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Médico Clínico Geral

Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.

Município de

Rio das Antas

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido
e assinado.

16 de setembro

40 questões

9 às 13h

4h de duração*

EDITAL
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Geral

.
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Língua Portuguesa

5 questões

2. Leia a tirinha abaixo:

1. Leia a tirinha abaixo:

https://www.google.com.br

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.
1. Na tirinha, há uma ambiguidade e, no contexto, é considerado um vício de linguagem.
2. De acordo com o novo acordo ortográfico em
vigência, a palavra “pôr” está inadequada, haja
vista a queda dos acentos diferenciais.
3. Na frase: “O médico falou com o paciente
caído no chão”, temos um exemplo de vício de
linguagem chamado ambiguidade.
4. Na fala: “não está à venda”, temos o uso adequado da crase. Situação idêntica encontramos
na expressão: “estou à olhar o nascer do sol”.
5. Supondo-se que o menino estivesse vendendo o que consta na placa, teríamos no
verbo “vender” um exemplo de transitividade
direta.

https://www.google.com.br

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.
1. A fala do segundo quadrinho revela que “a
vingança” foi conseguida pela mulher por
meio de um constrangimento verbal pelo uso
impróprio da norma culta.
2. O último quadrinho leva o leitor a inferir que a
personagem tem domínio das regras de concordância verbal.
3. Na frase: “Os médicos estão sempre alerta”, a
concordância nominal está correta.
4. No primeiro quadrinho, as vírgulas se justificam por isolarem um vocativo.
5. Na frase: “Sinto muito…”, a palavra sublinhada
intensifica a ação do verbo e, quanto à sua
função sintática, é um adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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3. Leia o texto.

4. Assinale a alternativa correta.

Pseudodiário de um pseudogestor

a. SQUARE Nas frases: “Interessou-se por medicina ortomolecular” e “Comprou os medicamentos necessários”, temos exemplos de verbos transitivos
indiretos.
b. SQUARE Está de acordo com a norma culta a seguinte
frase: “O profissional referiu-se aquela autoridade de modo cortês”.
c. SQUARE Está correta a pontuação em: “O médico, com
toda a competência de seu cargo receitou o
remédio adequado à paciente, que estava aflita.”
d. SQUARE A frase: “O médico afirmou categoricamente
que a dor de ouvido do paciente era motivada
por cera incrustrada” não apresenta vício de
linguagem; está, pois, correta.
e. Check-square Nas frases: “Escorreguei” e “Ela saiu desesperada”, os verbos apresentam sentido completo,
ou seja, ambos não precisam de complemento
e, nas duas frases, eles não o têm. São, dessa
forma, chamados intransitivos.

Fazem cinco minutos que informo à minha secretária
de que esse é o documento que preciso para comunicar as autoridades que sobe para 10 os casos de febre
amarela nesta região. Em vão minha informação…
nenhuma resposta positiva e o tempo passa. Agora,
no final do dia, a mim, como diria o poeta, não compete-me a declamação dos versos já conhecidos e, sim, a
escrita das novas estrofes…
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) considerando a norma culta.
( ) Há no texto quatro inadequações quanto à
regência verbal.
( ) Se na expressão “as autoridades” fosse colocada uma crase em “às”, uma inadequação de
regência verbal seria resolvida.
( ) A frase: “Esse é o documento que preciso” está
da mesma forma correta como a frase: “Este é
o poeta de que gosto”, no que diz respeito à
regência verbal.
( ) Na frase sublinhada, há um desvio de concordância verbal.
( ) A expressão “no final do dia” está entre
vírgulas para isolar um adjunto adverbial
deslocado.
( ) Em: “não compete-me a declamação dos versos…”, há correta colocação pronominal.
( ) A frase “Fazem cinco minutos” equivale a
“Devem fazer cinco minutos” e ambas estão
corretas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F•F•V•V
V•V•F•V•V•F•F
V•F•V•F•F•V•F
F•F•V•F•V•F•V
F•F•F•V•V•V•V

