
  

 

Concurso Público 
Código: 811 

 
MÉDICO PLANTONISTA 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Como seria o mundo animal se os humanos não 

existissem? 
 

Você já ouviu falar de Serengeti? A região no 
norte da Tanzânia abriga a maior migração de mamíferos 
do Planeta e é uma das maravilhas naturais do mundo. 
Pois acredite: se o homem moderno (Homo sapiens) 
nunca tivesse existido, a Terra inteira se pareceria com 
Serengeti. 

É o que sugere um novo estudo da Universidade 
de Aarhus, na Dinamarca, recentemente publicado no 
periódico científico Diversity and Distributions e que 
apresenta um mapa de como seria o mundo dos 
mamíferos sem a “interferência humana”. 

A maior parte do norte da Europa, por exemplo, 
não _______ apenas lar de lobos, alces e ursos, mas 
também de animais como elefantes e rinocerontes. 

Segundo a pesquisa, o fato de a maior 
diversidade de mamíferos de grande porte ser encontrada 
na África é, em grande medida, um reflexo das atividades 
humanas passadas, além, claro, das restrições ambientais 
e climáticas. 

No entanto, o mapa do mundo “construído” pelos 
pesquisadores mostra uma distribuição bem maior dos 
mamíferos, com níveis particularmente altos nos países 
do hemisfério norte e também na América do Sul, áreas 
relativamente pobres nesse quesito atualmente. 

Segundo os cientistas, a existência de muitas 
espécies de mamíferos na África não se deve, portanto, 
ao fato de os animais buscarem um clima e ambiente 
ideais, mas porque é o único lugar onde eles ainda não 
foram erradicados pelos seres humanos. 

A pesquisa também vai de encontro a outro 
pressuposto comum: de que a grande presença de 
espécies de mamíferos em áreas montanhosas seria uma 
consequência de variações ambientais. 

“O atual nível elevado de biodiversidade em áreas 
montanhosas deve-se, em parte, ao fato de que as 
montanhas _____ servido de refúgio para espécies em 
relação à caça e destruição do hábitat, em vez de ser um 
padrão puramente natural”, explica Soren Faurby, um dos 
pesquisadores. 

Ele cita o exemplo do urso marrom na Europa, 
que “agora praticamente só vive em regiões montanhosas, 
porque foi exterminado das áreas de várzea, mais 
densamente povoadas e mais acessíveis”. 
 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

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

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A região de Serengeti é considerada um refúgio para 

milhares de espécies mamíferas por nunca ter havido 
a presença do ser humano em suas terras. 

(---) A pesquisa da universidade dinamarquesa rastreou 
todos os mamíferos que nunca sofreram com a 
intervenção humana e criou um mapa a partir de onde 
eles mais se localizavam. 

(---) As atividades que o ser humano desenvolveu no 
passado, assim como condições restritivas do meio 
ambiente e do clima, são, em grande parte, motivos 
pelos quais a maior variedade de mamíferos de 
grande porte encontra-se na África. 

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

3) Segundo o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
Sem a interferência do homem, a Europa abrigaria hoje 
animais como elefantes e rinocerontes (1ª parte). Para 
“escapar” da ação destrutiva do ser humano, muitos 
mamíferos acabaram morrendo na migração para um 
lugar seguro (2ª parte). Por serem menos povoadas e 
acessíveis aos seres humanos do que as áreas de várzea, 
as montanhas são locais de refúgio para muitas espécies 
animais que perderam seus hábitats em razão do homem 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

4) Em “No entanto, o mapa do mundo “construído” pelos 
pesquisadores...”, o sublinhado NÃO pode ser substituído, 
por alterar o sentido, por: 
 
a) Entretanto. 
b) Contudo. 
c) Portanto. 
d) Porém. 
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5) A expressão “de encontro a”, como no trecho do texto 
“A pesquisa também vai de encontro a outro pressuposto 
comum...”, significa: 
 
a) Contra; oposição; divergência. 
b) Concordância. 
c) Favorável a. 
d) Para junto de. 
 

