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Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
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Conhecimentos Gerais (10 questões)

2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

a. ( ) Em “referência internacional para o mundo 
das fianças” há ideia de condição.

b. ( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale 
a “assuntos de interesse econômico e social”.

c. ( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus 
leitores” equivale a explicou-os.

d. ( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas 
segundo a mesma regra gramatical.

e. ( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome 
jamais poderá ser posposto ao verbo (não 
preocupe-se).

3. Analise as afirmativas abaixo.

1. Atos de comunicação são aqueles cuja finali-
dade é estabelecer comunicação entre pes-
soas, órgãos e entidades, como aviso, comuni-
cado, memorando, ofício.

2. Ofício é a correspondência oficial que visa a 
assuntos de interesse de um órgão público; 
formaliza a comunicação com dirigentes e 
demais autoridades de outras instituições, 
públicas ou privadas.

3. Está correta a frase: Refiro-me aquele pro-
cesso encaminhado a Vossa Senhoria, que não 
chegou as vossas mãos.

4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade, 
1,5 milhão de funcionários públicos.

5. Está correta a frase: Não havendo empecilho 
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Português 5 questões

Texto

Financial Times é um jornal publicado em Londres 
e tido como referência internacional para o mundo 
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de 
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso 
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas 
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo 
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor, 
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse 
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou 
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se 
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense 
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das 
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou 
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não 
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia 
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá 
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão 
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.

b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava 
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se 
a 20/01.

c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia” 
subentende-se que diariamente todos os 
brasileiros se submetem à corrupção.

d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência, 
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocor-
reria, se o termo sublinhado fosse substituído 
por as.

e. ( ) Colocando no feminino a expressão subli-
nhada, em “aquela publicação explicou a seus 
leitores”, haverá acento de crase antes do 
pronome (à suas leitoras).
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Atualidades 5 questões

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de 
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos 
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos 
relevantes.

Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos, 
analise as afirmativas abaixo:

1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União 
Europeia por seus esforços em manter o con-
tinente europeu unido, promovendo a demo-
cracia e os direitos humanos.

2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste 
dos Estados Unidos, se transformou em uma 
supertempestade, devastando cidades intei-
ras. Apenas não causou vítimas fatais graças 
ao sistema de alerta americano que já noti-
ciava a chegada do furacão com antecedência, 
ainda que não se tivesse a dimensão real de 
sua intensidade.

3. O socialista François Hollande venceu a cor-
rida presidencial na França, derrotando o 
então presidente Nicolas Sarkozy.

4. O fim do calendário inca foi interpretado por 
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou 
pelos mais radicais, como o fim do mundo, 
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre 
a forma verbal apresentada no fragmento e o signifi-
cado apresentado.

a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”  
= duração prolongada no passado.

b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida 
no passado.

c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado, 
anterior a outro fato passado.

d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça, 
num futuro incerto.

e. ( ) “tido como referência internacional” = fato 
hipotético, ocorrido no momento presente.

5. Analise a frase do texto:

“Você entenderá porque os jornalistas do 
Financial Times têm razão”.

Assinale a alternativa correta em relação à frase do 
texto.

a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia 

de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gos-

tam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jorna-

listas”, a forma verbal “têm” perde o acento 
gráfico.

e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você 
entenderá”, a forma verbal passa a ser 

“entenderiam”.
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9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012 
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano 
anterior, fato este que também pode ser observado na 
atividade exportadora catarinense que apresentou um 
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo 
relatório emitido pela Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina.

Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as 
afirmativas abaixo:

1. A carne de frango e suas miudezas foram os 
produtos mais exportados neste período.

2. A Argentina foi o principal destino das expor-
tações catarinenses, em volume de dólares.

3. Não houve exportações catarinenses ao mer-
cado russo, neste período, por conta de entra-
ves fitossanitários aplicados aos produtos 
catarinenses de origem animal, por parte do 
governo deste país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, locali-
zado em uma das regiões centrais da cidade, está com 
sua desativação prevista pelo governador Raimundo 
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local 
escolhido para o novo complexo penitenciário que 
receberá os presos do regime fechado vem suscitando 
uma batalha judicial entre autoridades do município 
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária, 
e o governo do Estado.

