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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,
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.
A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
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.
O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
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-escuro, 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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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto para questões 01 a 03.
SAÚDE AGONIZANTE
A
municipalização
dos
serviços
públicos de saúde – em princípio, uma
medida importante para facilitar a
fiscalização
e
a
cobrança
da
comunidade,
ainda
que
esse
fenômeno só tenda a ocorrer em longo
prazo – avança a passos lentos. Mais
do que isso, é o próprio mecanismo da
prestação desses serviços que precisa
ser reformulado. O Estado paga aos
hospitais conveniados pelo serviço que
prestam, o que permite e incentiva a
corrupção. E paga mal, paga de modo
irrisório: uma consulta ambulatorial
custa apenas R$ 2,07 à União.
Mais uma vez fica evidente a
incompetência do setor estatal para
cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se
mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se
pouco. Trata-se de descobrir novos
mecanismos pelos quais o poder
público
garanta
seu
papel
na
assistência à população.
Há propostas de reforma a serem
discutidas; desde a ideia do PAS, na
Prefeitura de São Paulo – pela qual o
município paga uma quantia fixa aos
profissionais da saúde, sem vincular o
vencimento ao número de consultas
ou volume de atendimentos –, até o
modelo adotado na Califórnia, onde foi
criado um vale-saúde, facultando ao
cidadão a escolha do prestador de

serviços, em vez de condená-los aos
cuidados da rede pública.
Há que investir mais e melhor na
prevenção de doenças, revertendo
uma política tradicional nesse setor.
Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.)

Questão 01) Analise o verbo em
destaque no trecho “Há propostas de
reforma a serem discutidas” e assinale
a alternativa correta.
A) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo pessoal de terceira
pessoa.
B) O verbo haver possui como sujeito
o termo “propostas de reforma”, já
que é um verbo impessoal.
C) O verbo haver possui sujeito
indeterminado, assim como é um
verbo transitivo direto e pessoal e
tem como objeto direto o termo
“propostas de reforma”.
D) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo transitivo
direto e impessoal, tendo como
objeto direto o termo “propostas de
reforma”.
E) O verbo haver não possui sujeito,
assim como é verbo bitransitivo e
pessoal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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MATEMÁTICA

Questão
02)
Levando
em
consideração o contexto no trecho
“Mais do que em qualquer outro, o que
se verifica aqui é o conluio da
irresponsabilidade, da ineficiência, do
desperdício e da fraude a vitimar, no
sentido literal do termo, grandes
contingentes da população.”, o termo
em destaque pode ser substituído sem
alteração de seu valor semântico por

Questão 04) Numa fábrica de
móveis, o custo da produção de
cadeiras é dado pela função C(x) = x2
- 60x + 200 onde C é dado em reais e
x é o número de cadeiras produzidas.
Qual o custo para produzir 100
cadeiras em um dia?

A) a
B) a
C) a
D) a
E) a

A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

colusão.
incorrupção.
probidade.
retidão.
pacacidade.

Questão 03) Nos trechos “(...) uma
consulta ambulatorial custa apenas R$
2,07 à União” e “(...) o município paga
uma quantia fixa aos profissionais da
saúde (...)”, sob o ponto de vista da
regência verbal, analise os verbos
neste contexto.
I. Custar é verbo transitivo direto e
não rege preposição.
II. Custar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a.
III. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto, tendo como objeto direto
“uma quantia fixa” e indireto “aos
profissionais da saúde”.
IV. Pagar é verbo transitivo direto e
indireto e rege a preposição a em
combinação com o artigo os.

2.200,00.
3.800,00.
4.200,00.
4.400,00.
5.200,00.

Questão 05) O departamento de
vendas de uma loja conta com 20
vendedores. O gerente deseja criar
equipes de cinco membros cada.
Quantas equipes diferentes podem ser
formadas?
A) 4.
B) 400.
C) 4.000.
D) 14.400.
E) 15.504.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas
B) Apenas
C) Apenas
D) Apenas
E) Apenas

I está correta.
II está incorreta.
III está correta.
IV está incorreta.
I e IV estão corretas.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) O plebiscito é uma das
formas e mecanismos de exercício da
soberania popular.
Sobre esses
temas, julgue as proposições que
seguem.
I. De acordo com o art. 14 da
Constituição Federal de 1988, o
voto direto e secreto possui valor
igual para todos.
II. “Todos são iguais, mas alguns são
mais iguais que os outros”; é um
dos princípios que regem a
Constituição Federal de 1988.
III. O exercício da soberania popular
será exercido de três maneiras,
nos termos da Constituição Federal
de 1988, o plebiscito, o referendo
e a iniciativa popular.
IV. Em caso de realização de um
plebiscito, poderão votar todos os
brasileiros, independentemente da
idade, domicílio e demais regras de
alistamento eleitoral.
V. No plebiscito, os eleitores decidem
se uma norma ou lei deve ou não
entrar na pauta do Congresso
Nacional
para
modificar
a
Constituição Federal ou uma lei
específica.

