
 

 
CADERNO DE PROVA: 3 - Médico 

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

consultado apenas nos momentos de crise. 
em a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

ndicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

ostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

6. De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 
milhão por ano.”: 

A. O termo milhão deveria ser substituído por milhas.
B. A conjunção ou tem representação de retificação ao 

termo anterior. 
C. O termo milhão concorda com a quantidade da 

fração. 
D. Todas alternativas estão corretas.
 
7. O item do texto em que o jornalista NÃO inclui 

termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é:

A. “…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 
R$3.700.”. 

B. “Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” .
C. “…os números beiram o delírio.”.
D. “…um economista descobriu barbaridades no 

Orçamento da União…”. 
 
8. ”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 

beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 
texto é: 

A. O delírio refere-se aos gastos esbanjadores com 
coisas a não ser na saúde. 

B. As outras rubricas referidas no texto são a educação 
e a saúde. 

C. Comparados com a saúde, os gastos citados são 
justificados e coerentes. 

D. Altos números referem-se à grande 
governadores. 

MATEMÁTICA 

9. Em um processo de embalagem de figurinhas
10% das figurinhas possuem prêmios
figurinhas são embaladas em 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
10. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. 
motocicleta reduza a sua velocidade para 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
11. Observe a sequência abaixo e indique qual será 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
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De acordo com o texto, na oração “Ou R$ 1,3 

termo milhão deveria ser substituído por milhas. 
conjunção ou tem representação de retificação ao 

orda com a quantidade da 

odas alternativas estão corretas. 

texto em que o jornalista NÃO inclui 
termo que indique sua opinião sobre o 
conteúdo veiculado pelo texto é: 
“…cada deputado federal custa ao país, diariamente, 

“Entre os senadores, a loucura é ainda maior…” . 
delírio.”. 

“…um economista descobriu barbaridades no 

”Comparados a outras ‘rubricas’, os números 
beiram o delírio.”; o comentário correto sobre o 
significado dos elementos desse segmento do 

se aos gastos esbanjadores com 

s outras rubricas referidas no texto são a educação 

omparados com a saúde, os gastos citados são 

se à grande quantidade de 

 

Em um processo de embalagem de figurinhas, 
possuem prêmios. As 

em envelopes com 5 
. A probabilidade de haver 

figurinha premiada em um 
é de, aproximadamente: 

Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 

qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 
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12. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
13. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 
 
 
14. Ainda em relação ao automóvel da questão 

anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 
qual a distância que este automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 
percurso? 

A. 165 km 
B. 135 km 
C. 105 km 
D. 75 km 
 
 
15. Observe os números abaixo e indique a média 

do grupo: 
45 - 63 - 75 - 78 - 84 - 92 - 95 

A. 72 
B. 74 
C. 76 
D. 78 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Qual a data da instalação oficial do Município 
de Rio do Oeste? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. 23/06/1958 
B. 23/07/1958 
C. 31/01/1959 
D. 03/10/1958 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 

Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 

Ainda em relação ao automóvel da questão 
anterior, caso o consumo médio de combustível 
do automóvel melhorasse em 2 quilômetros 
percorridos a mais por litro de combustível, 

automóvel iria 
percorrer, utilizando o mesmo combustível que 
foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele 

Observe os números abaixo e indique a média 

 

Qual a data da instalação oficial do Município 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 
brasão municipal? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Simboliza a luta dos moradores contra as 

adversidades naturais que assolam o município.
B. Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 

quando da Guerra do Contestado.
C. Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 

referenciando a sua terra de origem.
D. Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do 

bravio.  
 
19. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 

é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente?

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
20. Qual o nome do primeiro prefeito do Município 

de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município?

(Fonte: www.riodooeste.com.br)
A. Massimo Girardi 
B. Leandro Bertoli 
C. Aderbal Ramos da Silva 
D. Adolfo Konder 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A diarreia é definida como excesso de fezes 
superior a 200g ao dia.  A maioria dos autores 
revisados classifica os episódios de diarreia em 
três categorias: 

A. Diarreia persistente (duração superior a 10 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 10 dias).

B. Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 14 dias).

C. Diarreia persistente (duração superior a 20 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 20 dias).

D. Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 14 dias).

