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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA 
 

CARGO: MÉDICO 
EDITAL Nº 035/2015 

DATA: 27/09/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Carta do Pleistoceno 
 

1º Senhores cientistas, quem daqui lhes escreve é o 
mamute. Escrevo porque chegou-me a notícia – como 
chegam depressa as notícias nesse tempo vosso! – de 
que estão tencionando me clonar. 
2º Estão planejando tirar um pedaço de mim, 
daquilo que vocês chamam de DNA, manipulá-lo de 
alguma maneira que para o meu cérebro antigo parece 
assaz complicada, mas que deveria se concluir com a 
minha presença implantada num óvulo de elefanta, 
decorrente gravidez, e posterior nascimento. 
3º Peço-lhes encarecidamente que não façam isso. 
Poderia invocar os direitos de autor pois, embora 
mínimo, qualquer pedaço de mim me pertence, mas 
receio não estar coberto ...... vossas leis autorais. Apelo 
então para aqueles sentimentos caridosos que dizeis 
habitar vosso coração. E para o bom senso, que 
infelizmente nem sempre tem esse mesmo endereço. 
4º Estou, como os meus semelhantes, extinto desde 
o Pleistoceno. Boas razões tivemos para sumir, embora 
ainda não pudéssemos prever o que vocês aprontariam 
no planeta. Não sumimos sozinhos. Outras coisas se 
foram desde então, outros animais. Aparentemente não 
fizeram falta. Nosso erro, talvez, foi ter deixado o 
retrato ........ paredes das cavernas. Sem querer, 
alimentamos saudades. E agora nos querem de volta. 
Mas, nascido outra vez, o que faria eu? 
5º Único da minha espécie, que função me dariam 
vocês depois de me fazerem atravessar à força 200 mil 
anos? Uma jaula de zoológico ou um viveiro de 
laboratório? Serviria para o turismo ou como cobaia? 
Seria uma peça de museu viva ou criatura que escapou 
de algum desses filmes de que vocês tanto gostam? E 
quem embolsaria o cachê pelo uso da minha imagem? 
6º No meu mundo, os homens que me caçavam 
com suas armas de pontas de pedra me temiam, quase 
como a um deus, e à noite, ao redor do fogo, falavam 
de mim com reverência. No mundo de vocês eu seria 
apenas um monstro que não inspira respeito ........ 
ninguém. Um monstro solitário, sem sequer a 
possibilidade de _____________ por uma loura e 
___________ para o alto do Empire State Building. Um 
monstro condenado À vida. 
7º E como explicar, à elefanta de quem eu 
nasceria, nosso estranho parentesco? 
8º O desmonte daquilo que fui já começou, antes 
mesmo do sequestro do meu DNA. Plantado no gelo 
durante séculos como uma árvore submersa, permaneci, 
até vossa chegada, com a dignidade de um ser 
grandioso. Eu era uma estátua da minha era. Intacto. 
Soberbo. Logo acabaram com isso. Sequer tiveram a 
elegância de serrar inteiro o bloco que me continha. 
Serraram apenas o que ________________, a porção 

que me manteria congelado. Os dentes deixaram de 
fora. E assim retangular, como uma embalagem de leite 
ou uma caixa de polpa de tomate em que alguém 
tivesse cravado dois garfos, fui içado por um guindaste 
diante dos olhos do mundo. Eu já não era uma estátua, 
era um container. 
9º Sei que para vocês eu nem mereço qualquer 
explicação, mas digam-me, qual é exatamente sua 
intenção? Esquecendo o brilhareco científico, suspeito 
que queiram trazer o passado de volta, com a desculpa 
de estudá-lo diretamente. 
10º Mas se fomos extintos é porque já não nos 
encaixamos nas condições ao redor – a evolução ejeta 
seus antigos parceiros. Para realmente trazer-nos de 
volta seria preciso clonar muito mais do que o meu 
DNA, seria preciso duplicar tudo aquilo que nos 
mantinha vivos. E uma vez recriado aquele universo, 
como vocês se encaixariam nele? 
11º Permitam-me uma última pergunta: encontrando 
restos de Homo sapiens dos quais fosse possível retirar 
o DNA, tentariam vocês igualmente implantá-lo no 
ventre de uma mulher do século vinte e um? 