Questão 07) Analise as proposições
que seguem.
I. Mudanças climáticas drásticas, como
elevação de temperatura em lugares
extremamente frios, contribuem para
o desaparecimento de espécies de
animais e plantas.
II. O
aprisionamento
da
radiação
infravermelha em um determinado
lugar ou espaço baixa o albedo da
Terra provocando, invariavelmente, o
efeito estufa.
III. A perda ou o desaparecimento
significativo de espécies da fauna e da
flora em diferentes domínios naturais
do planeta contribuem de forma
direta
e
irreversível
para
o
esgotamento de recursos minerais
escassos, como por exemplo, o ouro.
IV. As
ações
antrópicas
não
são
consideradas relevantes o suficiente
para provocar desastres ambientais
ou mesmo para degradar ou acelerar
processos de destruição de espaços,
lugares ou ambientes naturais.
V. A malária é uma doença tropical cuja
incidência pode aumentar a partir de
processos
desorganizados
de
ocupação de áreas e ambientes
naturais, como por exemplo, os
processos de ocupação desordenados
da Amazônia nas décadas de 1970 e
1980.

Marque a alternativa que indica
apenas as proposições corretas.

Marque a alternativa que
apenas proposições corretas.

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

A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV.
I, III, IV e V.
II, IV e V.
I, II e V.
III, IV e V.

indica
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INFORMÁTICA
Questão 08) De um documento do
Microsoft Word 2013, com 20 páginas,
um usuário foi informado que é preciso
imprimir as páginas de números 1, 4,
7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de
Imprimir, é possível definir apenas a
impressão dessas 8 (oito) páginas.
Para isso, o usuário poderá digitar em
Páginas:
A)
B)
C)
D)
E)

1; 4; 7-10; 18; 20
1 e 4; 7 a 10; 18 a 20
1, 4, 7:10, 18, 20
1, 5, 7-10, 19, 20
1; 4; 7:10; 18; 20

Questão 09) Aponte o que é
INCORRETO afirmar a respeito da
internet.
A) Site é uma área dentro de um
servidor de internet que pode ser
visitada por qualquer computador
ligado à internet, utilizando-se um
navegador.
B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e
Google Chrome são navegadores
usados para acessar páginas na
internet.
C) Navegador ou Browser é um
aplicativo usado para armazenar
páginas na internet.
D) Através dos programas Thunderbird
ou Outlook, também conhecidos
como clientes de e-mail, é possível
criar, enviar e receber mensagens
através da internet.
E) Download é a transferência de dados
de um computador remoto para um
computador local.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão 10) No que se refere às
pneumonias
adquiridas
na
comunidade (PAC), é INCORRETO
afirmar que
A) podem ser causadas por aspiração
de secreções infectadas das vias
aéreas superiores.
B) é considerada PAC a pneumonia
que se manifesta após 48h de uma
internação hospitalar.
C) a desnutrição, tabagismo, Diabetes
Mellitus, alcoolismo são alguns dos
fatores de risco.
D) são alguns dos agentes etiológicos
atípicos: Chlamydia pneumoniae e
o Pneumocystis jiroveci.
E) em cerca de 5% dos casos a
pneumonia é polimicrobiana.
Questão 11) Leia as alternativas
abaixo sobre infecção do trato urinário
e marque a INCORRETA.
A) Na visão clínica, estas podem ser
divididas em infecções altas (pielitepielonefrite)
e
baixas
(cistiteuretrite).
B) Ruptura perineal, multiparidade e
início de atividade sexual são alguns
dos fatores de risco específicos na
mulher.
C) A instrumentação das vias urinárias
faz parte dos fatores de risco nas
infecções urinárias hospitalares.
D) Chama-se
reinfecção
ao
desaparecimento e reaparecimento
de bacteriúria durante ou logo após
suspender o tratamento.
E) A pielonefrite à direita faz diagnóstico
diferencial com colecistite.
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Questão 12) Sobre a úlcera péptica
(UP), julgue as afirmações a seguir.
I. A UP gástrica ou duodenal é uma
lesão
profunda
da
mucosa
gastroduodenal que ocorre quando
os fatores de agressão (como ácido
clorídrico,
pepsina,
AINEs,
inflamação crônica pelo H.pylori e
outros) superam os mecanismos
de defesa da mucosa (como muco,
prostaglandinas e bicarbonato).
II. Sua etiologia é multifatorial e
parcialmente esclarecida.
III. Fator genético e história familiar
fazem parte dos fatores de risco
para seu aparecimento.
IV. Doenças, como a de Zolinger
Ellison, gastrinoma e mastocitose
sistêmica,
promovem
hipersecreção
ácida,
sendo
incluídas entre as causas ou
fatores de agravamento das UP
gástricas.
V. A principal queixa é a dispepsia
incaracterística ou relacionada aos
horários das refeições. Na UP
duodenal, piora nos períodos de
jejum.
Assinale a seguir a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e V estão corretas.
Apenas IV e I estão corretas.
Apenas III e II estão corretas.
Apenas V e III estão corretas.
Todas estão corretas.