O novo complexo penitenciário está previsto para ser 
construído na cidade de:

a. ( ) Indaial.
b. ( X ) Imaruí.
c. ( ) Laguna.
d. ( ) Imbituba.
e. ( ) Ibirama.

7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe, 
também conhecida como Primavera Árabe, e seus 
desdobramentos, assinale a alternativa correta.

a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o 
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que 
atua como promotora da implantação da 
democracia e da liberdade do povo sírio.

b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no 
Iraque assinala o início das manifestações 
populares em favor da democracia, liberdade 
e igualdade difundidas pelo mundo árabe 
através das redes sociais.

c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos 
Estados Unidos e Israel, por isso as manifesta-
ções populares neste país foram abafadas com 
o apoio de tropas americanas e israelenses.

d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se 
deu através de sua deposição e consequente 
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos 
revolucionários egípcios.

e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos 
em virtude da Primavera Árabe figuram 
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni 
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de 
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído 
a ele ser o guardião da Constituição da República 
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de 
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente 
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade 
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do minis-
tro Luiz Fux ao presidente empossado:

“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin 
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens 
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se 
hoje que os sonhos não inventam.”

Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/ 
2012/11/.html

 O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:

a. ( ) Celso de Mello.
b. ( ) Gilmar Mendes.
c. ( X ) Joaquim Barbosa.
d. ( ) Ricardo Lewandowski.
e. ( ) Marco Aurélio de Mello.
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Conhecimentos Específicos (30 questões)

11. O evento fundamental que permitiu a aproxima-
ção do governo, movimento sanitário e movimentos 
sociais populares que marcaram uma nova fase na 
participação social nas políticas públicas de saúde, na 
década de 80, foi:

a. ( ) A Lei Orgânica da Saúde.
b. ( ) O Programa de Saúde da Família.
c. ( X ) A 8a Conferencia Nacional de Saúde.
d. ( ) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
e. ( ) O Programa Nacional de Serviços Básicos de 

Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada 
para os serviços de saúde tem se consolidado por 
meio do(a):

a. ( X ) Programa de Saúde da Família (PSF).
b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS).
c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de 

especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no 
Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de 
saúde a toda a população em condições de igualdade, 
mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em 
casos especiais em que a prioridade tem que ser dada 
a quem tem mais necessidades, é a:

a. ( ) Universalidade.
b. ( ) Hierarquização.
c. ( ) Regionalização.
d. ( ) Integralidade.
e. ( X ) Equidade.

14. Os instrumentos para a organização local de 
serviços de atenção primária permitem conhecer os 
aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e 
de saúde de uma população.

Com relação a esses instrumentos, a área de abran-
gência de uma unidade de saúde é a(o):

a. ( ) Demanda.
b. ( X ) Territorialização.
c. ( ) Adscrição de clientela.
d. ( ) Adequação dos serviços de saúde.
e. ( ) Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de 
organização dos serviços de Atenção Primaria à Saúde 
(APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro 
e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam 
em uma comunidade.

A composição mínima de uma equipe é:

a. ( ) Um médico generalista ou de família, um enfer-
meiro, um auxiliar de enfermagem, um odontó-
logo, um auxiliar de consultório odontológico e 
quatro a seis agentes comunitários de saúde.

b. ( ) Um médico generalista ou de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um 
odontólogo, um auxiliar de consultório odon-
tológico, um psicólogo e um assistente social.

c. ( ) Um médico generalista ou de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um 
odontólogo, um auxiliar de consultório odon-
tológico, um técnico de saúde bucal e quatro 
a seis agentes comunitários de saúde.

d. ( X ) Um médico generalista ou de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 
quatro a seis agentes comunitários de saúde.

e. ( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e 
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
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19. Em relação ao protocolo de morte encefálica, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefá-
lica através da realização de exames clínicos 
que constatem coma aperceptivo.

b. ( X ) A morte encefálica deverá ser consequência 
de processo irreversível e de causa conhecida.

c. ( ) É suficiente a caracterização da morte encefá-
lica através da realização de exames clínicos 
que constatem apneia.

d. ( ) É suficiente a caracterização de morte ence-
fálica através da realização de exames com-
plementares que demonstrem ausência de 
atividade elétrica cerebral.

e. ( ) É suficiente a caracterização de morte ence-
fálica através da realização de exames com-
plementares que demonstrem ausência de 
perfusão sanguínea cerebral.

