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PORTUGUÊS 

  
O mercado ______ sido cruel para as empresas 

que não se adaptam às constantes mudanças sociais, 
econômicas e tecnológicas. Para sobreviverem nesse 
novo mercado cada vez mais exigente, competitivo e 
globalizado, as empresas ______ de acompanhar todas 
as mudanças de maneira rápida e satisfatória, além de 
criar e manter as condições favoráveis para o 
aperfeiçoamento constante de seus colaboradores e que 
abranja todos os setores da empresa. Diante desses 
grandes desafios, os empresários ______ se preocupado 
em desenvolver sistemas administrativos e tecnológicos 
fortes, mas flexíveis o bastante para a melhoria do produto 
final, garantindo, dessa forma, não só a sua 
sobrevivência, mas o sucesso e o destaque. 

Uma solução interessante para os empresários se 
manterem em condições de competir nesse mercado 
globalizado, em que as novidades chegam e passam 
rapidamente, é a contratação de assessorias 
administrativas, oferecidas por consultorias 
especializadas. A transferência do conhecimento e de 
técnicas modernas de gestão auxilia os gestores a 
encontrarem as soluções mais adequadas para suas 
empresas. 

 
http://www.consultoriaemprodutividade.com.br... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) têm - têm - tem 
b) tem - têm - têm 
c) têm - tem - tem 
d) tem - tem - têm 
 

2) Em conformidade  com as informações do texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - As empresas precisam adaptar-se às constantes 

mudanças sociais, econômicas e tecnológicas para 
sobreviverem no mercado cada vez mais exigente. 

II - Uma forma de as empresas manterem-se competitivas 
no mercado globalizado é contratar assessorias 
administrativas. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão 
grafadas CORRETAMENTE: 
 
a) Legalizar - supozição. 
b) Afetuoso - catequizar. 
c) Norueguesa - alcoolisar. 
d) Ância - náusea. 
 

4) Assinalar a alternativa em que a crase empregada é 
facultativa: 
 
a) Nosso amigo levará à sua festa, Maria, a nova 

namorada dele. 
b) Possibilitaremos às escolas a escolha de diversas 

datas para a apresentação do teatro. 
c) À jovem será dada nova oportunidade de realizar a 

prova, pois estava hospitalizada. 
d) Às vezes fizemos escolhas das quais nos 

arrependemos posteriormente. 
 

5) Em relação à regência dos termos sublinhados, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Saber como fazer uma consultoria empresarial e 

atender bem aos clientes que procuram esse tipo de 
serviço em busca de ajuda para desenvolver uma área 
ou reduzir falhas em seus processos de produção é 
fundamental. 

b) Para saber como fazer uma consultoria empresarial de 
qualidade, é preciso que a empresa tenha bons 
consultores. 

c) A consultoria empresarial trabalha para que seu cliente 
possa melhorar seus resultados e possa alavancar seu 
negócio. 

d) Esse procedimento inicial é extremamente importante 
para identificar às necessidades do cliente. 

 

6) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Esse genoma mínimo com o DNA da bactéria foi 

escolhido por quê já tinha, por natureza, um material 
genético bem simples. 

b) Isso se dá porque há coisas que não estão ligadas a 
mudanças de uma única letrinha no DNA. 

c) Suas concorrentes jamais diriam uma palavra a 
respeito, porque, nesse caso, não há uma fórmula para 
acusar o perigo. 

d) Ela não é nada glamorosa, mas foi escolhida porque 
tinha maior influência social na época. 

 



 
 

 

www.objetivas.com.br  2 

 

7) Em relação à pontuação, analisar a sentença abaixo: 
 
A administração como atividade é um processo que se 
compõe, pelo menos, de quatro funções básicas: 
planejamento, organização, direção e controle (1ª parte). 
O processo é dinâmico, interativo, de tal modo que as 
quatro funções – planejar, dirigir, organizar e controlar – 
estão em permanente diálogo entre si (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

8) Quanto ao processo de formação das palavras dadas, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Derivação prefixal. 
(2) Derivação sufixal. 
(3) Derivação parassintética. 
(4) Derivação regressiva. 
 