 
 
22. Segundo os critérios de classificação propostos 

pelo American College of Rheumatology
considera-se comprometimento renal no Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de:

A. Proteinúria persistente (> 0,2 g/dia ou 2+) ou 
cilindrúria anormal. 

B. Proteinúria persistente (> 0,3 g/dia ou 2+) ou 
cilindrúria anormal. 

C. Proteinúria persistente (> 0,4 g/dia ou 3+) ou 
cilindrúria anormal. 

D. Proteinúria persistente (> 0,5 g/dia ou 3+) ou 
cilindrúria anormal. 
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Em relação aos Símbolos do município de Rio 
do Oeste, qual o significado da “espada” do 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 
Simboliza a luta dos moradores contra as 

assolam o município. 
Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, 
quando da Guerra do Contestado. 
Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, 
referenciando a sua terra de origem. 
Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do sertão 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Qual o nome do primeiro prefeito do Município 
de Rio do Oeste, nomeado quando da 
instalação oficial do município? 

(Fonte: www.riodooeste.com.br) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A diarreia é definida como excesso de fezes 
superior a 200g ao dia.  A maioria dos autores 
revisados classifica os episódios de diarreia em 

persistente (duração superior a 10 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 10 dias). 
Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 14 dias). 
Diarreia persistente (duração superior a 20 dias), 
diarreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 20 dias). 
Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), 

arreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda 
diarreia aguda (duração inferior a 14 dias). 

Segundo os critérios de classificação propostos 
pelo American College of Rheumatology 

se comprometimento renal no Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de: 
Proteinúria persistente (> 0,2 g/dia ou 2+) ou 

Proteinúria persistente (> 0,3 g/dia ou 2+) ou 

persistente (> 0,4 g/dia ou 3+) ou 

Proteinúria persistente (> 0,5 g/dia ou 3+) ou 

http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.riodooeste.com.br)
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23. O ambiente socioeconômico é o principal 
responsável pela chance de desenvolver 
doença reumática e também está relacionada à 
qualidade do cuidado cardiovascular oferecido 
a população. É estimado que um número 
importante de pacientes não tem diagnóstico 
de febre reumática. A cardiopatia reumática é 
uma causa prevenível de Insuficiência 
Cardíaca, sendo o tratamento precoce com:

A. Penicilina, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 
a doença. 

B. Ceftriaxone, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 
a doença. 

C. Ciprofloxacino, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 
a doença. 

D. Azitromicina, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 
a doença. 

 
24. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera 
do governo integrante da estrutura básica do 
Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da 
Saúde, do Distrito Federal e dos Municípios:

A. Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 
B. Comissão Colegiada de Saúde 
C. Conselho Deliberativo de Saúde 
D. Conselho de Saúde 
 
25. A medicina nuclear com técnicas de SPECT 

(single photon emission tomography
contribuir na Insuficiência Cardíaca 
fundamentalmente de duas maneiras distintas:

A. Avaliação da área miocárdica e da função ventricular.
B. Avaliação da perfusão miocárdica e da função 

ventricular. 
C. Avaliação da perfusão miocárdica e da condução 

ventricular. 
D. Avaliação da área miocárdica e da condução 

ventricular. 
 
26. Antiarrítmico que está relacionado a 

hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos 
em córnea é: 

A. Digoxina 
B. Quinidina 
C. Amiodarona 
D. Adenosina 
 
27. Assinale a alternativa incorreta com relação às 

causas pré-renais de Insuficiência Renal:
A. Hipovolemia: hemorragias, perdas gastrointestinais, 

terceiro espaço, queimaduras, sobrecarga de 
diuréticos, febre. 

B. Diminuição do débito cardíaco: arritmias, insuficiência 
cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio, 
tamponamento pericárdico. 

C. Drogas: agentes antiinflamatórios não hormonais, 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina, 
ciclos-porina, agentes contrastados para RX. 