6) O sublinhado em “A região no norte da Tanzânia abriga 
a maior migração de mamíferos do Planeta...” classifica-se 
sintaticamente como: 
 
a) Sujeito. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Objeto indireto. 
d) Objeto direto. 
 

7) Analisar os itens abaixo em relação à concordância: 
 
I - Estou azarado, quebrei meu óculos hoje. 
II - Ela me deu o parabéns atrasado. 
III - Esta encomenda deve ser entregue em mão. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

8) Em relação à regência verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O fiscal visita às fábricas mensalmente (1ª parte). Com os 
correios em greve, a encomenda tarda por chegar 
(2ª parte). Apoiou-se nas palavras da amiga (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em sua 3ª parte. 
 

9) Na oração coordenada sindética adversativa “Eu queria 
ir à festa, mas minha mãe não deixou.”, a conjunção 
sublinhada NÃO pode ser substituída, porque alteraria o 
sentido, por: 
 
a) No entanto. 
b) Pois. 
c) Contudo. 
d) Porém. 
 

10) Assinalar a alternativa em que a acentuação está 
CORRETA: 
 
a) Seria muito bom recebê-la! 
b) Este alimento contêm glúten. 
c) Ele esta triste hoje. 
d) Recebi uma visita incomoda.  
  

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) Em relação à memória RAM, analisar os itens abaixo: 
 

I - Armazena temporariamente informações utilizadas pela 
CPU enquanto o computador está ligado. 

II - As informações gravadas na RAM não são apagadas 
quando o computador é desligado. 

 

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. 
 

 

12) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
assinalar a alternativa que apresenta um indício que pode 
demonstrar que a identidade do usuário está sendo 
indevidamente usada por golpistas: 
 

a) Começa a ter problemas com órgãos de proteção de 
crédito. 

b) Recebe o retorno de e-mails que foram enviados por ele. 
c) Verifica nas notificações de acesso que a sua conta de 

e-mail ou seu perfil na rede social foi acessado em 
horários ou locais em que o próprio usuário estava 
acessando. 

d) Ao analisar o extrato da sua conta bancária ou do seu 
cartão de crédito, percebe transações que foram 
realizadas por ele. 

 

 

13) Um usuário deseja alterar o zoom da página do 
Internet Explorer 11 de 75% para 100%. Utilizando-se as 
teclas de digitação (alfanuméricas) do teclado, o usuário 
pode usar o seguinte atalho de teclado: 
 

a) Shift+F10 
b) F11 
c) Ctrl+T 
d) Ctrl+0 (zero) 
 

 

14) No Outlook 2007, é possível definir a data de validade 
de uma mensagem. Com base nisso, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

Quando uma mensagem expira, seu cabeçalho 
permanece visível, mas ______, nas pastas do Outlook, e 
a mensagem _________________. 
 

a) tachado - não poderá mais ser aberta 
b) sublinhado - não poderá mais ser aberta 
c) tachado - ainda poderá ser aberta 
d) sublinhado - ainda poderá ser aberta 
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15) É possível alterar as margens padrão que o Word 
2007 usa para todos os novos documentos em branco. 
Com base nisso, analisar a sentença abaixo: 
 
As novas configurações padrão são salvas no modelo em 
que o documento se baseia. Cada novo documento 
baseado nesse modelo automaticamente usa as novas 
configurações de margem (1ª parte). A nova configuração 
de margem padrão aparecerá na lista de configurações de 
margem da galeria (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

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) Em relação à cidadania, analisar a sentença abaixo: 
 
Cidadania é o direito de se ter uma ideia e poder 
expressá-la. É poder votar em quem se quiser sem 
constrangimento (1ª parte). Há detalhes que parecem 
insignificantes, mas revelam estágios de cidadania, como, 
por exemplo, respeitar o sinal vermelho no trânsito, não 
jogar lixo na rua, não destruir telefones públicos. Por trás 
desse comportamento, está o respeito à coisa publica. O 
direito de ter direitos é uma conquista da humanidade 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