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações 
clínicas necessárias para a caracterização da morte 
encefálica, em adultos, deve ser:

a. ( X ) 6 horas.
b. ( ) 12 horas.
c. ( ) 24 horas.
d. ( ) 48 horas.
e. ( ) 72 horas.

21. A hepatite viral aguda é um grupo de pelo menos 
cinco doenças causadas por cinco ou mais vírus 
distintos.

Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Vírus da hepatite A – Genoma RNA – 
Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HVA.

b. ( ) Vírus da hepatite B – Genoma RNA – 
Transmissão fecal/oral e parenteral/sexual – 
anticorpo Anti-HBs.

c. ( ) Vírus da hepatite C – Genoma DNA – 
Transmissão fecal/oral – anticorpo Anti-HCV.

d. ( ) Vírus da hepatite D – Genoma DNA – 
Transmissão parenteral/sexual – Anticorpo 
anti-HCV.

e. ( ) Virus hepatite E – Genoma RNA – Transmissão 
parenteral/sexual – anticorpo Anti – HEV.

16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde 
da população ou de um indivíduo. A incidência, a 
prevalência, a taxa de ataque e a distribuição propor-
cional são indicadores que se referem à:

a. ( ) Letalidade.
b. ( ) Severidade.
c. ( ) Esperança de vida.
d. ( ) Mortalidade.
e. ( X ) Morbidade.

17. A qualidade de um indicador de saúde depende 
das propriedades dos componentes utilizados em sua 
formulação e da precisão dos sistemas de informação 
empregados.

O grau de excelência de um indicador é indicado por 
sua validade, que por sua vez é definida pela(o):

a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resulta-
dos quando aplicado em condições similares.

b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse 
fenômeno.

c. ( X ) Capacidade de medir o que se pretende.
d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno 

analisado.
e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento 

de tempo e de recursos.

18. As taxas de incidência de uma determinada 
doença permitem, por exemplo, saber o número de 
casos novos confirmados de síndrome de imunode-
ficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na 
população residente em determinado espaço geográ-
fico, no ano considerado.

Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi 
de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes 
por ano.

Assinale a alternativa que indica a quantidade de 
casos novos que esses dados representam.

a. ( ) 103
b. ( ) 628
c. ( ) 1020
d. ( X ) 1038
e. ( ) 6228
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24. O Ministério da Saúde disponibiliza Programas e 
Ações Públicas de Saúde para fazer com que o cidadão 
tenha acesso mais fácil à saúde.

Sobre esses programas, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A campanha “Saúde não tem Preço”, lançada 
3 de fevereiro de 2011 pela Presidenta Dilma 
Roussef, disponibiliza medicamentos indi-
cados para o tratamento de hipertensão e 
diabetes em todas as farmácias de território 
nacional.

b. ( ) As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) 
são estruturas de complexidade primária junto 
com às Unidades Básicas de Saúde onde, em 
conjunto com estas, compõem uma rede orga-
nizada de Atenção às Urgências.

c. ( ) O Programa Brasil Sorridente tem o objetivo 
de efetivar os princípios do SUS no cotidiano 
das práticas de atenção e de gestão, assim 
como estimular trocas solidárias entre gesto-
res, trabalhadores e usuários para a produção 
de saúde.

d. ( X ) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
visam promover a inserção social das pessoas 
com transtornos mentais, evitando interna-
ções em hospitais psiquiátricos.

e. ( ) O Programa S.O.S. Emergência tem a função 
de promover o atendimento domiciliar de 
pessoas com necessidades de reabilitação 
motora, idosos, pacientes crônicos sem agra-
vamento ou em pós-operatório.

25. Na pneumonia, a decisão de admitir um paciente 
no hospital deve ser feita por motivos clínicos. 
Pacientes podem ser eficazmente e com segurança 
gerenciados na atenção básica se eles estiverem leve-
mente doentes.

Qual dos sintomas abaixo é sinal de gravidade que 
exige internação hospitalar?

a. ( ) Idade inferior a 50 anos
b. ( X ) Pressão diastólica inferior a 60 mm Hg
c. ( ) Níveis de ureia menores que 30 mg/dl
d. ( ) Perfusão periférica menor que 2 segundos
e. ( ) Frequência respiratória inferior a 30 respira-

ções por minuto

22. A curva de Nelson Moraes foi proposta após um 
estudo realizado no Brasil, sendo um índice de grande 
importância como indicador de nível de vida de uma 
determinada região.