Questão 14) Leia as informações
sobre a dengue.
I. A clínica da dengue apresenta-se
pela febre, geralmente alta, de
início
abrupto,
associada
à
cefaleia,
adinamia,
mialgias,
artralgias, dor retro-orbitária, com
presença ou não de exantema e/ou
prurido.
II. Tem
como
sinonímia
“febre
quebra-ossos”.
III. O vírus da dengue (RNA) é um
arbovírus do gênero Flavivirus.
IV. Faz diagnóstico diferencial com
várias doenças exantemáticas,
como por exemplo, rubéola.
V. A prova do laço deverá ser
realizada em todos os casos
suspeitos de dengue, durante o
exame físico.
Marque a alternativa correta.

Questão 13) Analise as afirmativas
sobre a classificação dos tipos de
Cefaleias e marque a INCORRETA.
A) A
enxaqueca
pode
desencadeada pelo estresse.

B) A cefaleia em salvas (“Cluster”) é
comum em homens na faixa etária
dos 12 anos.
C) A cefaleia do tipo tensional é
descrita como dor “em aperto ou
pressão”, constrictiva.
D) A dor na neuralgia do trigêmio é
muito intensa e descrita como um
“choque elétrico”.
E) A cefaleia por tosse é bilateral e
sucede a episódio de tosse ou à
manobra de Valsalva.

ser

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e V estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
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Questão 15) Paciente do sexo
masculino, de 45 anos, informa
astenia,
febre
vespertina
e
emagrecimento com evolução de 03
semanas.
Negou
histórico
de
comorbidades conhecidas. No exame
físico, bom estado geral, mas mucosas
hipocoradas e sopro holossistólico
audível em região apical. Sobre este
relato de uma endocardite infecciosa
(EP), avalie as afirmativas e marque a
INCORRETA.
A) A
realização
de
uma
ecocardiografia
transtorácica
demonstrou
a
presença
de
valvulopatia mitral de aspecto
reumático
com
insuficiência
valvular de grau moderado e
imagem sugestiva de vegetação.
B) A base do diagnóstico definitivo
ocorre apenas pelos achados
clínicos, de acordo com os critérios
de DUKE modificados.
C) Quanto
às
hemoculturas,
a
orientação é colher no mínimo 03
amostras no período de 24 horas.
D) O agente mais provável é o
Streptococcus viridans.
E) Podem ser solicitados alguns
marcadores de inflamação, como:
VSH e PCR.
Questão 16) A hipertensão arterial
sistêmica (HAS) é uma doença
universal. Observe as afirmações
abaixo.
I. No exame laboratorial inicial para
HAS os pedidos do cloro e do iodo
são essenciais.
II. Observar se o paciente apresenta a
tríade
do
feocromocitoma:
palpitações, sudorese e cefaleia

em crises, nos casos de avaliação
de HAS secundária.
III. Deve-se fazer rastreio de causas
identificáveis de HAS, como por
exemplo, os distúrbios da tireoide/
paratireoide.
IV. Um RX de tórax só pode ser
solicitado se o paciente relatar
queixa de dispneia.
V. O Diabetes Mellitus e o Tabagismo
são importantes na investigação
inicial, pois são fatores de
predisposição.
Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II são incorretas.
II e V são incorretas
III e IV são incorretas.
I e IV são incorretas.
Todas são incorretas.