17) Entendem-se por cidades sustentáveis aquelas que 
adotam uma série de práticas eficientes voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida da população, 
desenvolvimento econômico e preservação do meio 
ambiente. Com base nisso, assinalar a alternativa que 
NÃO apresenta uma prática adotada por cidades 
sustentáveis: 
 
a) Programas voltados para a arborização das ruas e 

espaços públicos. 
b) Criação de espaços verdes (parques, praças) voltados 

para o lazer da população. 
c) Planejamento e qualidade nos serviços de transporte 

público, principalmente utilizando combustíveis fósseis, 
que são aqueles considerados renováveis e limpos. 

d) Destino adequado para o lixo. Criação de sistemas 
eficientes voltados para a reciclagem de lixo. Uso de 
sistema de aterro sanitário para o lixo que não é 
reciclável. 

  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Com base na Constituição Federal, quanto aos 
direitos individuais e coletivos, são assegurados, nos 
termos da lei: 
 
I - A proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
exceto nas atividades desportivas. 

II - O direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas. 

 
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. 
 

19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em 
relação ao que dispõe sobre o exame público das contas 
municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) A consulta às contas municipais poderá ser feita por 

qualquer cidadão, independentemente de 
requerimento, autorização ou despacho de qualquer 
autoridade. 

(---) A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e 
haverá pelo menos duas cópias à disposição do 
público. 

(---) As contas do Município ficarão à disposição dos 
cidadãos durante 35 dias, a partir de primeiro de abril 
de cada exercício, no horário de funcionamento da 
Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao 
público.  

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

20) Considerando-se o que dispõe a Lei Complementar 
Municipal nº 41/12 sobre a reversão, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Poderá reverter o aposentado que já tiver completado 

70 anos de idade. 
(---) A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo 

resultante de sua transformação. 
(---) O tempo em que o servidor estiver em exercício será 

considerado para concessão da aposentadoria. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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21) De acordo com a Lei Complementar Municipal 
nº 41/12, o servidor público estável só perderá o cargo: 
 
I - Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurado o exercício do contraditório e de ampla 
defesa. 

II - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
III - Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, assegurado o exercício do contraditório e 
de ampla defesa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Considerando-se o que dispõe a Lei Complementar 
Municipal nº 41/12 sobre a nomeação, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se 

tratar de cargo de carreira, ou isolado de provimento 
efetivo, e em comissão para cargos de confiança, de 
livre exoneração. 

(---) A nomeação para cargo isolado ou de carreira 
depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de 
classificação e o prazo de sua validade. 

(---) O servidor público ocupante de cargo de provimento 
em comissão, não investido em cargo efetivo da 
Administração Pública Municipal, vincula-se 
obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência 
Social. 

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

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da 
gravidade do risco individual e coletivo e no critério 
cronológico, observadas as especificidades previstas 
para pessoas com proteção especial, conforme 
legislação vigente. 

(---) A população afro-brasileira contará com regramentos 
diferenciados de acesso compatíveis com suas 
especificidades e com a necessidade de assistência 
integral à sua saúde, de acordo com disposições do 
Ministério da Saúde. 

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

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições, EXCETO: 
 
a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. 
b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde. 
c) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais. 
d) Elaboração fixa e inflexível do plano de saúde, não 

havendo atualização periódica. 
 

25) De acordo com a Portaria nº 1.271/14, numerar a 2ª 
coluna (doença ou agravo) de acordo com a 1ª (período 
de notificação) e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Imediata. 
(2) Semanal. 
 
(---) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico. 
(---) Dengue - casos. 
(---) Febre de Chikungunya. 
 
a) 1 - 2 - 1. 
b) 2 - 2 - 1. 
c) 1 - 1 - 1. 
d) 2 - 1 - 2. 
 

