
MÉDICO CLÍNICO GERAL

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte
integrante das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal.
Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material
transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A
utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a
imediata exclusão do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D
e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao
fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O pulo do gato

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tradicionalmente, em tempos de _______ prolongada, os povos primitivos, bastante
sintonizados com os ciclos da natureza, costumavam se reunir para pedir que o clima lhes
fosse favorável. Os moradores participavam de rituais coletivos e dançavam, em geral, no
intuito de atrair a atenção dos deuses e fazer as pazes com os elementos. Mais perto de nós,
em cidades do interior do Brasil, em especial das regiões Norte e Nordeste, ainda são comuns
as ________ e as rezas para invocar a chuva – sempre em conjunto, uma responsabilidade
partilhada. Em vários simbolismos, a água tem relação com o mundo interno, com os
meandros da subjetividade, com a fluidez das emoções e, consequentemente, com as
possibilidades de contato com outro. Nesses tempos de escassez de água, algo inédito para a
maioria de nós, convém pensar nas relações estabelecidas com o meio, com as outras pessoas
e consigo mesmo. Sem colocar foco em questões políticas e administrativas (de inegável
importância, mas que dariam, por si sós, motivo para inúmeras reflexões), talvez ………..
pensar nos usos – não só concreto, mas também _______ – que fazemos dos recursos que
parecem tão à mão e, de repente se tornam tão escassos, frágeis e raros.

Daí para pensar naquilo que faz parte do dia a dia, nos hábitos básicos (como alimentação,
sono e atividade física) é um pulo – feito o do gato do poema de Vinícius de Moraes que “de
um lindo salto leve e seguro passa do chão ao muro e logo mudando de opinião passa de novo
do muro ao chão”. Ora, mas o que o gato e a falta da água têm ………. com aquilo que
escolhemos comer, com nossas horas de sono e com o tempo reservado aos exercícios? A
resposta está embutida na própria pergunta: tudo é uma questão de escolha, de equilíbrio e
de respeito, nos faz estabelecer prioridades, determinar o que é importante. Ainda que,
intuitivamente, temos consciência de que uma dieta saudável, que privilegie alimentos
frescos, sem excesso de gordura e açúcar branco, faz bem. O mesmo vale para qualidade de
sono e atividade física.

A novidade, de acordo com os pesquisadores brasileiros Sidarta Ribeiro, Andrea Deslandes
e Valter Fernandes, é que alimentação, sono e exercícios – três “gargalos físicos”, como os
autores denominam – influenciem fortemente a capacidade de memorização e aprendizagem.
Embora os pesquisadores se voltem mais especificamente para a aprendizagem escolar, é
perfeitamente aceitável transpor as informações para outros contextos e etapas da vida.
Apoiados em inúmeros estudos científicos recentes, eles não falam de descobertas que
revolucionam o mercado de medicamentos ou de equipamentos intrusivos que levariam
mensagens ao cérebro. Pelo contrário: apresentam o que já faz parte de nós – comer, dormir,
movimentar-se – mas vai sendo deixado de lado, como se sua qualidade não fosse de
importância crucial. Como se fosse água pura, vital – mas que só ganha olhar quando o
fantasma da falta nos assombra. Logo, reconhecer o que de fato tem valor talvez …….. o
grande pulo do gato.

(Fonte: Texto adaptado – Revista Mente & Cérebro – março/2015)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas
das linhas 01, 06 e 13.

A) estiajem – procissões – psíquico
B) estiajem – procições – psíquico
C) estiagem – prossissões – pissíquico
D) estiagem – proscições – pissíquico
E) estiagem – procissões – psíquico
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QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo
sobre as lacunas pontilhadas do texto:

I. A lacuna da linha 12 deveria ser preenchida
pelo verbo ‘valer’ conjugado na terceira
pessoa do presente do indicativo.

II. Na linha 18, a lacuna fica corretamente
preenchida pelo verbo ‘haver’, no infinitivo.

III. A lacuna da linha 35 deveria ser preenchida
pelo verbo ‘ser’ na terceira pessoa do
presente do subjuntivo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas abaixo,
relacionadas à seguinte frase, retirada do texto:
“Em vários simbolismos, a água tem relação
com o mundo interno, com os meandros da
subjetividade, com a fluidez das emoções e,
consequentemente, com as possibilidades de
contato com outro.” (l.07-09).