Questão 17) Leia sobre as doenças
autoimunes da tireoide (DAIT) e
marque a alternativa INCORRETA.
A) Afetam 2 a 5% da população
ocidental.
B) A tiroidite de Hashimoto (TH) e a
doença de Graves (DG) são as
causas
mais
frequentes
de
hipotireoidismo e hipertireoidismo,
respectivamente.
C) Postula-se
que
os
fatores
ambientais são responsáveis por
79% da suscetibilidade à DAIT e os
fatores genéticos por 21%.
D) O FAN – fator antinuclear pode ser
positivo nas DAIT.
E) A TH é mais comum em países em
que há iodo suficiente ou onde há
excesso deste na alimentação,
como exemplos, respectivamente,
EUA e Japão.
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Questão 18) Paciente do sexo
feminino,
22
anos,
solteira,
previamente hígida, procura uma
emergência, referindo ao médico:
febre elevada (+/- 39ºC) e vômitos há
01 dia. No exame físico, apresenta
FC=139 bpm, PA= 100x 90 mmHg,
papiledema bilateral, rigidez de nuca,
sinal de Kerning e Brudzinski positivos.
Este
quadro
caracteriza
uma
meningite. Analise as afirmações
abaixo que correlacionam os achados
liquóricos ao provável agente desta
meningite, e assinale a alternativa
correta.
A) Pressão de abertura elevada,
aspecto
purulento,
1.500
leucócitos/ mm³ com predomínio
de
neutrófilos,
glicorraquia
diminuída,
proteinorraquia
de
250mg/dl – cultura – neisseria
menigitidis.
B) Pressão de abertura elevada,
aspecto
purulento,
5-500
leucócitos/mm³ com predomínio de
linfócitos, glicorraquia diminuída,
proteinorraquia de 100mg/dl –
cultura - meningite tuberculosa (M.
tuberculosis).
C) Pressão
de
abertura
normal,
aspecto
purulento,
1.000
leucócitos/mm³ com predomínio de
linfócitos,
glicorraquia
normal,
proteinorraquia de 20mg/dl –
cultura - meningite viral.
D) Pressão de abertura aumentada,
aspecto
purulenta,
10.000
leucócitos/mm³ com predomínio de
neutrófilos, glicorraquia normal,
proteinorraquia acima de 500mg/dl
– cultura – neurossífilis.

E) Pressão
de
abertura
normal,
aspecto
límpido,
10.000.000
leucócitos/mm³ com predomínio de
neutrófilos, glicorraquia normal ou
diminuída,
proteinorraquia
até
200mg/dl, cultura – meningite
fúngica.
Questão 19) Leia as considerações
sobre
as
Doenças
Sexualmente
Transmissíveis (DST).
I. O herpes genital, em sua maioria, é
causado pelo herpes simples tipo 2
(HSV -2);
II. Na neurossífilis, o resultado do VDRL
positivo no líquido cerebrospinal, em
conjunto a um contexto clínico
apropriado,
estabelece
seu
diagnóstico;
III. A combinação de úlcera genital
dolorosa + linfonodos supurativos
sugere cancro mole, mas sempre
deve ser observado o quadro clínico
compatível e os exames negativos
para sífilis e HSV(herpes);
IV. A tricomoníase é uma vaginite que
promove uma secreção vaginal
fétida,
amarelo
esverdeada,
associada à irritação vulvar. O seu
diagnóstico é feito pelo exame a
fresco
da
secreção
vaginal
(sensibilidade de 60-70%) com
Trichomonas sp. Móveis;
V. O condiloma acuminado é causado
pelo HPV (papilomavírus humano),
do qual existem mais de 100 tipos.

Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e IV estão corretas.
Apenas III e I estão corretas.
Apenas V e II estão corretas.
Apenas I e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
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Questão 20) Considerando as causas
de
diarreia
crônica,
entre
as
relacionadas abaixo, qual é aquela que
tem a menor probabilidade de ser um
fator de predisposição?
A)
B)
C)
D)
E)

Doença Celíaca.
Retocolite Ulcerativa.
Pancreatite Crônica.
Pós-colecistectomia.
Enteroviroses.