26) Segundo o manual HumanizaSUS: Política Nacional 
de Humanização, a implementação da Política Nacional 
de Humanização (PNH) pressupõe a atuação em vários 
eixos que objetivam a institucionalização, difusão dessa 
estratégia e, principalmente, a apropriação de seus 
resultados pela sociedade. No eixo das instituições do 
Sistema Único de Saúde (SUS), pretende-se que a PNH: 
 
a) Faça parte dos planos estaduais e municipais dos 

vários governos, aprovados pelos gestores e pelo 
Conselho de Saúde correspondente. 

b) Componha o conteúdo profissionalizante na graduação, 
na especialização e nos demais cursos vinculando-a 
aos polos de educação permanente e às instituições 
formadoras. 

c) Seja uma política incentivadora do protagonismo dos 
sujeitos, democratização da gestão dos serviços e 
ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a 
intersetorialidade. 

d) Articule-se, proponha e institua sistemática de 
acompanhamento e avaliação estimulando a pesquisa 
relacionada ao tema da humanização.  
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27) Considerando-se o Caderno de Atenção Básica nº 37 - 
Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença 
Crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica, assinalar a 
alternativa INCORRETA:  
 
a) Em mulheres portadoras de HAS, a avaliação pré-

concepcional permite a exclusão de HAS secundária, 
aferição dos níveis pressóricos, discussão dos riscos de 
pré-eclâmpsia e orientações sobre necessidade de 
mudanças de medicações no primeiro trimestre de 
gravidez.  

b) Nos países em desenvolvimento, a hipertensão 
gestacional é a principal causa de mortalidade materna, 
sendo responsável por um grande número de 
internações em centros de tratamento intensivo.  

c) As alterações hipertensivas da gestação estão 
associadas a complicações graves fetais e maternas e 
a um risco maior de mortalidade materna e perinatal. 

d) O tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
leve na grávida deve ser focado em medidas não 
farmacológicas; já nas formas moderada e grave, pode-
se optar pelo tratamento usual recomendado para cada 
condição clínica específica, incluindo-se os inibidores 
da enzima conversora de angiotensina II (Ieca) e 
antagonistas da angiotensina II. 

 

28) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
no que dispõe sobre os direitos humanos, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É vedado ao Médico respeitar o interesse e a integridade 
do paciente em qualquer instituição na qual esteja 
recolhido, independentemente da própria vontade 
(1ª parte). É vedado ao Médico usar da profissão para 
corromper costumes, cometer ou favorecer crime 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Com base na NR 32, analisar os itens abaixo: 
 
I - Todo local onde exista possibilidade de exposição ao 

agente biológico deve ter lavatório exclusivo para 
higiene das mãos provido de água corrente, sabonete 
líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema 
de abertura sem contato manual. 

II - O uso de luvas não substitui o processo de lavagem 
das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e 
depois do uso das mesmas. 

 
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. 
 

30) Em relação aos tipos de dados coletados em uma 
pesquisa epidemiológica com suas respectivas 
características, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(1) Nominais. 
(2) Ordinais. 
(3) Intervalares. 
 
(---) Possuem uma ordem inerente. Por exemplo, sopros 

cardíacos de grau I a VI e graus de força muscular de 
0 a 5. 

(---) Possuem uma ordem inerente e o intervalo entre os 
valores é igual. Por exemplo, semanas gestacionais, 
exames bioquímicos séricos e peso. 

(---) São divididos em categorias. Por exemplo, morto/vivo; 
sim/não; presentes/ausentes. 

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

31) Dentre os distúrbios apresentados abaixo, qual está 
relacionado à ocorrência de hiperlipoproteinemia em razão 
da elevação de VLDL? 
 
a) Hipercolesterolemia familiar. 
b) Deficiência de lipase hepática familiar. 
c) Hipercolesterolemia autossômica recessiva. 
d) Sitosterolemia. 
 

32) São consideradas micobactérias de crescimento 
rápido, EXCETO: 
 
a) Mycobacterium abcessus. 
b) Mycobacterium chelonae. 
c) Mycobacterium fortuitum. 
d) Mycobacterium avium. 
 