(Marina Colasanti. A casa das palavras. São Paulo: Ática, 2004. p. 17-9) 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) me apaixonar – lhe carregar – interessava-os. 
b) apaixonar-me – carregá-la – lhes interessava. 
c) apaixonar-se – carregar-lhe – interessava-lhes.  
d) me apaixonar – a carregar – os interessava.  
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada no 
texto: 
a) com – às – em. 
b) pelas – em – para. 
c) nas – pelas – com. 
d) por – nas – a. 
 
03 - Analise as substituições possíveis para algumas 
palavras do texto: 
I - “tencionando” (1º parágrafo) – empenhando. 
II - “assaz” (1º parágrafo) – bastante. 
III - “ejeta” (10º parágrafo) – expulsa. 
Quais não causariam problemas de significado no 
texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III 
d) I, II e III. 
 
04 - As palavras que recebem acento gráfico pela 
mesma norma gramatical estão reunidas em: 
a) notícia – mínimo – científico. 
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b) solitário – árvore – espécie. 
c) cérebro – zoológico – elegância. 
d) vocês – cachê – até. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o substantivo, 
retirado do texto, quanto ao gênero seja heterônimo: 
a) cientistas. 
b) autor. 
c) homens. 
d) mamute. 
 
06 - O elemento coesivo “mas” destacado no 9º 
parágrafo, poderia ser substituído sem prejuízo 
algum para o período, por qualquer um dos citados 
abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) porém. 
c) todavia. 
d) entretanto. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o plural no 
diminutivo das palavras retiradas do texto está de 
acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa: 
a) coração – coraçõezinhos. 
b) animais – animalzinhos. 
c) porção – porçãozinhas. 
d) mulher – mulherzinhas.  
 
08 - Analise as afirmativas, marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
(  ) “Preciso” se escreve com “s”, também se 
escreve com “s” groselha e milanesa. 
( ) Está correta a divisão silábica de “i-gual-
men-te”, “par-ce-i-ro” e “cria-tu-ra”. 
( ) São exemplos de homônimas imperfeitas as 
palavras “senso” (juízo) e “censo” (recenseamento). 
( ) “Senhores cientistas, quem daqui lhes 
escreve é o mamute” a vírgula foi empregada para 
isolar um aposto. 
a) V – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
 
09 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O mamute julga que os seres humanos acabaram 
prejudicando muito o planeta e seu equilíbrio 
natural. 
II - O mamute compara os dois mundos: aquele em 
que viveu e aquele em que supostamente irá viver, 
caso seja clonado. 

III - O mamute quando foi retirado na forma de 
bloco, sentiu-se um objeto, uma mercadoria, uma 
coisa qualquer. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
10 - Todas as alternativas apresentam argumentos 
utilizados pelo mamute ao fazer seu pedido aos 
cientistas, exceto: 
a) A clonagem deveria ser feita na presença dele. 
b) Os direitos de autor já que o DNA é dele. 
c) A suposta caridade dos humanos. 
d) O bom senso. 
 
11 - Marcelo pretende comprar um brinquedo para 
seu filho. Se ele comprar esse brinquedo à vista, 
pagará R$ 50,00. Mas ele também pode comprar 
esse brinquedo em duas parcelas iguais, no valor de 
R$ 30,00 cada, sendo a primeira paga no ato da 
compra, e a segunda a ser paga dois meses após a 
compra. Caso Marcelo opte por comprar esse 
brinquedo na modalidade parcelado, estará 
pagando juros de: 
a) 10%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 50%. 
 
12 - A rotação de um triângulo retângulo de 
hipotenusa medindo 13 cm e um dos catetos 
medindo 5 cm, em torno do seu maior cateto, gera 
um sólido de revolução tal que metade do seu 
volume é igual a: 
a) 50π cm3. 
b) 100π cm3. 
c) 120π cm3. 
d) 150π cm3. 
 