Questão 21) Na “Cartilha entendendo
o SUS” – 2007, o governo prestou
orientações sobre o sistema com a
finalidade
de
prover
informações
essenciais aos jornalistas e demais
profissionais de comunicação que
trabalham na cobertura de temas
correlacionados com a saúde pública no
Brasil. E a nós da área é importante
conhecê-las. Observe as assertivas
abaixo
e
marque
a
que
está
INCORRETA.
A) A União é o principal financiador da
saúde pública no país.
B) A União formula políticas nacionais,
mas a implementação é feita por
seus parceiros (estados, municípios,
ONGs e iniciativa privada).
C) A partir do Pacto pela Saúde (PAC),
assinado em 2005, o gestor
municipal passa a assumir imediata
ou paulatinamente a plenitude da
gestão das ações e serviços de saúde
oferecidos em seu território, sem
referenciar para outros serviços.
D) O Sistema Público de Saúde funciona
de forma referenciada.
E) Com o PAC – 2006, os estados e
municípios poderão receber os
recursos federais por meio de cinco
blocos de financiamento.

Questão 22) O Capítulo IX – sigilo
profissional, do 6º Código de Ética
Médica, trata do que é vedado ao
médico fazer, ou seja, não lhe é
permitido realizar. Sobre esse assunto,
assinale a resposta INCORRETA.
A) O art. 75 diz que não é vedado ao
médico fazer referência a casos
clínicos
identificáveis,
exibir
pacientes ou seus retratos em
anúncios
profissionais
ou
na
divulgação de assuntos médicos,
em meios de comunicação em
geral, desde que eles autorizem.
B) O art. 76 diz que é vedado ao
médico
revelar
informações
confidenciais obtidas quando do
exame médico de trabalhadores,
inclusive
por
exigência
dos
dirigentes de empresas ou de
instituições, salvo se o silêncio
puser em risco a saúde dos
empregados ou da comunidade.
C) O art. 77 diz que é vedado ao
médico prestar informações a
empresas seguradoras sobre as
circunstâncias
da
morte
do
paciente sob seus cuidados, além
das contidas na declaração de
óbito,
salvo
por
expresso
consentimento
do
seu
representante legal.
D) O art. 78 diz que é vedado ao
médico deixar de orientar seus
auxiliares e alunos a respeitar o
sigilo profissional e zelar para que
seja por eles mantido.
E) O art. 79 diz que é vedado ao
médico deixar de guardar o sigilo
profissional
na
cobrança
de
honorários por meio judicial ou
extrajudicial.

Médico Clínico Geral – 10

Questão 23) Leia as afirmativas
sobre a doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), as patologias que têm
correlação com ela e as patologias
pulmonares que lhe fazem diagnóstico
diferencial. A seguir, identifique a
alternativa que NÃO demonstra tais
correlações.
A) A DPOC pode aparecer na forma de
bronquite crônica (BC) e de
enfisema pulmonar (EP).
B) A asma difere da DPOC por
apresentar maior reversibilidade da
obstrução
brônquica,
tanto
espontaneamente quanto após o
tratamento com broncodilatadores
ou corticoides.
C) Alguns pacientes asmáticos podem
desenvolver ou ter coexistência da
asma com a DPOC.
D) O estudo polissonográfico está
indicado
aos
pacientes
com
suspeita de apresentar apneia do
sono, obstrutiva ou central.
E) A bronquiectasia faz o diagnóstico
diferencial com a DPOC, e o que há
de mais comum em ambas deve-se
ao fato de os pacientes terem como
característica clínica a falta de ar
apenas no período matinal.
Questão 24) Analise as informações
sobre as dermatoses e marque a
assertiva que NÃO é compatível com
os dados dessa patologia.
A) A reação hansênica tipo I é
tipicamente observada na forma
paucibacilar
(tuberculoide
e
indeterminada).

