  
 
Sobre os sistemas de informações em saúde, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a sociedade brasileira tem o direito de acessar as informações em saúde e participar das 

definições sobre o seu direcionamento. Esse sentido público precisa conviver com a 
necessidade de os dados individuais recolhidos serem estritamente confidenciais e estarem 
submetidos aos princípios da política de privacidade, do controle de acesso e da segurança. 

B) os Registros Eletrônicos em Saúde tem como único objetivo o combate a fraudes e 
corrupção. 

C) os Registros Eletrônicos em Saúde associados a usuários, em suas diversas formas (cartões 
magnéticos, cartões inteligentes com chip, códigos de barra, etc.), têm sido utilizados como 
forma de aumentar a cobertura e agilizar o fluxo de pacientes dentro dos sistemas de saúde, 
podendo evitar duplicações de cobertura e fraudes associadas ao pagamento de serviços não 
prestados e materiais e medicamentos não utilizados pelos pacientes.  

D) constituindo-se em uma ferramenta que tem um papel mais voltado a aumentar “o acesso, a 
transparência e o controle dos recursos nos serviços de saúde” do que “melhorar a qualidade 
direta da prestação dos serviços”. 

 
 
Questão 18 

Por humanização entende-se ser a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.  
 
Analise as assertivas relacionadas à humanização, assinalando com V as assertivas verdadeiras 
e F as assertivas falsas. 
 
(     ) Busca traduzir os princípios do Sistema Único de Saúde em modos de operar dos 

diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 

(     ) Busca construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de 
saúde e produção de sujeitos. 

(     ) Busca contagiar-se por atitudes e ações humanizadoras toda a rede do SUS, incluindo 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

(     ) Busca empoderar os servidores, para desenvolvimento de ações e serviços em saúde de 
forma equitativa. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V F V F. 

B) V V F F 

C) V V V F. 

D) V V V V. 
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Questão 19 

Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema remete ao 
conceito de 
 
A) equidade. 

B) universalidade. 

C) integralidade. 

D) igualdade. 

 
 
Questão 20 

A Política Nacional de Humanização define parâmetros para acompanhamento de sua 
implementação na urgência e emergência, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos, na 
assistência pré-hospitalar e em outros serviços.  
 
Quanto a essa política, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a demanda deve ser acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantido o acesso 

referenciado aos demais níveis de assistência. 

B) deve-se garantir a referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência, prover 
o acesso à estrutura hospitalar e à transferência segura conforme a necessidade dos 
usuários. 

C) define protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e 
respeitando a individualidade do sujeito. 

D) incentiva as práticas promocionais da saúde. 
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Conhecimentos Específicos 

 
 
Questão 21 

A hipotensão postural observada na síndrome de Adams Stokes é primariamente devida 
 
A) ao débito cardíaco inadequado. 

B) à resistência periférica inadequada. 

C) ao volume sanguíneo total inadequado. 

D) não há hipotensão postular nessa síndrome. 

 
 

Questão 22 

Febre no segundo dia pós-operatório é geralmente devida a 
 
A) infecção urinária. 

B) atelectasia. 

C) pneumonia. 

D) infecção de ferida operatória. 

 
 
Questão 23 

Ritmo cardíaco em galope protodiastólico é mais característico de 
 
A) infarto agudo do miocárdio. 

B) hipertireoidismo. 

C) insuficiência ventricular esquerda. 

D) hipertensão arterial. 

 
 
Questão 24 

Linfadenomegalia cervical unilateral e hipoacusia ipsilateral sugerem 
 
A) intoxicação por aminoglicosídeo. 

B) carcinoma faríngeo. 

C) infecção por mononucleose. 

D) tuberculose. 
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Questão 25 

Qual das seguintes manifestações NÃO está associada a enfisema pulmonar obstrutivo? 
 
A) Tórax em tonel. 

B) Hipercapnia. 

C) Alcalose respiratória. 

D) Policitemia secundária. 

 
 
Questão 26 

Biopsia pulmonar por agulha percutânea é contraindicada em 
 
A) hamartoma. 

B) suspeita de carcinoma. 

C) hipertensão pulmonar. 

D) tuberculose. 

 
Questão 27 

Edema facial NÃO ocorre em 
 
A) glomerulonefrite. 

B) nefrosclerose. 

C) triquinose. 

D) reação alérgica. 

 
 
Questão 28 

Qual das seguintes afecções NÃO se acompanha de trombocitopenia? 
 
A) Lúpus eritematoso sistêmico. 

B) Leucemia aguda. 

C) Púrpura trombocitopênica idiopática. 

D) Púrpura de Henoch-Schoenlein. 

 
Questão 29 

NÃO é característica da mononucleose infecciosa 
 
A) ocorrer após os 50 anos. 

B) apresentar leucócitos mononucleares grandes no sangue periférico. 

C) aumento linfonodal. 