13 - Em um grupo de 96 pessoas, sabe-se que 3/4 
delas gostam de café, que metade das pessoas desse 
grupo gosta de refrigerante, e que 1/6 não gosta de 
café nem de refrigerante. Dessa forma, assinale a 
alternativa correta: 
a) 56 pessoas gostam de café e refrigerante. 
b) 48 pessoas gostam apenas de café. 
c) 8 pessoas gostam apenas de refrigerante. 
d) 1/3 das pessoas desse gostam apenas de refrigerante. 
 
14 - Quatorze operários constroem um muro com 
120 m de comprimento e 2,5 m de altura em 9 dias, 
trabalhando 8 horas por dia. Se fossem 10 



4 

operários, trabalhando 10 horas por dia, 
construiriam um muro com 150 m de comprimento 
e 2 m de altura em, aproximadamente: 
a) 8 dias. 
b) 10 dias. 
c) 12 dias. 
d) 15 dias. 
 
15 - Kayk pretende cercar um terreno cuja largura 
mede 12 m a menos do que a medida do 
comprimento. Sabe-se que a área desse terreno 
mede 253 m2. Uma das dimensões desse terreno 
mede: 
a) 11 m. 
b) 12 m. 
c) 13 m. 
d) 14 m. 
 
16 - Define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, nos termos do anexo, e 
dá outras providências. Assinale a alternativa 
correta: 
a) Portaria nº 1.271, de 6 de Junho de 2014. 
b) Portaria nº 8.080, de 26 de Junho de 2006. 
c) Norma Regulamentadora nº 35. 
d) Norma Regulamentadora nº 07. 
 
17 - Define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, nos termos do anexo, e 
dá outras providências. Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Art. 7º - As autoridades de saúde garantirão a 
divulgação das informações pessoais integrantes da 
notificação compulsória que estejam sob sua 
responsabilidade para toda comunidade. 
b) Art. 8º - As autoridades de saúde garantirão a 
divulgação atualizada e completa dos dados públicos da 
notificação compulsória para profissionais de saúde, 
órgãos de controle social e população em geral. 
c) Art. 9º - A SVS/MS e as Secretarias de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
divulgarão, em endereço eletrônico oficial, o número de 
telefone, fax, endereço  de e-mail institucional ou 
formulário para notificação compulsória. 
d) Art. 10º - A SVS/MS publicará normas técnicas 
complementares relativas aos fluxos, prazos, 
instrumentos, definições de casos suspeitos e 
confirmados, funcionamento dos sistemas de 
informação em saúde e demais diretrizes técnicas para 
o cumprimento e operacionalização desta Portaria, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da sua 
publicação. 
 
18 - Lista Nacional de Doenças e Agravos de 
Notificação Compulsória. Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Botulismo. 
b) Carbúnculo ou Antraz. 
c) Cólera. 
d) Infecção urinaria. 
 
19 - São formas de transmissão da Doença de 
Chagas: Assinale a alternativa incorreta: 
a) Via vetorial – fezes do vetor. 
b) Via oral – alimentos contaminados. 
c) Transfusão sanguínea ou transplante de órgãos. 
d) Via aérea. 
 
20 - São sinais e sintomas da Doença de Chagas: 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Febre extremamente curta, poucos minutos por dia, 
cessando sem medicação e com duração de 1 ou 2 dias. 
b) Edema de face ou de membros. 
c) Exantema e adenomegalia. 
d) Sinal de Romaña. 
 
21 - Ainda referente aos sinais e sintomas da Doença 
de Chagas: Assinale a alternativa incorreta: 
a) Hepatomegalia. 
b) Esplenogalia. 
c) Cardiopatia aguda (taquiucardiai, sinais de 
insuficiência cardíaca). 
d) Insuficiência Renal. 
  
