
 

 
 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 29 / 09 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

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

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Questão 01) Sob o ponto de vista da 

regência verbal, analise a relação 

estabelecida entre os verbos e os 

termos que os completam. 

I. Apenas o filho mais novo lhes 

desobedecia. 

II. A vida ensinara-a a perseverança. 

III. Esquecemo-nos o relatório em 

cima da escrivaninha. 

IV. José lembrou a data da reunião 

marcada com os coordenadores 

do projeto. 

V. Nunca me esqueci das travessuras 

de criança. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e II estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, III e IV estão corretas. 

D) Somente I, IV e V estão corretas. 

E) Somente IV e V estão corretas. 

Questão 02) Assinale a alternativa 

que preencha, pela ordem, 

corretamente as lacunas: 

I. Agradeci-___ o favor resignada. 

II. O boleto bancário está pago, eu já 

___ paguei. 

III. Perdoei-___ a dívida apenas desta 

vez! 

IV. Informou-___ a melhor solução 

para resolver a questão. 

A) o – o – lhes – lhe 

B) lhe – o – lhes – o 

C) lhe – o – os – o 

D) o – o – os – o 

E) lhe – o – os - lhe 

 

Questão 03) Em relação à 

concordância verbal, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) A compra são uns pacotes de arroz 

e feijão. 

B) Minhas alegrias é a minha filha. 

C) Mariana ou Catarina será a 

presidente do grêmio estudantil. 

D) Dez quilos de feijão são muito. 

E) Eram 11 de dezembro quando 

chegamos de viagem. 

MATEMÁTICA 

    

Questão 04) Uma piscina na forma 

de paralelepípedo retângulo com 10m 

de comprimento, 7m de largura e 2m 

de profundidade será azulejada em 

todas as sua paredes internas e no 

fundo com azulejos quadrados de 

20cm de lado. A quantidade de 

azulejos necessária para azulejar 

todas as paredes internas e o fundo 

da piscina e a quantidade, em litros 

de água, necessária para encher 

completamente a piscina será de: 

A) 34,50 azulejos e 140 litros 

B) 3450 azulejos e 140 litros 

C) 34,50 azulejos e 140.000 litros 

D) 3450 azulejos e 140.000 litros 

E) 34,50 azulejos e 1,40 litros 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 05) Uma pedra é 

arremessada para cima em linha reta e 

descreve a seguinte equação horária: 

h(t)=-5+25t-5t2, onde h é a altura em 

metros e t é o tempo em segundo. O 

tempo de voo da pedra (até sua volta 

ao solo) e a altura máxima atingida 

foram de: 

A) 1,5s e 1,25m  

B) 1,5s e 12,5m 

C) 3,0s e 1,25m 

D) 2,0s e 12,5m 

E) 3,0s e 12,5m 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) No dia 02 de setembro 

de 2013, o ministro Luís Roberto 

Barroso, do Supremo Tribunal Federal 

(STF) suspendeu a decisão da Câmara 

sobre o mandato do deputado federal 

Natan Donadon. A decisão havia sido 

votada secretamente por 

parlamentares no fim de agosto de 

2013. Sobre o caso Donadon, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

A) Donadon foi condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) a 

mais de 13 anos de prisão pelos 

crimes de peculato e formação de 

quadrilha. 

B) Uma semana após a votação 

envolvendo o deputado Natan 

Donadon, a Câmara derrubou, por 

unanimidade dos 452 votantes, a 

Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) que determina voto aberto em 

todas as votações do Congresso 

Nacional. 

 

 

C) Em votação secreta realizada no 

final de agosto, o plenário da 

câmara rejeitou a cassação do 

mandato do presidiário Natan 

Donadon. 

D) Após a anunciar a decisão dos 

deputados de manter o mandato de 

Donadon, o presidente da Câmara, 

Henrique Eduardo Alves, anunciou 

que estava afastando o deputado 

presidiário, do exercício do 

mandato. 

E) Donadon foi considerado culpado 

pelo desvio de R$ 8,4 milhões da 

Assembleia Legislativa de Rondônia, 

à época em que era diretor 

financeiro da Casa. 