I. Caso a expressão ‘tem relação’ fosse
alterada por ‘é associável’, não seriam
necessárias quaisquer alterações para
manter a correção do período.

II. A alteração de ‘água’ por ‘líquido’ traria
necessidade de duas outras alterações para
manter a correção gramatical.

III. O adjunto adverbial ‘Em vários simbolismos’
poderia ser retirado sem causar qualquer
tipo de alteração no período.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Analise as afirmações abaixo
sobre formação de palavras, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) A palavra ‘inegável’ (l.11) é formada por
justaposição, através da adição dos afixos
in- e -ável.

(  ) Assim como a palavra ‘importância’ (l.12),
‘influenciem’ (l.27) possui a adição do
prefixo in-, que significa permanência.

(  ) Em ‘inúmeros’ (l.30), o prefixo i-,
equivalente de in-, adiciona a ideia de
negação à palavra ‘números’.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – F.
B) F – F – V.
C) F – V – V.
D) V – V – F.
E) V – V – V.

QUESTÃO 05 – Analise as propostas de
alteração que são feitas sobre palavras do texto:

I. Ao afirmar que os povos primitivos eram
‘sintonizados’ (l.02) com os ciclos da
natureza, infere-se que havia alguma
conexão relevante entre o ser humano e a
natureza.

II. A expressão “gargalos físicos” (l.26) é
usada de maneira figurativa, significando
um espaço de passagem muito pequeno no
corpo humano.

III. Ao utilizar a expressão ‘fantasma da falta’
(l.35), o autor refere-se ao fato de que a
falta de água é algo fantasmagórico, ou
seja, que não existe.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 06 – Considere a frase abaixo e
analise as assertivas que seguem:

Os moradores participavam de rituais coletivos
e dançavam, em geral, no intuito de atrair a
atenção dos deuses e fazer as pazes com os
elementos. (l.03-04).

I. Todos os verbos do período necessitam de
objetos diretos.

II. Há apenas dois adjetivos no período acima.
III. A expressão ‘em geral’ é classificada como

locução adverbial.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Considerando a palavra ‘lhes’
(l.02), analise as assertivas que seguem:

I. É classificada como pronome pessoal
oblíquo.

II. Funciona como objeto indireto.
III. Pode ser substituído por ‘a eles’.
IV. Retoma a expressão ‘os povos primitivos”

(l.01).

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa cuja frase
NÃO apresenta um verbo na forma nominal.

A) Em vários simbolismos, a água tem relação
com o mundo interno (l.07).

B) convém pensar nas relações estabelecidas
com o meio (l.10).

C) A resposta está embutida na própria
pergunta (l.19-20).

D) Apoiados em inúmeros estudos científicos
recentes (l.30).

E) mas vai sendo deixado de lado (l.33).

QUESTÃO 09 – Considere as afirmações que
são feitas sobre o texto:

I. Nas linhas 19 e 20, ao dizer que a resposta
está embutida na própria pergunta, implica-
se que a resposta parece ser mais óbvia do
que parece.

II. O pulo do gato, título do texto, refere-se ao
fato de como os gatos fogem com destreza
dos problemas.

III. A última frase do texto está relacionada com
o poema de Vinicius de Moraes citado no
segundo parágrafo.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Relacione a Coluna 1 à
Coluna 2, associando os nexos à ideia expressa
por eles.

Coluna 1
1. Adversativa.
2. Conclusiva.
3. Conformativa.

Coluna 2
(  ) Ainda que (l.21).
(  ) Embora (l.28).
(  ) Como (l.33).
(  ) Logo (l.35).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 1 – 3.
B) 1 – 1 – 3 – 2.
C) 2 – 1 – 3 – 2.
D) 2 – 2 – 1 – 3.
E) 3 – 3 – 1 – 2.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Os ícones apresentados abaixo
ficam localizados em que Menu do Microsoft
Word 2007?

A) Inserir.
B) Exibição.
C) Início.
D) Layout da Página.
E) Referências.

Para responder à questão 12, considere a
Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do
Microsoft Excel 2007, em sua configuração

padrão.

QUESTÃO 12 – Considere que o usuário
digitou, no endereço de célula B5, o seguinte:
=SE(A2<>C3;MÉDIA(A1:C1);CONT.VALOR
ES(B1:B3)) e, logo após, pressionou a tecla
Enter. Após essa sequência de ações, que valor
conterá na célula B5?