22 - Quanto ao diagnóstico da Doença de Chagas 
está correto relacionar: Assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Presença de T. cruzi circulante no sangue periférico 
identificado por exame parasitológico direto, com ou 
sem identificação de qualquer sinal ou sintoma. 
b) Sorologia positiva com anticorpos da classe IgM 
anti-T. cruzi, na presença de evidências clínicas e 
epidemiológicas indicativas de DCA. 
c) Sorologia negativa com anticorpos da classe IgG 
anti-T. cruzi por IFI, com alteração na concentração de 
IgG de, pelo menos, três títulos em um intervalo 
mínimo de 21 dias, em amostras pareadas. 
d) Utiliza-se o critério clínico-epidemiológico quando 
se tem exames parasitológicos negativos e sorológicos 
inicialmente não reagentes, na presença de quadro 
febril, com manifestações clínicas compatíveis com 
DCA. 
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23 - Quanto a Sífilis pode-se relatar corretamente, 
exceto: 
a) Em 1957, Deacon descreveu a reação FTA 
(Anticorpo Treponêmico Fluorescente) baseada no 
princípio da imunofluorescência. A reação foi, 
posteriormente, modificada pelo teste FTA-200 
(diluição do soro a 1/200) visando eliminar as reações 
falsopositivas. Mas só em 1964, se tornou uma reação 
mais específica, com o teste FTA-abs (Anticorpo 
Treponêmico Fluorescenteadsorvido) descrito por 
Hunter, Deacon e Meyer. 
b) No início da década de 1950 foram desenvolvidos os 
testes de quimioluminescência com antígenos 
recombinantes de Treponema pallidum. 
c) O teste imunoenzimático – ELISA – foi 
desenvolvido na década de 1970, e ELISA-Tp tornou-
se disponível no mercado brasileiro nos anos de 1990. 
d) A técnica de hemaglutinação indireta ou passiva foi 
desenvolvida por Rathlev e seu trabalho foi divulgado 
na publicação da Organização Mundial da Saúde, em 
1965. Mais tarde, a equipe de Tomizawa introduziu 
modificações na técnica para aumentar a especificidade 
da reação. 
  
24 - O diagnóstico da Sífilis pode ser realizado por, 
EXCETO: 
a) Pesquisa direta do T. pallidum por microscopia de 
campo escuro. 
b) Pela coloração de Fontana-Tribondeau. 
c) Imunofluorescência direta. 
d) Eletroforese de proteínas. 
 
25 - Referente a Sífilis Latente pode-se assinalar 
corretamente, EXCETO: 
a) Ocorre quando não há tratamento na sífilis 
secundaria, após o desaparecimento dos sinais e 
sintomas. 
b) Considera-se Recente durante os dois primeiros 
anos. 
c) Não apresenta manifestações clínicas. 
d) Nessa fase todos os testes sorológicos permanecem 
reagentes e observa-se uma diminuição dos títulos nos 
testes quantitativos. 
 
26 - É característica da Sífilis Terciária: 
a) Geralmente se manifesta antes dos 10 anos. 
b) Causa destruição neurológica e óssea somente. 
c) Nos casos cardiovasculares está relacionado com o 
tromboembolismo direto gerado pela presença do T. 
pallidun no local. 
d) A neurossífilis é considerado grave. 
 
27 - É considerado como limitação dos testes 
treponêmicos: 

a) Podem ser utilizados no monitoramento de 
tratamento. 
b) Aproximadamente 20% da população em geral 
apresenta reações falso positivas. 
c) Os falsos positivos geram tratamentos incorretos em 
mais de 30% dos casos tratados. 
d) Os casos adequadamente tratados permanecem 
positivos em 15%. 
 
28 - Está correto quanto ao manejo da gestante 
infectada pelo Treponema pallidum na Sífilis 
Primária: 
a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais em dose única. 
b) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais, devendo ser repetida em uma semana. 
c) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais, devendo ser repetida mais duas vezes 
com intervalos de 7 dias. 
d) Penicilina Benzatina 4,8 milhões unidades 
internacionais em dose única. 
 