(---) Entristecer. 
(---) Estreiteza. 
(---) Concerto. 
(---) Desumano. 
 
a) 1 - 2 - 3 - 4. 
b) 3 - 2 - 4 - 1. 
c) 4 - 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1 - 4. 
 

9) No período “Embora não tivesse transtornos funcionais, 
ele sofreu bullying na escola.”, a conjunção sublinhada 
pode ser substituída, sem alterar o sentido, por: 
 
a) Assim. 
b) Porque. 
c) Ainda que. 
d) Se. 
 

10) Em relação à acentuação das palavras na faixa 
abaixo, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 
https://www.google.com.br/search?q=charge+de+ortografia 

 
(...) Há erro em “instalações”. 
(...) Há erro em três palavras. 
(...) Há erro em “incómodo”. 
(...) Há erro em “provisóriamente”. 
(...) Há erro em “républica”. 
 
a) E - C - E - C - E. 
b) C - E - E - E - E. 
c) C - E - C - E - C. 
d) E - C - C - C - C. 
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) O nome de um arquivo é constituído de duas partes 
separadas por um ponto. Com base nisso, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) A primeira parte é escolhida pelo usuário, mas a 

segunda é definida pela extensão do arquivo. 
b) Ambas as partes são escolhidas pelo usuário. 
c) O programa utilizado é que define ambas as partes do 

nome. 
d) A primeira parte corresponde ao nome, enquanto que a 

segunda ao tamanho do arquivo. 
 

12) Ao utilizar a World Wide Web, rede de alcance 
mundial, é preciso ter cuidado com a segurança, pois: 
 
a) A vulnerabilidade é assegurada apenas com o privilégio 

de usuário. 
b) Há sites que são seguros. 
c) Podem-se receber e-mails com um arquivo executável 

malicioso e infectar o computador. 
d) A segurança na web só é garantida pela instalação de 

dois programas de antivírus no computador. 
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13) Em qual guia do PowerPoint 2007 existe a 
possibilidade de proteger a apresentação para um acesso 
restrito? 
 
a) Início. 
b) Design. 
c) Revisão. 
d) Exibição. 
 

14) Dentre as orientações possíveis para orientação de 
uma página de um documento do Word 2013 disponível 
na guia Layout da Página, estão: 
 
a) Normal e Estreita. 
b) Recuado e Espaçado. 
c) Carta e Ofício. 
d) Paisagem e Retrato. 
 

15) Considerando-se o Excel 2013, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ permite selecionar uma área da 
planilha para impressão. 
 
a) guia Layout da Página 
b) Área de Impressão 
c) Seleção de Células 
d) guia Linhas de Grade 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) “Quando andamos pela cidade, encontramos 
diariamente meninos de rua. Alguns não fazem nada. 
Outros estão lavando ou cuidando de carros. São 
engraxates ou vendedores de balas nos semáforos. Esta 
cena se tornou tão comum que nem chama mais a 
atenção. Nota-se uma ausência de cidadania quando uma 
sociedade gera mais um menino de rua.” 
 

DIMENSTEIN, G. Cidadão de Papel - adaptado. 

 
Considerando-se o exposto acima, analisar os itens 
abaixo sobre a cidadania: 
 
I - É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. 
II - É o direito a ter uma boa educação e a viver 

descentemente. 
III - É o direito de ser negro sem ser discriminado, de 

praticar uma religião sem ser perseguido. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

17) “Um estudo desenvolvido pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Sul aponta uma série de desobediências à 
legislação ambiental no litoral norte gaúcho. Segundo o 
MP, em um período de 30 anos, o processo de 
urbanização ocupou irregularmente quase toda a faixa 
litorânea entre o Balneário de Quintão e o Município de 
Torres, na divisa com Santa Catarina.  