A) 3.
B) 5.
C) 7.
D) 14.
E) 28.

QUESTÃO 13 – NÃO é uma pasta do programa
Microsoft Outlook 2007, segundo sua
configuração padrão:

A) Caixa de entrada.
B) Caixa de saída.
C) Itens enviados.
D) Itens excluídos.
E) E-mails recebidos.

Para responder à questão 14, considere a
Figura 2 abaixo:

Figura 2 - Visão parcial de uma planilha do
Microsoft Excel 2007, em sua configuração

padrão.

QUESTÃO 14 – Caso o cursor se encontre no
endereço de célula C2, e o usuário dê um duplo

clique no ícone , que valor conterá na
célula C2?

A) 130,00
B) 129,00
C) 129,9900
D) 129,30
E) 129,9

QUESTÃO 15 – Os ícones apresentados abaixo,
do software Microsoft Excel 2007, em sua
configuração padrão, ficam localizados em que
Grupo?

A) Nomes Definidos.
B) Biblioteca de Funções.
C) Ferramentas de Dados.
D) Conexões.
E) Auditoria de Fórmulas.

QUESTÃO 16 – O programa Internet
Explorer 9 é considerado:

A) Um processador de texto.
B) Uma planilha eletrônica.
C) Um Correio Eletrônico.
D) Um Browser ou Navegador.
E) Responsável por criação de gráficos.
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Para responder à questão 17, considere a Figura 3 abaixo:

Figura 3 - Guia das planilhas de um arquivo no Microsoft Excel 2007.

QUESTÃO 17 – Os nomes de planilha foram intencionalmente renomeados, a partir do Microsoft Excel
2007, obedecendo a sua configuração padrão. Com base nessa imagem, caso o usuário dê um clique
no botão Inserir Planilha, como ficará a disposição das planilhas?

A)
B)
C)
D)
E)

Para responder à questão 18, considere a Figura 4 abaixo:

Figura 4 - Visão parcial de uma planilha do Microsoft Excel 2007, em sua configuração
padrão.

QUESTÃO 18 – Tendo em vista que o usuário digitou no endereço de célula D8
=PROCV(22;B2:E5;4;0) e, logo após, pressionou a tecla Enter, qual o valor contido em D8?

A) 11
B) 18
C) 19
D) 21
E) 22

QUESTÃO 19 – Em relação ao software Microsoft Outlook 2007, segundo sua configuração padrão,
as opções Importar e exportar, Arquivo morto e Imprimir ficam localizadas na guia:

A) Editar.
B) Ferramentas.
C) Exibir.
D) Arquivo.
E) Ações.
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Para responder à questão 20, considere a Figura 5 abaixo:

Figura 5 - Imagem da Janela Imprimir do Microsoft Word 2007, em sua configuração
padrão.

QUESTÃO 20 – Considere que um usuário digitou seis páginas em um documento do Word 2007 e

deu um clique na tecla . Conforme a configuração da Figura 5, quantas páginas serão
impressas com essa ação?

A) 4.
B) 5.
C) 8.
D) 10.
E) 12.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 21 a 25,
considere a Lei Orgânica do Município de
Nova Bassano.

QUESTÃO 21 – Segundo o Art. 6º, da referida
Lei Orgânica, dentre as competências do
município, no exercício de sua autonomia,
estão:

I. Legislar sobre trânsito e transporte.
II. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-

los.
III. Regulamentar e fiscalizar as competições

esportivas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – A Lei Orgânica Municipal pode
ser emendada mediante proposta subscrita de
Vereadores, no mínimo, por _____________
dos membros da Câmara de Vereadores.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) um décimo
B) um terço
C) dois terços
D) um quinto
E) dois quintos

QUESTÃO 23 – Com base no capítulo Do
Poder Executivo, da referida Lei Orgânica,
analise as seguintes assertivas:

I. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito,
auxiliado pelos Secretários Municipais.

II. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em
seus impedimentos.

III. Em caso de impedimento do Prefeito e do
Vice-Prefeito, caberá ao Procurador-Geral
do Município substituí-los.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Com base na referida Lei
Orgânica, assinale V, se verdadeiras, ou F, se
falsas, para as seguintes assertivas:

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de prefeito,
será afastado do seu cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de vereador,
com compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.