29 - Está correto quanto ao manejo da gestante 
infectada pelo Treponema pallidum na Sífilis 
Secundária: 
a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais em dose única. 
b) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais, devendo ser repetida em uma semana. 
c) Penicilina Benzatina 2,4 milhões unidades 
internacionais, devendo ser repetida mais duas vezes 
com intervalos de 7 dias. 
d) Penicilina Benzatina 4,8 milhões unidades 
internacionais em dose única. 
 
30 - São critério para definição de casos de sífilis 
congênita, EXCETO: 
a) A criança, o aborto (perda gestacional até 22 
semanas de gestação ou com peso menor ou igual a 500 
g) ou natimorto (todo feto morto após 22 semanas de 
gestação ou com peso maior que 500 g), cuja mãe 
apresente evidência clínica de sífilis e/ou sorologia não 
treponêmica reagente, independente da sua titulação e 
na ausência de teste confirmatório treponêmico, 
realizada no pré-natal, por ocasião do parto ou 
curetagem e que não tenha sido tratada ou tenha 
recebido tratamento inadequado. 
b) A criança, aborto ou natimorto cuja avaliação da 
placenta, cordão umbilical ou biópsia de 
lesão/necropsia não sendo necessário mostrar a 
presença do Treponema pallidum, sendo o diagnóstico 
materno o suficiente. 
c) A criança com menos de 13 anos de idade com 
titulações ascendentes na sorologia não treponêmica/ou 
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maiores do que as da mãe, e/ou reagentes após seis 
meses de idade (exceto em situação de seguimento 
terapêutico) e/ou testes treponêmicos reagentes após 18 
meses de idade. Em caso de se dispor apenas de 
evidências sorológicas, deve ser afastada a 
possibilidade de sífilis adquirida. 
d) A criança com menos de 13 anos de idade, com teste 
não treponêmico reagente e evidência clínica, liquórica 
ou radiológica de sífilis congênita. 
 
31 - Quanto a transmissão da Dengue, está incorreto 
afirmar: 
a) Picada do Aedes aegypti. 
b) No ciclo homem - Aedes aegypti - homem. Após um 
repasto de sangue infectado, o mosquito fica apto a 
transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação. 
c) A transmissão mecânica também é possível, quando 
o repasto é interrompido e o mosquito, imediatamente, 
alimenta-se num hospedeiro suscetível próximo. 
d) Pode haver transmissão por contato direto de um 
doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia. 
 
32 - Quanto ao período de Incubação e o período de 
transmissibilidade da Dengue, está incorreto 
afirmar: 
a) A incubação varia de 3 a 15 dias. 
b) A incubação tem em média de 5 a 6 dias. 
c) A transmissão ocorre no período de viremia. 
d) Geralmente o período de transmissão varia em um 
dia antes do aparecimento da febre até o 20º dia da 
doença. 
 
33 - São alterações laboratorias na Dengue 
Hemorrágica, EXCETO: 
a) Hemograma: a contagem de leucócitos é variável, 
podendo ocorrer desde leucopenia até leucocitose leve. 
A linfocitose com atipia linfocitária é um achado 
comum. Destacam-se a concentração de hematócrito e a 
trombocitopenia (contagem de plaquetas abaixo de 
100.000/mm3). 
b) Bioquímica: aumento da albumina no sangue, 
albuminúria e acentuada diminuição dos testes de 
função hepática: aminotransferase aspartato sérica 
(conhecida anteriormente por transaminase glutâmico-
oxalacética - TGO) e aminotransferase alanina sérica 
(conhecida anteriormente por transaminase glutâmico 
pirúvica - TGP). 
c) Trombocitopenia: contagem de plaquetas abaixo de 
100.000/mm3. 
d) Hemoconcentração: aumento de hematócrito em 
20% do valor basal (valor do hematócrito anterior à 
doença) ou valores superiores a 38% em crianças, a 
40% em mulheres e a 45% em homens. 
 