B) A sarna norueguesa ou crostosa é
uma
forma
de
apresentação
infrequente da escabiose.
C) As piodermites são infecções
cutâneas primárias geradas por
germes piogênicos, Streptococcus
pyogenes e Staphylococcus.
D) A tinea cruris acomete a região
inguinal e sulco interglúteo.
E) A erisipela e a celulite são quase
sempre
piodermites
estreptocócicas invasivas primárias
geradas pelo Streptococcus do
grupo A de Lancefield.
Questão 25) Qual das afirmações
sobre as anemias está INCORRETA?
A) Podem ser classificadas quanto ao
VCM como: Microcítica, Normocítica
e Macrocítica.
B) Na anemia ferropriva, nos homens
e
nas
mulheres
em
pósmenopausa, a pesquisa de sangue
oculto nas fezes é importante,
porque a perda digestiva é a
principal causa.
C) No quadro clínico das anemias
hemolíticas não se observa a
possibilidade
de
o
paciente
apresentar icterícia.
D) A deficiência de G6PD constitui a
alteração
mais
comum
do
eritrócito.
Os
antimaláricos
incluem-se entre as drogas que
devem ser evitadas diante do
conhecimento dessa deficiência.
E) A
deficiência
da
cobalamina
(vitamina B12) é uma das causas
do aparecimento das anemias
macrocíticas.
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Questão 26) Sobre os fatores de
risco para o aparecimento da doença
arterial
coronariana
(DAC)
relacionados abaixo, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Histórico familiar de aterosclerose
precoce.
B) Realização de exercícios físicos
regulares.
C) Faixa Etária (homens > ou = 45
anos e mulher > ou = 55 anos).
D) Tabagismo.
E) Diabetes Mellitus.
Questão 27) A depressão está
sendo uma das doenças mais
comuns no atendimento médico da
rede
básica
de
saúde.
Para
reconhecer
o
paciente
como
depressivo e o grau de depressão
que o acomete, os sintomas foram
divididos de forma a avaliar do
estado físico ao mental, com intuito
de facilitar este conhecimento na
prática clínica diária. Analise os
sintomas
sugeridos
abaixo,
verificando se estão correlacionados
de forma correta com a divisão
sintomatológica de depressão.
I. Humor
deprimido
e
humor
ansioso fazem parte da análise
dos sintomas de humor.
II. A diminuição da libido e a perda
significante de peso fazem parte
da
avaliação
dos
sintomas
volitivo-motores.
III. Anorexia e insônia fazem parte da
análise dos sintomas físicos.
IV. Ideias de catástrofe e ideias de
punição compõem a investigação

dos pensamentos disfuncionais
ou catatímicos avaliados nos
critérios dos sintomas cognitivos.
V. Ansiedade aguda e ansiedade
difusa fazem parte da avaliação
dos sintomas ansiosos.
Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, III e V estão corretos.
Apenas II, III e IV estão corretos.
Apenas I, II e V estão corretos.
Apenas III, IV e V estão corretos.
Todos estão corretos.

Questão 28) As diretrizes principais
que organizam o Sistema Único de
Saúde, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, são:
A) municipalização
da
assistência
médica e participação comunitária.
B) universalidade, descentralização e
integralidade
das
ações
preventivas.
C) descentralização e atendimento
integral.
D) descentralização,
atendimento
integral e participação comunitária.
E) regionalização dos serviços de
saúde, integralidade da assistência
à saúde e direção única municipal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 29) Analise os dados sobre
as hepatites virais.
I. Deve haver suspeita clínica em
casos de pacientes anictéricos, que
apresentem um ou mais sintomas,
como febre, mal-estar, náusea,
vômitos, mialgia e que, na
investigação
laboratorial,
apresente valor aumentado de
aminotransferases.
II. Na HAV (hepatite viral do tipo A), o
período de incubação é variável: 15
a 45 dias.
III. A dengue e a febre amarela fazem
parte do diagnóstico diferencial das
hepatites virais.
IV. Na hepatite B aguda, a presença do
marcador sorológico HBeAg indica
replicação
viral
e
alta
infecciosidade.
V. Nos casos de hepatite crônica,
devem-se orientar os pacientes
para evitar bebidas alcoólicas,
controlar distúrbios metabólicos,
como obesidade, com intuito de
modificar ou desacelerar a história
natural da doença (cirrose e câncer
de fígado).
Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas II e III estão corretas.
Apenas IV e I estão corretas.
Apenas a V está correta.
Apenas a I está correta.
Todas estão corretas.

Questão
30)
É
a
afirmação
INCORRETA sobre as Leishmanioses:
A) As leishmanioses são doenças
causadas por protozoários do
gênero Leishmania, transmitidas
por meio de vetores flebotomíneos

infectados e possuem um espectro
grande de manifestações clínicas.
B) Antimoniato de N-metil glucamina,
desoxicolato de anfotericina B e o
anfotericina B lipossomal são
drogas usadas no tratamento das
leishmanioses,
mas
são
medicamentos tóxicos e podem
apresentar eventos adversos.
C) A escolha dos medicamentos
deverá considerar a faixa etária,
presença
de
gravidez,
comorbidades e o perfil de
toxicidade das drogas; todavia, em
alguns casos, os pacientes só
evoluem para cura após a tentativa
de vários esquemas terapêuticos.
D) O início da sintomatologia da
leishmaniose visceral, na maioria
dos casos, inclui febre com duração
inferior a quatro semanas, palidez
cutâneo-mucosa
e
hepatoesplenomegalia, mas pode
variar de paciente para paciente.
E) É uma doença incomum nas
Américas, principalmente no Brasil.