D. Obstrução bilateral dos ureteres: tumores da próstata 
e cérvix, fibrose retroperitoneal idiopática, 
hemorragia retroperitoneal, ligadura acidental 
durante cirurgias pélvicas. 
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socioeconômico é o principal 
responsável pela chance de desenvolver 
doença reumática e também está relacionada à 
qualidade do cuidado cardiovascular oferecido 
a população. É estimado que um número 
importante de pacientes não tem diagnóstico 

tica. A cardiopatia reumática é 
uma causa prevenível de Insuficiência 
Cardíaca, sendo o tratamento precoce com: 
Penicilina, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 

suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 

Ciprofloxacino, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 

Azitromicina, nos casos suspeitos de amigdalite 
estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir 

Órgão colegiado, deliberativo e permanente do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera 
do governo integrante da estrutura básica do 
Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da 

do Distrito Federal e dos Municípios: 
 

A medicina nuclear com técnicas de SPECT 
single photon emission tomography) pode 

contribuir na Insuficiência Cardíaca 
fundamentalmente de duas maneiras distintas: 
Avaliação da área miocárdica e da função ventricular. 
Avaliação da perfusão miocárdica e da função 

condução 

Avaliação da área miocárdica e da condução 

Antiarrítmico que está relacionado a 
hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos 

alternativa incorreta com relação às 
renais de Insuficiência Renal: 

Hipovolemia: hemorragias, perdas gastrointestinais, 
terceiro espaço, queimaduras, sobrecarga de 

insuficiência 
cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio, 

Drogas: agentes antiinflamatórios não hormonais, 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina, 

 
teral dos ureteres: tumores da próstata 

e cérvix, fibrose retroperitoneal idiopática, 
hemorragia retroperitoneal, ligadura acidental 

 

28. Não está entre as principais causas pulmonares 
de dor torácica: 

A. Pleurite 
B. Hipertensão pulmonar 
C. Transtornos somatoformes 
D. Pneumotórax 
 
29. Com relação à pneumonia comunitária grave, a 

indicação de terapia intensiva é de 
fundamental importância, tendo em vista que a 
precocidade do reconhecimento pode melhorar 
o prognóstico e evolução. A antibioticoterapia 
deve ser iniciada em até: 

A. 2 horas da chegada ao serviço hospitalar.
B. 4 horas da chegada ao serviço hospitalar.
C. 8 horas da chegada ao serviço hospitalar.
D. 12 horas da chegada ao serviço hospitalar.
 
30. Entre as carências nutricionais, são causas 

típicas de anemia megaloblástica:
A. Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido 

fólico. 
B. Deficiência de vitamina C e de vitamina D.
C. Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico.
D. Deficiência de tiamina e deficiência de ácido fólico.
 
31. Candidose oral ou leucoplasia pilosa; disfunção 

do sistema nervoso central; herpes zoster em 
indivíduos com até 60 anos de idade e 
tuberculose pulmonar, pleural ou de linfonodos 
localizados numa única região, indicam:

A. 02 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.

B. 05 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.

C. 07 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.

D. 10 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.

 
32. Segundo os critérios de classificação propostos 

pelo American College of Rheumatology, 
considera-se lesão hematológica no Lúpus 
eritematoso sistêmico (LES) a 

A. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
2.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 500/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou 
plaquetopenia (menor que 50.000/mm3 na ausência 
de outra causa). 

B. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
3.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 1.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 75.000/mm3 na 
ausência de outra causa). 

C. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
4.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 1.500/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 100.000/mm3 na 
ausência de outra causa). 

D. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
5.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 2.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 150.000/mm3 na 
ausência de outra causa). 
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Não está entre as principais causas pulmonares 

Com relação à pneumonia comunitária grave, a 
indicação de terapia intensiva é de 
fundamental importância, tendo em vista que a 
precocidade do reconhecimento pode melhorar 
o prognóstico e evolução. A antibioticoterapia 

da chegada ao serviço hospitalar. 
4 horas da chegada ao serviço hospitalar. 
8 horas da chegada ao serviço hospitalar. 
12 horas da chegada ao serviço hospitalar. 

Entre as carências nutricionais, são causas 
típicas de anemia megaloblástica: 
Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido 

Deficiência de vitamina C e de vitamina D. 
Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico. 
Deficiência de tiamina e deficiência de ácido fólico. 

leucoplasia pilosa; disfunção 
do sistema nervoso central; herpes zoster em 
indivíduos com até 60 anos de idade e 
tuberculose pulmonar, pleural ou de linfonodos 
localizados numa única região, indicam: 
02 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS. 
05 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS. 
07 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS. 

pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no 
critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS. 