34 - Quanto aos exames específicos da Dengue, está 
incorreto afirmar: 
a) A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus 
da dengue faz-se pelo isolamento do agente ou pelo 
emprego de métodos sorológicos - demonstração da 
presença de anticorpos da classe IgM em única amostra 
de soro ou aumento do título de anticorpos IgG em 
amostras pareadas (conversão sorológica). 
b) Isolamento: é o método mais específico para 
determinação do sorotipo responsável pela infecção. A 
coleta de sangue deverá ser feita em condições de 
assepsia, de preferência no terceiro ou quarto dia do 
início dos sintomas. Após o término dos sintomas não 
se deve coletar sangue para isolamento viral. 
c) Hemograma: a plaquetopenia e o hematócrito 
elevado caracterizam a doença. 
d) Sorologia: os testes sorológicos complementam o 
isolamento do vírus e a coleta de amostra de sangue 
deverá ser feita após o sexto dia do início da doença. 
 
35 - Quanto as medidas de controle da Dengue está 
incorreto afirmar: 
a) Manejo ambiental: mudanças no meio ambiente que 
impeçam ou minimizem a propagação do vetor, 
evitando ou destruindo os criadouros potenciais do 
Aedes. 
b) Controle químico: consiste em tratamento focal 
(elimina larvas), peri-focal (em pontos estratégicos de 
difícil acesso) e por ultra baixo volume - “fumacê” 
(elimina ovos, larvas e alados) este devendo ser usado 
sempre que possível. 
c) Melhoria de saneamento básico. 
d) Participação comunitária no sentido de evitar a 
infestação domiciliar do Aedes, por meio da redução de 
criadouros potenciais do vetor (saneamento domiciliar). 
 
36 - Quanto a transmissão da varicela está incorreto 
afirmar: 
a) Contato direto. 
b) Contato com secreções respiratórias. 
c) Contato com objetos contaminados por secreções de 
vesículas. 
d) Contato direto com crostas. 
 
37 - Quanto ao diagnóstico da varicela está incorreto 
afirmar: 
a) Diagnóstico epidemiológico. 
b) Isolamento do vírus nos primeiros 3 a 4 dias de 
erupção. 
c) Sorologia. 
d) Diagnóstico clínico. 
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38 - Quanto as complicações da varicela está 
incorreto afirmar: 
a) Infecção bacteriana secundária de pele: impetigo, 
abcesso, celulite, erisipela, caudas por S. aureus, S. 

pyogenes, que podem levar a quadros sistêmicos de 
sepse. 
b) A pneumonia ocorre em 45% a 70% dos adultos com 
varicela. Esta complicação é comum na infância, no 
entanto é uma complicação leve em adultos. A 
pneumonia pelo VZV é associada com sintomas de 
tosse e dispneia, iniciando-se entre um e seis dias após 
o início da erupção. 
c) As complicações neurológicas são a segunda causa 
mais comum de hospitalização em crianças 
imunocompetentes com varicela. Incluem doença 
cerebelar, encefalite, meningite. Os quadros de 
meningoencefalite e ataxia cerebelar ocorrem mais 
comumente entre dois e seis dias após o início da 
erupção vesiculosa, mas existem casos descritos com 
início durante o período de incubação. 
d) Trombocitopenia aguda, associada com petéquias. 
 
39 - Quanto ao tratamento da varicela está incorreto 
afirmar: 
a) Antihistamínicos sinstêmicos para atenuar o prurido. 
b) Infecção secundária – antibióticos sistêmicos. 
c) Aciclovir 20mg/kg/dose – VO – de 6 em 6 horas por 
5 dias (crianças). 
d) Aciclovir 400mg – VO – de 12 em12 horas por 5 
dias (adultos). 
 
40 - São contra indicações da vacina da Varicela, 
EXCETO: 
a) Imunodeficiência congênita ou adquirida. 
b) Neoplasia maligna. 
c) Durante gestação. 
d) Crianças abaixo de 2 anos. 
 
 
 
 
 