33) Sobre o escrofuloderma, analisar os itens abaixo: 
 
I - Trata-se de uma infecção crônica que ocorre após a 

inoculação traumática do Sporothrix schenkii na pele. 
II - O fármaco de escolha para o tratamento é o 

itraconazol, 100 a 200mg/dia, de três a seis meses. 
III - As lesões iniciais são massas subcutâneas ou nódulos 

eritematovioláceos, firmes e indolores. 
IV - As lesões localizam-se nas regiões supraclaviculares, 

submandibulares e parotídeas, além de axilas e região 
inguinal. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
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34) Dentre os componentes de lesão pulmonar 
associados ao respirador, o volutrauma constitui-se: 
 
a) Uma lesão causada por uma concentração alta de 

oxigênio inspirado. 
b) Uma lesão pulmonar induzida por pressão elevada. 
c) Uma lesão causada por hiperdistensão. 
d) Uma inflamação pulmonar e sistêmica causada pela 

liberação de mediadores dos pulmões sujeitos à 
ventilação mecânica lesiva. 

 

35) Em relação às características relacionadas ao 
tamponamento cardíaco, analisar os itens abaixo: 
 
I - Tons cardíacos apagados. 
II - Veias do pescoço distendidas. 
III - Localização da traqueia na linha média. 
IV - Ruídos respiratórios com diminuição ipsolateral. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

36) Sobre o manejo do paciente com insuficiência 
respiratória aguda, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hipoxemia que persiste a despeito da administração de 

oxigênio suplementar, acidose respiratória e apneia são 
indicações para intubação traqueal. 

II - A restauração de normoxia raramente causa 
hipoventilação em pacientes com hipercapnia crônica. 

III - Na intubação traqueal, a posição da ponta do tubo 
endotraqueal ao arco aórtico deve ser confirmada com 
radiografia do tórax imediatamente após o 
procedimento, devendo-se proceder à ausculta para 
confirmar que ambos os pulmões estão sendo 
ventilados.  

IV - Nas situações de urgência ou emergência, de forma 
geral, dá-se preferência à intubação nasotraqueal em 
vez da orotraqueal. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e IV. 
 

37) Dentre os fármacos abaixo, qual deles NÃO possui 
indicação para administração em convulsões de ausência 
em adultos? 
 
a) Ácido valproico. 
b) Primidona. 
c) Clonazepam. 
d) Etossuximida. 
 
 

38) Sobre achados clínicos, tratamento e complicações da 
hemorragia subaracnóidea espontânea, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Cefaleia intensa súbita e déficits focais frequentemente 

presentes são características que fundamentam o 
diagnóstico dessa condição. 

II - Na investigação por métodos de imagem, deve-se 
preferir a realização de ressonância magnética à 
tomografia computadorizada. 

III - Leucocitose periférica e glicosúria transitória são 
achados comuns em pacientes com hemorragia 
subaracnóidea espontânea e podem resultar em 
complicações graves, de modo que é necessária a 
monitoração, geralmente, em uma UTI. O trauma é a 
causa mais comum de hemorragia subaracnóidea, cujo 
prognóstico depende de sua gravidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

39) Sobre o manejo clínico e farmacológico de um 
paciente com varizes esofágicas, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A hemorragia varicosa implica risco de vida; é 

essencial que seja feita uma avaliação rápida com 
reanimação volêmica com cristaloides ou 
hemoderivados. 

(---) Para a antibioticoterapia profilática de pacientes 
cirróticos admitidos com hemorragia digestiva alta, 
não é indicada a administração de fluoroquinilonas 
orais. 

(---) A endoscopia de emergência deve ser realizada após 
o estado hemodinâmico do paciente ter sido 
adequadamente estabilizado, em geral, em até 12 
horas. 

(---) Nos pacientes cirróticos com tempo de protrombina 
anormal, deve-se administrar vitamina K (10mg) por 
via subcutânea. 

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

40) Assinalar a alternativa que apresenta a bronquiolite 
que geralmente ocorre sem sintomas ou evidências 
fisiológicas de transtornos pulmonares: 
 
a) Respiratória. 
b) Folicular. 
c) Proliferativa. 
d) Constritiva. 
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