(  ) O servidor público no exercício de mandato
eletivo, investido no mandato de vereador,
sem compatibilidade de horários, será
afastado do cargo, emprego ou função,
sem a faculdade de opção pela sua
remuneração.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F.
B) F – V – V.
C) V – F – V.
D) V – V – F.
E) F – V – F.

QUESTÃO 25 – A lei orçamentária anual de
iniciativa do Poder Executivo compreenderá:

I. Orçamento fiscal referente aos Poderes do
Município, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.

II. Orçamento de investimento das empresas
em que o Município detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social,
com direito a voto.

III. Orçamento de seguridade social.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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Para responder às questões 26 a 29,
considere a Lei Municipal nº 2.192/2009, e
suas alterações posteriores, que unifica e
estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores, institui o respectivo quadro de
cargos, reavalia padrões de vencimentos e
dá outras providências.

QUESTÃO 26 – Com base nos conceitos
estabelecidos no Art. 2º, da referida Lei,
relacione os termos constantes na Coluna 1,
com as respectivas definições indicadas na
Coluna 2.

Coluna 1
1. Padrão.
2. Classe.
3. Carreira.
4. Cargo.

Coluna 2
(  ) Conjunto de atribuições e

responsabilidades cometidas a um servidor
público, mantidas as características de
criação por lei, denominação própria,
número certo e retribuição pecuniária
padronizada.

(  ) Identificação numérica do valor do
vencimento da categoria funcional.

(  ) Graduação de retribuição pecuniária dentro
da categoria funcional, constituindo a linha
de promoção.

(  ) Conjunto de cargos de provimento efetivo
para os quais os servidores poderão
ascender através das classes, mediante
promoção.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 1 – 3 – 4.
B) 2 – 3 – 4 – 1.
C) 4 – 1 – 2 – 3.
D) 4 – 2 – 1 – 3.
E) 3 – 2 – 1 – 4.

QUESTÃO 27 – Com base nas disposições que
tratam sobre a promoção no quadro dos cargos
de provimento efetivo na referida Lei, analise
as seguintes assertivas:

I. Cada categoria funcional terá quatro
classes, designadas pelas letras A, B, C e
D, sendo esta última a final de carreira.

II. Cada cargo se situa dentro da categoria
funcional, inicialmente na classe A e a ela
retorna quando vago.

III. As promoções obedecerão ao critério único
de tempo de exercício em cada classe.

IV. O tempo de exercício na classe
imediatamente anterior para fins de
promoção para a seguinte será de quatro
anos para as classes “B” e “C”, e de cinco
anos para a classe “D”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 28 – O Art. 5º, da referida Lei,
define que a especificação de cada categoria
funcional, além de conter a denominação
própria, deverá conter:

I. Padrão de vencimento.
II. Descrição sintética e analítica das

atribuições.
III. Condições de trabalho, incluindo o horário

semanal e outras específicas.
IV. Requisitos para provimento, abrangendo o

nível de instrução, a idade e outros
especiais de acordo com as atribuições do
cargo.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.



345_Leg_NS_V3_18/3/201510:58:29

Execução: Fundatec
NÍVEL SUPERIOR

10

QUESTÃO 29 – De acordo com o Art. 17, da
referida Lei, suspendem a contagem do tempo
para fins de promoção:

I. As licenças e afastamentos sem direito a
remuneração.

II. As licenças para tratamento de saúde em
pessoa da família.

III. Os auxílios-doença que excederem
sessenta dias, mesmo quando em
prorrogação, exceto os decorrentes de
acidente em serviço.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – O Inciso XLII, do Art. 5º, da
Constituição Federal, estabelece que constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei, a prática

A) do racismo.
B) do escambo.
C) da usura.
D) do corso.
E) de jogos de azar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Analise as seguintes assertivas
em relação às arritmias cardíacas:

I. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada
mais comum na atenção primária.

II. As extrassístoles só merecem tratamento
medicamentoso quando muito
sintomáticas.

III. As arritmias sinusais acontecem com
frequência tão alta que são consideradas
uma variante normal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à litíase renal.

A) A avaliação clínica da pessoa com cólica
renal, quando associada ao exame de urina,
é capaz de diagnosticar a litíase urinária com
mais de 80% de sensibilidade e
especificidade.