Questão 07) No dia 14 de agosto, 

entidades comemoraram a aprovação 

na Câmara dos Deputados do projeto 

que amplia recursos para a educação 

e a saúde. Pelas contas do deputado 

André Figueiredo, relator da proposta, 

só a educação receberá R$ 2 bilhões 

a mais em 2014. Em 2015, R$ 4 

bilhões. Os recursos referentes a esse 

adicional são oriundos do(a): 

A) Fundo Social do pré-sal e da 

arrecadação com loterias.  

B) extração de minérios da Vale do 

Rio Doce. 

C) extração de minérios da Vale do 

Rio Doce  e do Fundo Social do 

pré-sal. 

D) exportação de grãos e dos 

royalties do petróleo.  

E) Fundo Social do pré-sal e dos 

royalties do petróleo. 
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INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Dos termos abaixo, 

qual é relacionado à segurança na 

internet?  

A) Criptografia  

B) Download  

C) Upload  

D) Mailing lists  

E) HTML 

Questão 09) Considere o fragmento 

(abaixo) de uma planilha do Microsoft 

Excel 2007: 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado da fórmula 

abaixo: 

=SE((MÁXIMO(A1;A2;A3))>(MÁXIMO

(B1;B2;B3));A3;B3)  

A) 15  

B) 20  

C) 18  

D) 16 

E) 10 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

 

 

QUESTÃO 10) A hemorragia 

digestiva alta (HDA) possui diversas 

causas e fatores de risco. Marque a 

seguir a alternativa que apresenta o 

que NÃO faz parte do seu 

aparecimento. 

A) Hepatopatia com hipertensão do 

sistema porta. 

B) Lesão de Mallory-Weiss. 

C) Uso crônico de AINES. 

D) Câncer do intestino grosso. 

E) Septicemia. 

QUESTÃO 11) Verifique as 

correlações abaixo dos agentes 

etiológicos prováveis e achados 

radiográficos nas pneumonias 

adquiridas na comunidade (PAC). 

 Marque a alternativa INCORRETA. 

A) M.tuberculosis, histoplasma, 

coccidioides, varicela – padrão miliar. 

B) Vírus,  M.tuberculosis – infiltrado 

lobar com abscesso. 

C) Staphylococcus aureus, pneumococo, 

haemophilus, klebsiella-     

pneumatoceles – derrame pleural. 

D) Linfoma, sarcoidose, 

paracoccidioidomicose, 

staphylococcus, haemophilus, 

M.tuberculosis, histoplasmose – 

aumento de linfonodos hílares. 

E) S.pneumoniae, Staphylococcus, 

mycoplasma, legionella, chlamydiam 

mycobacteria – infiltrado lobar, 

segmentar ou broncoaveolar, 

broncograma aéreo. 
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QUESTÃO 12) A síndrome do 

intestino irritável (SII) faz parte dos 

distúrbios funcionais do aparelho 

digestivo. Sobre essa patologia, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É muito mais comum em homens 

do que em mulheres, 

principalmente na faixa dos 20 

anos. 

B) A queixa inicial é dor ou mal estar 

abdominal crônico, por mais de 

três meses, ou recorrente. 

C) É comum haver alterações do 

hábito intestinal: diarreia ou 

constipação. 

D) A pesquisa de sangue oculto nas 

fezes deve ser realizada. 

E) Um dos diagnósticos diferenciais 

da SII são as parasitoses. 

QUESTÃO 13) A ansiedade e a 

depressão estão cada vez mais 

frequentes nos atendimentos de 

atenção básica à saúde. Considerando 

essas duas patologias, leia as 

assertivas a seguir. 

I. Pode haver desenvolvimento de 

uma depressão, dita secundária, a 

partir de outra doença já 

existente, como exemplo em 

pacientes com lúpus eritematoso 

sistêmico (LES). 

II. Um dos componentes psíquicos da 

síndrome depressiva é a 

dificuldade de manter a atenção e 

concentração, com falhas 

frequentes da memória. 