Segundo os critérios de classificação propostos 
pelo American College of Rheumatology, 

se lesão hematológica no Lúpus 
eritematoso sistêmico (LES) a presença de: 
Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
2.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 500/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou 
plaquetopenia (menor que 50.000/mm3 na ausência 

leucopenia (menor que 
3.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 
(menor que 1.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 75.000/mm3 na 

Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
ais ocasiões) ou linfopenia 

(menor que 1.500/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 100.000/mm3 na 

Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 
5.000/mm3 em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia 

0/mm3 em duas ou mais ocasiões) 
ou plaquetopenia (menor que 150.000/mm3 na 
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CONCURSO PÚBLICO 

33. São características da fase catarral da 
Coqueluche: 

A. Com duração de uma ou duas semanas, inicia
manifestações respiratórias e sintomas leves 
pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), 
seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, 
cada vez mais intensos e frequentes, até que passam 
a ocorrer as crises de tosses paroxísticas. 

B. Geralmente afebril ou com febre baixa. Em 
casos ocorrem vários picos de febre ao longo do dia. 
A manifestação típica são os paroxismos de tosse 
seca. 

C. Os episódios de tosse paroxística aumentam em 
frequência e intensidade nas duas primeiras semanas 
e, depois, diminuem paulatinamente. Nos intervalos 
dos paroxismos, o paciente passa bem. Essa fase 
dura de 2 a 6 semanas. 

D. Esta fase pode persistir por mais de 2 a 6 semanas e 
alguns casos pode se prolongar por até 3 meses.

 
 
34. Com relação aos métodos diagnósticos para 

doença de Lyme é incorreto afirmar: 
A. A cultura para isolamento da B.burgdorferi é 

definitiva, mas raramente é bem sucedida a partir de 
sangue do paciente, ocorrendo em aproximadamente 
50% dos casos em material de biópsia da lesão.

B. A sorologia por ELISA e imunofluorescência indireta 
são os métodos mais utilizados pois os títulos de 
anticorpos IgM específicos em geral alcançam o 
máximo em 3 a 6 semanas.  

C. Os anticorpos IgM exibem reação cruzada com outras 
espiroquetas, inclusive o Treponema pallidum,  os 
pacientes com doença de Lyme  mostram resultado 
positivo no VDRL. 

D. O Western Blot é valioso quando se suspeita de 
ELISA falso-positivo. A reação em cadeia da 
polimerase (PCR) é empregada para detecção do 
DNA da espiroqueta em material do hospedeiro.

 
 
35. O Diagnóstico diferencial da Meningite 

bacteriana é feito através do isolamento da 
Neisseria menigitidis do sangue ou líquor 
(LCR). O LCR pode se apresentar: 

A. Turvo, com cor leitosa ou xantocrômica.  
B. A bioquímica evidencia glicose e cloretos aumentados 

(concentração de glicose superior a 50% da glicemia, 
coletada simultâneamente ao líquor). 

C. Proteínas diminuidas (abaixo de 100mg/dl). 
D. Pleiocitose, aumento do número de leucócitos, 

predominando polimorfonucleares eosinófilos.
 
 
 
36. Indivíduos em risco de desenvolver DM tipo 2, 

devem ser estimulados a mudanças de estilo de 
vida, a partir de programas educativos 
baseados em perda moderada de peso corporal 
e prática semanal de atividade física de:

A. 60 minutos/semana 
B. 120 minutos/semana 
C. 150 minutos/semana 
D. 180 minutos/semana 
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São características da fase catarral da 

Com duração de uma ou duas semanas, inicia-se com 
manifestações respiratórias e sintomas leves (febre 

estar geral, coriza e tosse seca), 
seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, 
cada vez mais intensos e frequentes, até que passam 

Geralmente afebril ou com febre baixa. Em alguns 
casos ocorrem vários picos de febre ao longo do dia. 
A manifestação típica são os paroxismos de tosse 

Os episódios de tosse paroxística aumentam em 
frequência e intensidade nas duas primeiras semanas 

intervalos 
dos paroxismos, o paciente passa bem. Essa fase 

Esta fase pode persistir por mais de 2 a 6 semanas e 
alguns casos pode se prolongar por até 3 meses. 