B) Um pH elevado, em especial associado a
piúria e hematúria, sugere a formação de
cálculos de estruvita secundários à infecção
urinária.

C) Apesar de cálculos de cálcio poderem ser
formados em qualquer pH urinário, um pH
alto propicia cálculos de ácido úrico.

D) A tomografia computadorizada tem mais
sensibilidade e especificidade que a urografia
excretora ou que a ultrassonografia.

E) A ultrassonografia é capaz de detectar
praticamente todas as pessoas que não
eliminarão o cálculo urinário
espontaneamente.

QUESTÃO 33 – O principal exame
complementar para o diagnóstico da doença
pulmonar obstrutiva crônica e a sua
classificação de gravidade é:

A) Espirometria.
B) Radiografia de tórax.
C) Tomografia computadorizada de tórax.
D) Gasometria arterial.
E) Hemograma completo.

QUESTÃO 34 – Analise as seguintes assertivas
sobre suicídio, depressão e outros transtornos
mentais:

I. Transtornos do humor são os diagnósticos
mais comumente associados com suicídio.

II. A taxa mais alta de suicídio bem-sucedido
em homens está relacionada aos métodos
utilizados.

III. Entre pacientes psiquiátricos ambulatoriais,
o período após alta é um período de menor
risco.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação à artrite reumatoide.

A) O atraso no tratamento adequado pode
acarretar o surgimento de erosões articulares
e levar a danos estruturais e incapacidades
definitivas.

B) A coluna vertebral e as articulações
sacroilíacas com frequência são envolvidas,
mas a dactilite e entesopatia são achados
raros.

C) Embora os nódulos subcutâneos apareçam
em menos da metade dos pacientes com
artrite reumatoide, sua presença reforça o
diagnóstico.

D) A artrite reumatoide soronegativa pode ser
difícil de distinguir de um grupo de
artropatias inflamatórias conhecido como
espondiloartrites.

E) No início, dor à palpação e edema articular
são os principais achados ao exame, mas,
posteriormente, a limitação dos movimentos
e as deformidades se desenvolvem.
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QUESTÃO 36 – Analise as seguintes assertivas
em relação à avaliação da função renal:

I. A taxa de filtração glomerular é o volume de
plasma filtrado pelos glomérulos em uma
dada unidade de tempo.

II. A função renal é mais bem avaliada pela
taxa de filtração glomerular do que pela
creatinina sérica isoladamente.

III. A excreção urinária de albumina,
idealmente, é medida em coleta urinária de
24 horas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Qual é o primeiro marcador
sorológico da infecção pelo vírus da hepatite B e
que quando associado ao anti-HBc positivo
indica presença da infecção?

A) HBsAg.
B) Anti-HBc IgG.
C) HBeAg.
D) Anti-HBe.
E) Anti-HBs.

QUESTÃO 38 – São anemias classificadas como
microcíticas, EXCETO:

A) Anemia ferropriva.
B) Talassemia.
C) Anemia perniciosa.
D) Anemia de doenças crônicas.
E) Anemia sideroblástica.

QUESTÃO 39 – Analise as seguintes assertivas
em relação à infecção de pele e partes moles:

I. A infecção pode ser decorrente de um
processo primário, como celulites, ou uma
manifestação cutânea secundária à infecção
de outro sítio, como na síndrome da pele
escaldada estafilocócica.

II. São considerados fatores predisponentes da
erisipela as chamadas “portas de entrada”:
traumas de pele, escoriações, picadas de
insetos, onicomicoses e micoses
interdigitais.

III. Celulites e erisipelas são causadas
principalmente pelo Staphylococcus aureus
e menos comumente por Streptococcus
beta-hemolítico do grupo A, bacilos gram-
negativos, enterobactérias e anaeróbios.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa
INCORRETA em relação às crises epiléticas.

A) As crises parciais complexas envolvem
perturbações de consciência, que podem ser
incompletas, permitindo que o paciente
prossiga sua atividade.

B) As ausências atípicas constituem a forma
mais comum de crises epiléticas
generalizadas não convulsivas.

C) Tanto as crises simples como as complexas
podem se generalizar, sendo então
chamadas de crises parciais secundariamente
generalizadas.

D) As crises generalizadas começam de modo
simultâneo nos dois hemisférios cerebrais.

E) As crises mioclônicas são abalos breves e
repentinos, podendo ser isolados em um
segmento ou generalizados.