III. A ansiedade pode ser mascarada 

por componente somático, como 

exemplo, pacientes com 

enxaquecas. 

 

IV. A pessoa que sofre com 

antecipação, sente uma enorme 

tensão sem conseguir relaxar, 

deve ter aventada a suspeita, pelo 

profissional médico, de ansiedade. 

V. Um dos componentes somáticos 

da depressão é o aparecimento de 

rosácea. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas IV e II estão corretas. 

C) Apenas III, IV e V estão corretas. 

D) Apenas I e V estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 14) Marque entre as 

alternativas abaixo aquela que 

apresenta uma informação 

INCORRETA sobre as cefaleias. 

A) A cefaleia hemicrânia paroxística 

da criança é um tipo de cefaleia. 

Ela é mais frequente no sexo 

feminino. 

B) A enxaqueca só tem origem nos 

excessos, inclusive alimentares. 

Portanto, não se desencadeia 

espontaneamente. 

C) O VHS (velocidade de 

hemossedimentação) e a PCR 

(proteína C reativa) estão 

alteradas na arterite temporal, que 

é uma das causas de cefaleias. 

D) O naratriptano faz parte da família 

dos triptanos, substâncias em uso 

nas cefaleias agudas graves e na 

cefaleia em salvas (cluster). 

E) Os β-bloqueadores são uma das 

opções na profilaxia de todos os 

tipos de cefaleias, com exceção da 

cefaleia em salvas (cluster). 
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QUESTÃO 15) Na medicina, alguns 

sinais e sintomas continuam a ser 

utilizados no auxílio diagnóstico, 

inclusive na clínica ambulatorial e/ou 

de urgência. Sobre alguns sinais e 

suas correlações, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Sinal de Lhermitte – associado à 

cervicalgia. 

B) Sinal de Blumberg – associado à 

apendicite. 

C) Sinal de Murphy – indicativo de 

colecistite. 

D) Sinal de Trendelenburg – 

positivo/encontrado nas fraquezas 

da musculatura abdutora do 

quadril. 

E) Sinal de Chvostek – 

positivo/encontrado nas 

radiculopatias lombares.  

QUESTÃO 16) A salmonelose é uma 

infecção intestinal adquirida pela 

transmissão da Salmonella typhi 

durante a ingestão de água e 

alimentos contaminados. Sobre a 

salmonelose, marque a alternativa 

correta. 

A) É uma patologia que não tem um 

bom prognóstico, mesmo com o 

tratamento adequado. 

B) Hemorragia e perfuração intestinal 

são algumas de suas possíveis 

complicações. 

C) Mesmo sendo uma infecção 

intestinal, o paciente não refere 

sintoma de dor ou desconforto 

abdominal. 

D) Faz diagnóstico diferencial com a 

dengue porque seu eritema é 

persistente e acomete todo corpo. 

 

 

E) Seu período de incubação é fixo: 

40 dias após a contaminação. 

QUESTÃO 17) Analisando os dados 

cedidos sobre o Pacto Pela Saúde – 

2006, relacione as colunas e depois 

assinale a sequência correta nas 

alternativas a seguir. Um dos 

números não será utilizado. 

1) Pacto em Defesa do SUS. 

2) Pacto pela Vida. 
3) Pacto de Gestão. 

4) Bloco da Atenção Básica. 
5) Bloco da Atenção Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar. 

 

(  ) O Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação (FAEC) deverá ser 

reduzido ao custeio de 
procedimentos, entre eles, os 

transplantes. 

(  ) Tem como uma das suas 

prioridades a redução da 
mortalidade infantil. 

(  ) Entre suas prioridades, está 
implementar um projeto 

permanente de mobilização social, 
com a finalidade de alcançar a 

curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29 pelo 
Congresso Nacional. 

(  ) O PAB (piso de atenção básica) 
variável é constituído por recursos 

financeiros destinados ao custeio 
de estratégias, realizadas no 

âmbito... , tais como: a 
compensação de especificidades 

regionais. 