A respeito dela, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A curva tipo 1 representa um nível de saúde 
elevado, também chamada de curva em “N”.

b. ( ) Para o cálculo é obtido o número de óbitos 
em determinada faixa etária e dividido pelo 
número total de óbitos em maiores de 50 anos.

c. ( X ) A curva tipo 4 ou em “J” indica que os indiví-
duos acima de 50 anos estão morrendo mais, 
estando presente em países desenvolvidos.

d. ( ) Consiste na representação gráfica da medida 
da percentagem de indivíduos que morrem 
com idade igual ou maior que 50 anos em 
relação ao total de óbitos.

e. ( ) A curva tipo 2 indica que a maioria dos óbitos 
registrados está em indivíduos maiores de 50 
anos, demonstrando baixos índices de morta-
lidade infantil e entre jovens.

23. O processo de implantação do SUS foi orientado 
por instrumentos chamados de Normas Operacionais 
que definem as competências de cada esfera de 
governo.

Sobre a Norma Operacional Básica 01/93, assinale a 
alternativa correta.

a. ( ) Centraliza a gestão do SUS no nível Federal 
(INAMPS).

b. ( X ) Cria Comissões Intergestores Bipartite, de 
âmbito estadual, e Tripartite, de âmbito 
nacional.

c. ( ) Ocorre a criação do PAB (Piso Assistencial 
Básico), repassando fundo a fundo, de forma 
regular e automática, e com base em valor 
nacional per capita para a população coberta.

d. ( ) Institui o Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) para ordenar o processo de regiona-
lização da assistência em cada Estado e no 
Distrito Federal.

e. ( ) Institui a Unidade de Cobertura Ambulatorial 
(UCA) destinada a reajustar os valores a serem 
repassados aos Estados.
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29. Em relação à Pneumonia há distinções que são 
importantes porque ajudam a definir os agentes 
infecciosos mais prováveis e, portanto, influenciam 
fortemente as escolhas apropriadas para a terapia 
antibiótica inicial. Assim, é correto afirmar:

a. ( ) A presença de estreptococos deve ser suspei-
tada em pacientes que requeiram internação 
em UTI , sem a suspeita de Pseudomonas , e 
que apresentem lesões de pele.

b. ( ) Os pacientes que anteriormente tenham sido 
hospitalizados por, pelo menos, 2 dias no 
prazo de 90 dias antes da infecção, os doentes 
dos lares de idosos , os que receberam terapia 
antibiótica endovenosa, quimioterapia ou 
tratamento de feridas nos últimos 30 dias e os 
pacientes de hemodiálise são considerados 
portadores de pneumonia nosocomial com 
predomínio de germes anaeróbios.

c. ( ) Pacientes que contraíram pneumonia mais de 
48 horas após a intubação endotraqueal e/ou 
ventilação mecânica também são considera-
dos com pneumonia nosocomial, devendo ser 
tratados com dois antimicrobianos, sendo um 
deles macrolídeo.

d. ( ) Pacientes portadores de pneumonia comu-
nitária sem necessidade de internação, sem 
doenças cardiopulmonares e sem outros fato-
res devem ser tratados com antibioticoterapia 
ampla com quinolonas, visando a cobertura 
de múltiplos germes.

e. ( X ) Pacientes que tenham sido hospitalizados por 
outras razões, a menos de 48 horas antes do 
desenvolvimento dos sintomas respiratórios, 
também são considerados como tendo pneu-
monia adquirida na comunidade, porque é 
provável que a inoculação tenha ocorrido 
antes da admissão.

30. Em relação aos marcadores sorológicos da hepa-
tite viral e seu significado, um achado sorológico em 
um paciente adulto de Anti-HBs positivo significa:

a. ( ) Hepatite B aguda.
b. ( ) Hepatite C crônica.
c. ( ) Infecciosidade presente.
d. ( X ) Imunidade contra hepatite B.
e. ( ) Imunidade contra hepatite C.