A legislação determina a preservação de pelo menos 
300m a partir da linha frontal das dunas mais próximas do 
mar. A construção de imóveis sem respeitar a faixa de 
proteção altera o ciclo dos ventos e modifica a formação 
geológica e a biodiversidade da região. Além disso, há 
extração clandestina de areia sobre a área. Tudo isso 
representa um risco, porque as dunas costeiras exercem 
funções ambientais importantes: estabilizam a linha de 
costa, protegem o lençol freático, constituem barreira 
natural contra as ressacas do mar e são habitat para 
diferentes espécies da fauna e da flora. Outro problema é 
a proliferação de condomínios, que, além de destruírem 
ambientes naturais do litoral, também não estão 
acompanhados de uma rede adequada para tratamento 
do esgoto sanitário.” 
 

http://noticias.terra.com.br/... - adaptado. 

 
De acordo com o texto acima, analisar os itens abaixo: 
 
I - O processo de urbanização sem um prévio estudo 

ambiental provoca danos graves ao ecossistema 
afetando a vida humana e ameaçando a fauna e a 
flora locais. 

II - O despejo de efluentes domésticos sem tratamento 
nos cursos d’água não afeta significativamente a 
região, pois não modifica a sua biodiversidade. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
condições de elegibilidade para Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz a idade mínima de: 
 
a) 21 anos e a nacionalidade brasileira. 
b) 30 anos e ser brasileiro nato. 
c) 21 anos e ser brasileiro nato. 
d) 30 anos e a nacionalidade brasileira. 
 

19) De acordo com a Constituição Federal, são objetivos 
da ordem social: 
 
I - O primado do trabalho e a soberania. 
II - O bem-estar e a justiça sociais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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20) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O saneamento básico é serviço público essencial 

como atividade preventiva das ações de saúde e meio 
ambiente. 

(---) O causador de dano ambiental será responsabilizado 
a ressarcir os custos financeiros, imediatos ou futuros, 
decorrentes do saneamento do ano, exceto se tal 
restauração competir ao Município.  

(---) O Ensino Fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Segundo a Lei Municipal nº 25/93, constituem 
indenização ao servidor: 
 
I - Diárias e transporte. 
II - Ajuda de custo. 
III - Hora extra. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) De acordo com a Lei Municipal nº 25/93, o servidor 
que prestar trabalho noturno fará jus, sobre o vencimento 
do cargo, a um adicional de: 
 
a) 25% 
b) 20% 
c) 15% 
d) 10% 
 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 25/93, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os adicionais de insalubridade e periculosidade não 

são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um 
deles, quando for o caso. 

(---) Poderá ser concedido horário especial ao servidor 
estudante, quando comprovada a incompatibilidade 
entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo 
do exercício do cargo. 

(---) O ato de aplicação de penalidade é competência do 
Chefe da repartição. 

 
a) E - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

24) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Região de Saúde. 
(2) Comissões Intergestores. 
(3) Rede de Atenção à Saúde. 
 
(---) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 

em níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da assistência à 
saúde. 

(---) Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS. 

(---) Espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e 
de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

25) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, são princípios 
do SUS, EXCETO: 
 
a) Integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) A exclusão da participação da comunidade. 
c) A descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo.  
d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
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26) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Direito. 
(2) Dever. 
(3) Infração ética. 
 
(---) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da 

Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da 
profissão. 

(---) Assumir responsabilidade por ato médico que não 
praticou ou do qual não participou. 

(---) Estabelecer honorários de forma justa e digna. 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

27) De acordo com a Cartilha do Ministério da Saúde - 
Entendendo o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS), assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Não há hierarquia entre União, Estados e Municípios, 

mas há competências para cada um desses três 
gestores do SUS. 

b) O sistema de atendimento do SUS funciona de modo 
descentralizado. 

c) A porta de entrada do SUS deve ser sempre através de 
planos de saúde privados. 

d) O SUS funciona de forma referenciada. 
 

28) São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 
 
a) Acidente por animal potencialmente transmissor da 

raiva. 
b) Criptococose. 
c) Difteria. 
d) Doença com suspeita de disseminação intencional, por 

exemplo, varíola. 
 

29) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 18 - 
HIV/Aids, hepatites e outras DST, a patogênese da 
transmissão vertical do HIV está relacionada a múltiplos 
fatores. Dentre eles destacam-se: 
 
I - A prática do aleitamento materno. 
II - Fatores virais, tais como a carga viral, genótipo e 

fenótipo viral. 
III - Fatores comportamentais, como o uso de drogas e 

prática sexual desprotegida. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

30) Em relação à tuberculose, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) É considerada uma doença infecciosa e transmissível. 
b) O principal reservatório da tuberculose é o ser humano. 

Outros possíveis reservatórios são gado bovino, 
primatas, aves e outros mamíferos. 

c) Doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que 
afeta prioritariamente os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos e sistemas. 

d) É uma doença incurável. 
 

31) J.R., homem, 32 anos, em bom estado geral, queixa-
se de tosse produtiva iniciada há três dias, sem história de 
doença cardíaca ou respiratória crônica. Encontra-se febril 
(38,9°C de temperatura axilar), com frequência cardíaca 
de 108bpm e frequência respiratória de 20mpm. Na 
ausculta respiratória, nota-se a presença de estertores 
crepitantes e diminuição do murmúrio vesicular à direita. 
Considerando-se que métodos de diagnóstico 
complementares não estão disponíveis prontamente no 
local do atendimento, baseando-se nos dados do exame 
clínico (história + exame físico) e conhecendo o escore de 
Heckerling, pressupõe-se que o paciente apresenta: 
 
a) Pneumonia. 
b) Bronquite. 
c) Tuberculose. 
d) Enfisema pulmonar. 
 

32) Dentre as terapias biológicas empregadas para o 
tratamento de doença inflamatória intestinal, aquela que 
se caracteriza por ser um anticorpo monoclonal 
direcionado contra a4-integrinas, que reduzem o tráfego 
de leucócitos circulantes pela vasculatura e, 
consequentemente, a inflamação crônica, é: 
 
a) Adalimumabe. 
b) Infliximabe. 
c) Certolizumabe. 
d) Natalizumabe. 
 

33) Em relação à doença renal crônica, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A anemia normocítica e normocrômica começa a partir 

do estágio 3 da doença renal crônica e está presente 
em quase todos os pacientes do estágio 4. A sua causa 
primária nos pacientes com doença renal crônica é a 
produção insuficiente de eritropoietina pelos rins 
afetados. 

b) O termo insuficiência renal crônica refere-se ao 
processo de redução da quantidade de néfrons que é 
reversível, mas significativa e contínua. Em geral, 
corresponde aos estágios 3 a 5 da doença renal 
crônica. 

c) O teste para detectar microalbuminúria pode revelar 
doença microvascular em geral, mas não é confiável 
para detecção precoce de doença renal. 

d) Acidose metabólica é um distúrbio incomum na doença 
renal crônica avançada, diferentemente da 
hipopotassemia, que geralmente está presente nos 
casos avançados. 
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34) Para avaliação da função sistólica de pacientes com 
insuficiência cardíaca, o primeiro exame complementar a 
ser solicitado é a ecocardiografia. A fração de ejeção, 
medida através da ecocardiografia, é considerada dentro 
dos limites da normalidade quando: 
 
a) >30% 
b) >50% 
c) >70% 
d) >90% 
 

35) Segundo STEFANI e BARROS, em relação às 
características da doença de Crohn e da retocolite 
ulcerativa inespecífica (RCUI), numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Doença de Crohn. 
(2) Retocolite ulcerativa inespecífica. 
(3) Doença de Crohn e RCUI (pode estar presente em 

ambas). 
  
(---) Achados laboratoriais apresentam anemia, 

hipoalbuminemia e aumento do VSG. 
(---) Exame endoscópico revelando mucosa eritematosa e 

granular. Nos casos graves, há ulceração franca e 
sangramento. Íleo poupado. 

(---) Exame de imagem revelando trânsito de delgado com 
estenoses, fístulas, espessamento de parede e, 
ocasionalmente, coblestoning (intersecção entre 
fístulas longitudinais e transversais). 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

36) Segundo SOUTH-PAUL et al., em relação à terapia 
farmacológica e suplementar da síndrome pré-menstrual 
(SPM), marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após,  assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A leuprolida é uma medicação indicada para alívio de 

sintomas gerais e mostra-se eficaz em até 50% dos 
casos. Pode causar efeitos colaterais como ataxia e 
neuropatia sensorial. 