A) 3-2-1-4 

B) 3-4-5-2 

C) 4-2-3-5 

D) 5-2-1-4 

E) 1-2-3-4 
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QUESTÃO 18) Assinale a seguir a 

alternativa que traz a informação 

correta sobre a asma brônquica (AB). 

A) Na espirometria, o teste com 

broncodilatador sempre é 

negativo. 

B) A poluição ambiental e o exercício 

físico não devem ser tidos como 

fatores e/ou causas 

desencadeantes nesta patologia. 

C) Caso apareçam como complicação 

arritmias cardíacas, deve-se 

procurar a ocorrência de outra 

patologia pulmonar, descartando 

por completo a AB. 

D) Faz diagnóstico diferencial com 

aspergilose broncopulmonar 

alérgica. 

E) Essa doença é muito rara no 

cotidiano médico. 

QUESTÃO 19) A dengue é uma 

doença endêmica em nosso país. O 

controle através da educação 

sanitária, saneamento ambiental e 

destruição de locais (ditos criadouros) 

onde se armazena o transmissor são 

de suma importância para sua 

erradicação. Marque entre as 

proposições abaixo a que está 

INCORRETA. 

A) A notificação compulsória não é 

necessária nesses casos, pois a 

dengue já é uma doença muito 

conhecida. 

B) Na dengue clássica, o paciente 

pode ter prostração e bastante 

mialgia. 

C) A prova do laço é positiva quando 

aparecem petéquias. 

D) As transaminases podem estar 

elevadas. 

 

E) Entre as doenças a serem 

lembradas no diagnóstico 

diferencial está a leptospirose. 

QUESTÃO 20) Com base no Código 

de Ética Médica (CEM) – Resolução 

CFM nº 1931/2009 (Retificação 

publicada no D.O.U de 13 de outubro 

de 2009, seção I, p.173), considere 

as alternativas abaixo sobre os 

capítulos e as informações 

concernentes a estes e assinale a 

INCORRETA. 

A) No Capítulo IV – Relação com 

pacientes e familiares – É vedado 

ao médico: art. 33 – Deixar de 

usar todos os meios disponíveis de 

diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e a 

seu alcance, em favor do paciente. 

B) No Capítulo I – Princípios 

fundamentais – Diz no seu III 

ponto que: Para exercer a 

medicina, com honra e dignidade, 

o médico necessita ter boas 

condições de trabalho e ser 

remunerado de forma justa. 

C) No Capítulo IX – Sigilo Profissional 

– É vedado ao médico: art. 78 – 

Deixar de orientar seus auxiliares 

e alunos a respeitar o sigilo 

profissional e zelar para que seja 

por eles mantido. 

D) No Capítulo X – Documentos 

Médicos – É vedado ao médico: 

art. 81 – Atestar como forma de 

obter vantagens. 

E) No Capítulo VIII – Remuneração 

Profissional – É vedado ao médico: 

art. 58 – O exercício mercantilista 

da medicina. 
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QUESTÃO 21) O governo brasileiro 

tem um grupo de programas 

fornecidos pelo Ministério da Saúde; 

entre eles, o que realiza o 

diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento da hanseníase 

(doença gerada pelo Mycobaterium 

leprae).Sobre a hanseníase, considere 

as assertivas a seguir. 

I. Uma das suas complicações é o 

mal perfurante plantar. 

II. Na hanseníase virchowiana, 

numa fase avançada, o paciente 

pode apresentar a face leonina. 

III. Na hanseníase tuberculoide, na 

área da lesão há um aumento na 

quantidade de pelos. 

IV. Um dos diagnósticos diferenciais 

que deve ser lembrado é a 

sarcoidose. 

V. Na terapêutica dos pacientes 

multibacilares, o uso da 

clofazimina está proibido. 

Marque a alternativa correta.  

A) Apenas I e II estão incorretas. 

B) Apenas III e V estão incorretas. 

C) Apenas II e IV estão incorretas. 

D) Apenas I e V estão incorretas. 

E) Apenas II e III estão incorretas. 