Com relação aos métodos diagnósticos para 

A cultura para isolamento da B.burgdorferi é 
definitiva, mas raramente é bem sucedida a partir de 
sangue do paciente, ocorrendo em aproximadamente 
50% dos casos em material de biópsia da lesão. 

imunofluorescência indireta 
são os métodos mais utilizados pois os títulos de 
anticorpos IgM específicos em geral alcançam o 

Os anticorpos IgM exibem reação cruzada com outras 
espiroquetas, inclusive o Treponema pallidum,  os 
pacientes com doença de Lyme  mostram resultado 

O Western Blot é valioso quando se suspeita de 
positivo. A reação em cadeia da 

polimerase (PCR) é empregada para detecção do 
DNA da espiroqueta em material do hospedeiro. 

O Diagnóstico diferencial da Meningite 
bacteriana é feito através do isolamento da 
Neisseria menigitidis do sangue ou líquor 

A bioquímica evidencia glicose e cloretos aumentados 
(concentração de glicose superior a 50% da glicemia, 

Pleiocitose, aumento do número de leucócitos, 
imorfonucleares eosinófilos. 

Indivíduos em risco de desenvolver DM tipo 2, 
devem ser estimulados a mudanças de estilo de 
vida, a partir de programas educativos 
baseados em perda moderada de peso corporal 
e prática semanal de atividade física de: 

37. Com relação aos aspectos clínicos e 
epidemiológicos da Brucelose, é correto o que 
se afirma em: 

A. Em alguns casos, podem surgir supurações de 
órgãos, como fígado e baço. 

B. Micose sistêmica, predominantemente pulmonar, 
podendo, também, comprometer pele, laringe, ossos, 
articulação, meninges, entre outros.

C. São sinais mais frequentes: comprometimento 
respiratório baixo, febre, sudorese noturna, dor 
pleural, dispneia, tosse produtiva, artralgia, anorexia.

D. Eritema nodoso, polimorfo e reações exantemáticas 
podem ocorrer em até um quinto dos casos.

 
38. Casos leves de pericardite no LES podem 

apresentar boa resposta inicial a:
A. Antiinflamatórios não-hormonais (AINH)
B. Glicocorticóides 
C. Metrotexato 
D. Gamaglobulina 
 
39. Infecção intestinal causada por nematódeos, 

que pode apresentar-se assintomática, em caso 
de infecções leves. Em crianças com 
parasitismo intenso, pode ocorrer 
hipoproteinemia e atraso no desenvolvimento 
físico e mental. Com frequência, dependendo 
da intensidade da infecção, acarreta anemia 
ferropriva: 

A. Ancilostomíase 
B. Amebíase 
C. Ascaridíase 
D. Criptosporidiose 
 
40. Para o tratamento da Ascaridíase, é 

recomendação do Ministério da Saúde:
A. Albendazol (ovocida, larvicida

400mg/dia, em dose única para adultos
B. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 

400mg/dia, em duas doses para adultos
C. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 

800mg/dia, em dose única para adultos
D. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 

800mg/dia, em duas doses para adultos
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Com relação aos aspectos clínicos e 
epidemiológicos da Brucelose, é correto o que 

Em alguns casos, podem surgir supurações de 

Micose sistêmica, predominantemente pulmonar, 
podendo, também, comprometer pele, laringe, ossos, 
articulação, meninges, entre outros. 
São sinais mais frequentes: comprometimento 
respiratório baixo, febre, sudorese noturna, dor 
pleural, dispneia, tosse produtiva, artralgia, anorexia. 
Eritema nodoso, polimorfo e reações exantemáticas 
podem ocorrer em até um quinto dos casos. 

leves de pericardite no LES podem 
apresentar boa resposta inicial a: 

hormonais (AINH) 

Infecção intestinal causada por nematódeos, 
se assintomática, em caso 

de infecções leves. Em crianças com 
parasitismo intenso, pode ocorrer 
hipoproteinemia e atraso no desenvolvimento 
físico e mental. Com frequência, dependendo 

sidade da infecção, acarreta anemia 

Para o tratamento da Ascaridíase, é 
recomendação do Ministério da Saúde: 
Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 
400mg/dia, em dose única para adultos. 
Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 
400mg/dia, em duas doses para adultos. 
Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 
800mg/dia, em dose única para adultos. 

larvicida e vermicida), 
800mg/dia, em duas doses para adultos. 