26. Em relação às características da Hipertensão arte-
rial sistêmica, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Hipertensão lábil é aquela em que as pressões 
arteriais estão elevadas na faixa acima de PAS 
180 mmHg.

b. ( ) Apesar de níveis elevados de pressão arterial, 
na Hipertensão acelerada não ocorre lesão 
vascular ao exame fundoscópico.

c. ( ) Hipertensão do jaleco branco é a PA elevada 
aferida no consultório por um profissional, 
devido ao uso do uniforme médico.

d. ( ) Cada aumento de 10 mmHg na PA sistólica 
(PAS) ou na PA diastólica(PAD) duplica o risco 
de doença cardiovascular ao longo de toda 
a faixa de PA, que vai de 115/75 mmHg a 
185/115 mmHg.

e. ( X ) A Cefaleia é característica apenas da hiper-
tensão grave. Mais comumente localizada 
na região occipital, está presente quando o 
paciente acorda de manhã, desaparecendo 
espontaneamente após algumas horas.

27. Homem de 65 anos, fumante por 29 anos, refere 
dispnéia aos esforços e tosse seca. Ao exame apre-
senta-se emagrecido com fácies pletorico.

Qual dos sinais estaria ausente no exame físico desse 
paciente?

a. ( ) Tórax em tonel
b. ( X ) Edema generalizado
c. ( ) Baqueteamento digital
d. ( ) Timpanismo na percussão
e. ( ) Diminuição do murmúrio vesicular

28. Qual das causas abaixo é motivo de tosse crônica 
(mais de 3 semanas)?

a. ( ) Coqueluche
b. ( ) Embolia pulmonar
c. ( X ) Gotejamento pós-nasal
d. ( ) Insuficiência cardíaca congestiva
e. ( ) Infecção das vias respiratórias superiores
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35. A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é 
uma sequela renal de uma infecção por cepas específi-
cas de estreptococos beta-hemolíticos do grupo A.

O diagnóstico etiológico laboratorial pode ser confir-
mado por:

a. ( ) Hemoculturas para estreptococcos positivas.
b. ( ) Títulos baixos de anti-hialuronidade e 

antiestreptoquinase.
c. ( ) Culturas de amostras de garganta e de pele 

positivas para estreptococcos.
d. ( ) Níveis séricos de complemento hemolítico e 

total e os níveis de C3 aumentados.
e. ( X ) Níveis séricos de anticorpos antiestreptolisina 

O (ASLO) elevados.

36. A Tuberculose é um problema de saúde prioritário 
no Brasil, seu diagnóstico é baseado na historia clinica 
e epidemiológica e sua confirmação dá-se por exames 
complementares.

Sobre a baciloscopia direta do escarro, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( X ) É o método prioritário, que permite identificar 
o doente bacilífero por um método simples 
e seguro, e deve ser realizado por todos os 
laboratórios.

b. ( ) A baciloscopia direta não está indicada para 
os sintomáticos respiratórios (indivíduos com 
tosse e expectoração por três semanas ou 
mais) e sim, a cultura de escarro.

c. ( ) Deverá ser dada ênfase, para a realização 
deste exame, em pacientes que não apresen-
tem alterações pulmonares na radiografia de 
tórax.

d. ( ) Não pode ser utilizada para acompanhar a 
evolução bacteriológica do paciente pulmonar, 
inicialmente positivo, durante o tratamento.

e. ( ) O controle bacteriológico deve ser feita, obri-
gatoriamente, ao término do sexto mês de 
tratamento.

31. Os critérios diagnósticos do diabetes e outros 
estados hiperglicêmicos são baseados em valores 
plasmáticos do nível de glicemia.

Em um indivíduo de 50 anos com sobrepeso, a glice-
mia de jejum de 120 mg/dL caracteriza:

a. ( ) Diabetes melitus tipo I.
b. ( ) Diabetes melitus tipo II.
c. ( X ) Glicemia de jejum alterada.
d. ( ) Valores normais de glicemia.
e. ( ) Tolerância a glicose diminuída.

32. Pacientes que chegam à Unidade Local de Saúde 
com quadros agudos de dor de forte intensidade em 
articulação metatarsofalangiana, com edema, rubor 
local acompanhado de sinais sistêmicos de mal estar 
geral e febre têm como diagnóstico inicial uma artrite 
do tipo:

a. ( X ) Gota.
b. ( ) Séptica.
c. ( ) Reumatoide.
d. ( ) Osteoartrose.
e. ( ) Espondilite anquilosante.