QUESTÃO 22) As afecções 

glomerulares são vistas na forma de 

diversas síndromes. Para que sua 

terapêutica seja adequada é 

necessário o conhecimento das suas 

diferenciações. Sobre essas afecções, 

marque a alternativa INCORRETA. 

A) A síndrome nefrítica é composta 

pela tríade: edema + hematúria + 

proteinúria. 

 

 

B) Paciente com hematúria e/ou 

proteinúria assintomática deve ser 

investigado, pois pode ser o 

portador assintomático de uma 

glomerulonefrite crônica. 

C) Na síndrome nefrótica a albumina 

sempre está elevada. 

D) O fator de risco para GNDA – 

glomerulonefrite difusa aguda são 

os surtos epidêmicos de infecção 

estreptocócica. 

E) Um dos fatores de risco no 

aparecimento da glomerulonefrite 

crônica é a hipertensão arterial. 

QUESTÃO 23) Sobre a AIDS 

(Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida), marque a alternativa 

INCORRETA. 

A) O teste para HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) é 

indicado para o portador de 

qualquer doença sexualmente 

transmissível. 

B) Uma das manifestações clínicas 

mais frequentes, para portadores 

com nível de CD4 entre 50 a 

200/mm³, é a síndrome 

consumptiva. 

C) O médico deve suspeitar de AIDS, 

em algumas situações clínicas, 

como por exemplo, pacientes com 

dermatopatias crônicas. 

D) Uma doença que afasta por 

completo a suspeita de associação 

com a AIDS é a criptococose 

extrapulmonar. 

E) A contagem de CD4 é parte do 

sistema de classificação clínica. 
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QUESTÃO 24) Segundo a 

NOB/SUS/96 – Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Saúde 

(D.O.U de 6/11/1996), o papel do 

gestor federal está firmado nos 

seguintes papéis básicos: 

I. Exercer a gestão do SUS, no 

âmbito nacional. 

II. Centralizar todas as atividades 

financeiras, para não haver gastos 

e repasses para as outras esferas 

governamentais. 

III. Fomentar a harmonização, a 

integração e a modernização dos 

sistemas estaduais compondo, 

assim, o SUS – Nacional. 

IV. Promover as condições e 

incentivar o gestor estadual com 

vistas ao desenvolvimento dos 

sistemas municipais, de modo a 

conformar o SUS- Estadual. 

V. Exercer as funções de 

normalização e de coordenação no 

que se refere à gestão nacional do 

SUS. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a III está correta. 

C) Apenas a II, III e IV estão 

corretas. 

D) Apenas a I e V estão corretas. 

E) Apenas a I, III, IV e V estão 

corretas. 

QUESTÃO 25) A lombalgia está 

entre as dores mais avaliadas pelos 

profissionais nos ambientes de posto 

de saúde e pronto atendimento. É 

responsável por gerar alterações 

mecânicas (como dor antálgica com 

mudança postural) e funcionais  

 

(como o dito “travamento”). Marque a 

seguir a alternativa cuja informação 

NÃO é compatível com essa 

patologia. 

A) A síndrome da cauda equina é 

compressiva sobre as raízes 

nervosas dos segmentos inferiores 

da cauda equina, normalmente 

devido a disco intervertebral 

herniado, podendo resultar em 

alterações do esfíncter urinário, 

fraqueza motora bilateral dos 

membros inferiores e anestesia em 

sela. 

B) A claudicação neurogênica pode 

ser um dos sintomas nos pacientes 

com estenose vertebral. 

C) Existem padrões para avaliação da 

dor, como por exemplo, no padrão 

mecânico a dor não melhora com o 

repouso. 

D) Em estudos recentes, verificou-se 

que o peso das bolsas dos 

escolares pode ser um dos fatores 

de predisposição à apresentação 

de dor lombar, em faixas etárias 

abaixo dos 15 anos. 

E) Uma das dores referidas que deve 

ser lembrada no seu diagnóstico 

diferencial é aquela gerada por 

patologias renais. 