D) esplenomegalia. 
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Questão 30 

A absorção de vitamina B12 caracteriza-se por  
 
A) ser totalmente dependente do fator intrínseco. 

B) ser aumentada pela deficiência de ácido fólico. 

C) ser facilitada no duodeno. 

D) ocorrer melhor no íleo distal. 

 
 
Questão 31 

O ferro é mais armazenado quando combinado com 
 
A) ácido ascórbico. 

B) ferritina. 

C) transferrina. 

D) sulfato. 

 
 
Questão 32 

O tratamento da icterícia obstrutiva NÃO inclui 
 
A) restrição hídrica. 

B) internação do paciente. 

C) administração intramuscular de vitamina K. 

D) antibioticoprofilaxia. 

 
 
Questão 33 

NÃO é causa de íleo adinâmico 
 
A) distúrbio do potássio sérico. 

B) hérnia intra-abdominal. 

C) pancreatite aguda. 

D) trombose mesentérica. 
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Questão 34 

A ação do hormônio antidiurético ocorre por  
 
A) aumento da permeabilidade dos túbulos renais proximais a água. 

B) aumento da permeabilidade dos túbulos renais distais a água. 

C) redução do ritmo de filtração glomerular. 

D) aumento da excreção de sódio. 

 
 
Questão 35 

Hiperglicemia NÃO ocorre após administração de 
 
A) noradrenalina. 

B) adrenalina. 

C) cortisona. 

D) glucagon. 

 
 
Questão 36 

Portador de porfiria hepática deve evitar 
 
A) barbitúricos. 

B) dieta rica em cálcio. 

C) eteroides. 

D) clorpromazina. 

 
 
Questão 37 

Doença celíaca do adulto (sprue não tropical) caracteriza-se por 
 
A) má absoção de lípides. 

B) hipertrigliciridemia. 

C) alongamento das vilosidades mucosas intestinais. 

D) piora dos sintomas após ingestão de derivados do milho. 

 
 
Questão 38 

NÃO é característica da síndrome carcinoide 
 
A) asma. 

B) diarreia. 

C) hipertensão arterial. 

D) cianose. 
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Questão 39 

Faz parte do fenômeno de Raynaud 
 
A) relação com esclerodermia bem estabelecida. 

B) possibilidade de associação com necrose dos dedos. 

C) rubor digital em contato com água fria. 

D) acomete ambos os sexos em frequência semelhante. 

 
Questão 40 

A causa mais comum de urticária é 
 
A) infecção. 

B) antibioticoterapia. 

C) distúrbio emocional. 

D) ingestão alimentar. 

 
Questão 41 

Após a relação sexual com pessoa sifilítica, o cancro surge em 
 
A) três a cinco dias. 

B) uma semana a dez dias. 

C) cerca de três semanas. 

D) cerca de dois meses. 

 
Questão 42 

Após reposição de grande volume sanguíneo para tratar choque hemorrágico, deve-se administrar 
por via venosa 
 
A) cloreto de potássio. 

B) gluconato de cálcio. 

C) citrato de potássio. 

D) citrato de sódio. 

 
Questão 43 

A progesterona é secretada principalmente por 
 
A) glândula suprarrenal. 

B) folículo ovariano. 

C) corpo lúteo ovariano. 

D) hipófise. 
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Questão 44 

Eclâmpsia difere de pré-eclâmpsia pela presença de 
 
A) hipertensão arterial. 

B) edema. 

C) albuminúria. 

D) convulsões. 

 
 
Questão 45 

A manifestação cutânea mais frequente do sarcoma de Kaposi é 
 
A) múltiplas placas dérmica azuladas. 

B) nódulos cutâneos melanóticos. 

C) rash cutâneo maculopapular. 

D) eczema da pele. 

 
 
Questão 46 

A rubéola predispõe a múltiplos defeitos congênitos quando o contato da gestante ocorre durante 
 
A) qualquer época da gravidez. 

B) primeiro trimestre da gravidez. 

C) segundo trimestre da gravidez. 

D) terceiro trimestre da gravidez. 

 
 
Questão 47 

A síndrome de Waterhouse-Friedrichsen ocorre em presença de 
 
A) poliomielite. 

B) tuberculose. 

C) criptococose. 

D) meningococcemia. 

 
 
Questão 48 

A(s) estrutura(s) mais frequentemente acometida(s) pela angina de Vincent é (são) 
 
A) lábios. 

B) faringe. 

C) amígdalas. 

D) laringe. 
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Questão 49 

A doença de Alzheimer (demência pré-senil) associa-se  
 
A) a atrofia dos lobos frontal e temporal. 

B) a alteração morfológica do hipotálamo. 

C) a edema do lobo occipital. 

D) a isquemia dos lobos parietais. 

 
 
 
Questão 50 

Carcinoma espinocelular de esôfago proximal é mais bem tratado por 
 
A) esofagogastrectomia total. 

B) jejunostomia. 

C) esofagectomia e gastrectomia parcial. 

D) radioterapia e quimioterapia. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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