(---) A vitamina B6 é indicada para o controle da 
depressão e sintomas gerais da SPM, em doses de 
50mg via oral (VO), uma ou duas vezes ao dia. 

(---) Metolazona 2,4mg/dia ou espironolactona 25mg/4 
vezes ao dia, por via oral (VO), são diuréticos indicados 
para casos de distensão, edema e hipersensibilidade 
mamária em mulheres com SPM. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E.  
 

37) Em relação ao tratamento clínico da vertigem 
posicional paroxística benigna (VPPB), de acordo com 
LOPES, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Para eliminar fatores agravantes, recomenda-se 

restrição significativa de açúcares refinados, ingestão 
de refeição substancial pela manhã, evitar longos 
períodos sem comer durante o dia e refeição excessiva 
à noite, exclusão ou redução drástica de álcool e fumo, 
limitação do consumo de café e prática de atividade 
física regular compatível com as condições clínicas. 

b) As manobras de Epley e de Semont são indicadas para 
VPPB por comprometimento de canal semicircular 
anterior (muito comum) ou posterior (raro). As 
manobras de Lempert e Tiel-Wilck e de Baloh são 
recomendadas para VPPB de canal semicircular lateral. 

c) A manobra de reposicionamento de Semont é indicada 
para VPPB por ductolitíase do canal posterior ou 
anterior. A manobra pode causar vertigem, náuseas e 
vômitos. 

d) A manobra liberatória de Epley é indicada para VPPB 
por ductolitíase ou cupulolitíase do canal posterior ou 
anterior, mas é contraindicada nos casos de 
ductolitíase ou cupulolitíase do canal lateral. 

 

38) Em relação à classificação dos problemas congênitos, 
segundo a patologia, de acordo com GUSSO e LOPES, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Disrupção ou perturbação é o defeito morfológico de 

um órgão, de parte dele ou de uma região maior do 
corpo, resultante de uma perturbação ou interferência 
de estruturas previamente normais. Resulta em 
alterações na forma, divisão de estruturas ou ainda 
perda de segmentos (ex.: síndrome da banda 
amniótica). 

(---) Displasias são distorções nas estruturas fetais, já 
formadas, secundárias à ação de forças mecânicas 
extrínsecas (oligo-hidrâmnio) ou intrínsecas (edema 
fetal). 

(---) Malformação é o defeito morfológico primário de um 
órgão ou parte do corpo resultante de um processo de 
desenvolvimento intrinsecamente anormal. 
Consequentemente, estruturas incompletamente 
formadas, não devidamente separadas ou não 
formadas (ex.: fenda labial ou politdactilia). 

 
a) E - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
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39) Em relação às lesões vesicobolhosas autoimunes, 
segundo STEFANI e BARROS, no livro Clínica Médica - 
Consulta Rápida, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A psoríase em gotas (guttata) ocorre preferencialmente 
em _________________. É uma forma aguda e costuma 
surgir algumas semanas após infecção _______________ 
das vias aéreas ______________. 
     
a) adultos e idosos - estafilocócica - superiores 
b) crianças e adultos jovens - estafilocócica - inferiores 
c) adultos e idosos - estreptocócica - inferiores 
d) crianças e adultos jovens - estreptocócica - superiores 
 

40) O diabetes é uma doença comum e de incidência 
crescente. Em relação aos sinais e sintomas clássicos dos 
elementos clínicos que levantam a suspeita de diabetes, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Poliúria. 
(---) Polidipsia. 
(---) Hematúria. 
(---) Polifagia. 
(---) Perda inexplicada de peso. 
(---) Proteinúria acentuada. 
 
a) C - C - E - C - C - E. 
b) C - E - C - C - E - C. 
c) C - C - C - E - E - C. 
d) E - C - E - C - E - C. 
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