QUESTÃO 26) A estomatite NÃO 

ocorre em qual das doenças 

relacionadas a seguir? 

A) Herpes. 

B) Sarampo. 

C) Estomatite pseudomembranosa. 

D) Doença hemorroidária. 

E) Doença de Behçet. 

 

www.pciconcursos.com.br



Médico Clínico Geral – 11 
 

QUESTÃO 27) As diarreias podem 

ter origem infecciosa ou não 

infecciosa. Considere as proposições 

sobre essa patologia.  

I. A quimioterapia promove uma 

diarreia infecciosa. 

II. Na diarreia viral, o enterovírus 

deve ser um dos agentes 

lembrados, principalmente nas 

crianças. 

III. O saneamento básico não tem 

importância dentro dos fatores 

predisponentes para o 

aparecimento dessas doenças. 

IV. A Shigella e E.coli são patógenos 

das diarreias bacterianas. 

V. No diagnóstico diferencial, a fase 

inicial de uma obstrução 

intestinal não deve ser 

esquecida, pois pode cursar com 

diarreia. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas II, IV e V estão corretas. 

B) Apenas I e V estão corretas. 

C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas a I está correta. 

E) Apenas a III está correta. 

QUESTÃO 28) Aponte o padrão 

hidroeletrolítico mais frequentemente 

encontrado na desidratação que 

ocorre em pacientes desnutridos. 

A) acidose metabólica, 

hiperosmolaridade, hiponatremia, 

hiperpotassemia. 

B) acidose metabólica, hipo-

osmolaridade, normonatremia, 

normocalemia. 

 
 

 

 

 

 

 

C) alcalose metabólica, hipo-

osmolaridade, hipernatremia, 

hipopotassemia. 

D) acidose metabólica, 

hiperosmolaridade, hipernatremia, 

hipercalemia. 

E) acidose metabólica, hipo-

osmolaridade, hiponatremia, 

hipopotassemia. 

QUESTÃO 29) Qual a alternativa 

INCORRETA sobre a febre reumática 

(FR)?   

A) Os critérios clínicos de Jones ainda 

são utilizados na confirmação 

diagnóstica dessa patologia. 

B) A Coreia de Syndeham, por ser 

uma manifestação neurológica, 

não faz parte dos critérios mais 

relevantes, os critérios maiores. 

C) As leucemias fazem parte do 

diagnóstico diferencial, pois podem 

se iniciar de forma similar com 

febre e poliartrite. 

D) É importante solicitar uma 

radiografia de tórax para avaliar se 

há sinais de cardiomegalia ou 

derrame pericárdico. 

E) Na FR com cardite, mas sem 

cardiopatia residual, o tratamento 

deverá ser realizado (no geral) por 

10 anos ou até os 25 anos, 

considerando o que for mais longo 

(observando, no entanto, que 

essas orientações podem variar de 

acordo com os estudos e 

Guidelines das sociedades 

médicas, principalmente de 

Cardiologia e Reumatologia). 
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QUESTÃO 30) A enfermidade 

diabética é uma doença caracterizada 

por vários sinais/ sintomas e 

comprometimentos orgânicos, mas 

tem como sua principal característica 

a hiperglicemia. Leia as assertivas 

abaixo.   

I. O diabetes tipo I ocorre em sua 

maior incidência em crianças e 

adolescentes (principalmente na 

faixa dos 10 anos aos 14 anos). 

II. Em 80 a 90 % dos casos, há 

envolvimento de mecanismo 

autoimune nos diabéticos tipo I. 

III. No diabetes tipo II, a obesidade 

central está entre os fatores de 

risco. 

IV. A diabetes tipo I tem como uma 

das suas complicações a 

cetoacidose, a qual não ocorre 

na diabetes tipo II, e isto serve 

nestes casos como prognóstico.  

V. A dor abdominal faz parte da 

sintomatologia que pode ocorrer 

no diabetes tipo I. 

 Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I e II estão corretas. 

B) Apenas a V está correta. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas a I, III e V estão corretas. 

E) Apenas a I, II III e V estão 

corretas. 
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