33. Hematúria, acompanhada de proteinúria menor 
que 3,5 gramas em 24 horas, oligúria, edema e hiper-
tensão caracterizam a:

a. ( ) Nefrite intersticial.
b. ( X ) Síndrome nefrítica.
c. ( ) Síndrome nefrótica.
d. ( ) Hematúria glomerular isolada.
e. ( ) Insuficiência renal aguda pré-renal.

34. A presença de cilindros em um exame parcial de 
urina, na maioria das vezes caracteriza um quadro 
patológico. Cilindros leucocitários polimorfonucleares 
aderidos à matriz proteica são mais frequentemente 
encontrados:

a. ( ) Nas glomerulonefrites.
b. ( ) Nas síndrome nefrótica.
c. ( ) Nas necroses tubulares agudas.
d. ( X ) Nas nefrites túbulo intersticiais.
e. ( ) Na terapia com diuréticos (furosemida).
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39. Uma das parasitoses que pode ter o seu diagnós-
tico pela história clínica característica em geral, devido 
ao prurido característico cujo diagnóstico laboratorial 
dificilmente é conseguido nos parasitológicos de fezes 
de rotina, e sim por pesquisa diretamente na região 
perianal, é a:

a. ( ) Ancilostomíase.
b. ( ) Amebíase.
c. ( ) Giardíase.
d. ( X ) Enterobíase.
e. ( ) Estrongiloidíase.

40. A infecção pelo papiloma vírus humano (HPV) é 
uma doença viral que, com maior frequência, mani-
festa-se como infecção subclínica nos genitais de 
homens e mulheres.

A principal importância epidemiológica dessa afecção é:

a. ( ) Associação com outras DSTs.
b. ( X ) Sua relação com o desenvolvimento de câncer 

de colo uterino.
c. ( ) Aumentar a susceptibilidade por solução de 

continuidade na pele e mucosas para infecção 
pelo HIV.

d. ( ) Recidivas frequentes uma vez que não é possí-
vel a erradicação total do HPV.

e. ( ) Resultados falso-positivos de testagem para 
HIV-1 e HIV-2.

37. Deve ser feita investigação epidemiológica, entre 
os contatos de todo caso novo de Tuberculose e, prio-
ritariamente, nos contatos que convivam com doentes 
bacilíferos, devido ao maior risco de infecção e adoeci-
mento que esse grupo apresenta.

Na definição de caso, é considerado um caso suspeito:

a. ( ) Paciente com, pelo menos, uma cultura posi-
tiva para M. tuberculosis, de material prove-
niente de uma localização extrapulmonar.

b. ( ) Paciente com duas baciloscopias diretas posi-
tivas, ou uma baciloscopia direta positiva e 
cultura positiva ou uma baciloscopia direta 
positiva e imagem radiológica sugestiva de 
Tuberculose.

c. ( X ) Todo indivíduo com sintomatologia clínica 
sugestiva de Tuberculose pulmonar: tosse por 
três ou mais semanas, febre, perda de peso e 
apetite, ou suspeito ao exame radiológico.

d. ( ) Paciente com duas baciloscopias negativas, 
com imagem radiológica sugestiva, e achados 
clínicos ou outros exames complementares, 
que permitam ao médico efetuar um diagnós-
tico de Tuberculose.

e. ( ) Paciente com evidências clínicas, achados 
laboratoriais, inclusive histopatológicos com-
patíveis com Tuberculose extrapulmonar ativa, 
em que o médico toma a decisão de tratar 
com esquema específico.

38. A avaliação da função nas doenças da tireoide se 
baseia na integridade do eixo hipotálamo hipofisário 
das secreção de TSH e a resposta, na produção de 
tiroxina e triodotironina.

Assim, pequenas alterações nas concentrações dos 
hormônios tireoidianos livres:

a. ( ) Não alteram a secreção do TSH que é pulsátil 
e possui um ritmo circadiano.

b. ( ) Não alteram a secreção do TSH que é pulsátil 
e estável.

c. ( ) Não alteram a secreção do TSH que não 
tem a sua regulação pelo eixo hipotálamo 
hipofisário.

d. ( ) Resultam em pequenas alterações nas con-
centrações séricas de TSH.

e. ( X ) Resultam em grandes alterações nas concen-
trações séricas de TSH.
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