Página 4

5. Leia o pensamento de Epicuro, filósofo grego.
“Assim como realmente a medicina em nada beneficia se
não liberta dos males do corpo, assim também sucede
com a filosofia se não liberta das paixões da alma.”
Assinale a alternativa correta.
a. Check-square Na frase sublinhada, temos um exemplo de
período composto por subordinação e a oração
subordinada exprime uma ideia de “condição”.
b. SQUARE Há clara oposição entre os dois períodos principais que compõem o pensamento.
c. SQUARE Em: “paixões da alma”, o termo sublinhado é um
objeto indireto.
d. SQUARE O pronome “se” nas duas vezes em que foi
usado está em ênclise.
e. SQUARE Os termos “a medicina” e “a filosofia” guardam
semelhança de função sintática, a saber: sujeito
composto.
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Temas de Atualidade

5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo a respeito do início da
colonização de Rio das Antas.
1. O povoamento de Rio das Antas está associado à construção da Estrada de Ferro São
Paulo- Rio Grande.
2. A Guerra Franco Prussiana, que deixou milhares de desabrigados na Alemanha, impulsionou a colonização de Rio das Antas a partir de
1945.
3. Nos anos iniciais, as terras da região eram
vendidas a preços módicos e em prestações
aos colonos que tivessem interesse em nelas
se estabelecer.
4. A fertilidade do solo e as condições para aquisição dos terrenos atraíram muitos colonos
oriundos do Vale do Rio Itajaí e do Rio Grande
do Sul.
5. Durante a Guerra do Contestado a cidade, por
ser centro da região, experimentou grande
desenvolvimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

7. Assinale a alternativa que indica a importância da
data 15 de agosto no calendário eleitoral no Brasil.
a. Check-square Foi o último dia para registro de candidaturas à
Presidência.
b. SQUARE Foi o último dia para os partidos políticos se
registrarem.
c. SQUARE Foi o último dia para as Convenções Partidárias
definirem suas candidaturas à Presidência.
d. SQUARE Foi o primeiro dia de registro dos candidatos à
Presidência.
e. SQUARE Marca o início da campanha gratuita dos candidatos a Presidente, na televisão.

8. Analise o texto abaixo:
O município tem nas paisagens naturais e nos esportes aquáticos os seus maiores atrativos turísticos.
A                  deixou marcas na cidade, que podem ser observadas em tours
culturais por museus e monumentos históricos.
O turismo            é outra atração
para as pessoas que buscam visitar igrejas, capelas
e templos dedicados a diversas crenças, como a primeira igreja Mórmon do Brasil.
Adaptado de https://turismo.riodasantas.sc.gov.br/sobre-a-cidade/

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

cultura indígena • esportivo
Guerra dos Canudos • religioso
Guerra do Contestado • religioso
Revolução Farroupilha • ecológico
Revolução Federalista • ecológico

9. Leia a notícia:
Os laços militares com os Estados Unidos já estão
abalados pelo apoio de Washington aos combatentes
curdos da Síria (YPG), os quais Ancara considera um
braço do “terrorista” Partido dos Trabalhadores do
Curdistão (PKK). E a tensão aumentou depois que o
país chegou a um entendimento para a compra do
sistema avançado de defesa aérea S-400 russo, apesar
de ser um aliado da Otan.
Adaptado de https://oglobo.globo.com/mundo/
crise-diplomatica-poe-em-risco-lacos-militares

Assinale a alternativa que indica o país a que a notícia
se refere.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Siria
Israel
Rússia
Turquia
Venezuela
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10. Recentemente o Ministro da Saúde destacou a
jornalistas estrangeiros preocupação com o aumento
dos casos de sarampo no país, principalmente envolvendo viajantes venezuelanos, e reforçou a intenção
da pasta de imunizar os visitantes.
Assinale a alternativa que indica alguns dos motivos
que concorrem para o aumento da vinda de venezuelanos para o Brasil.
a. SQUARE O desenvolvimento da economia brasileira nos
últimos dois anos, que tem atraído milhares de
cidadãos de países vizinhos.
b. SQUARE A situação política na Venezuela, consequência
da presença de grupos guerrilheiros que atuam
na Amazônia Venezuelana e que pretendem
derrubar o governo de Nicolas Maduro.
c. SQUARE Os inúmeros atentados terroristas que ocorrem
quase diariamente na capital e nas principais
cidades do país, provavelmente de autoria de
grupos baseados no exterior, e que pretendem
desestabilizar o governo.
d. SQUARE A queda dos preços agrícolas na Venezuela. O
crescimento da produção de alimentos, principalmente a de cereais e o excesso de oferta,
deixaram sem trabalho milhares de camponeses que buscam emprego no Brasil.
e. Check-square A crise econômica vivida por aquele país que
enfrenta uma descontrolada inflação e uma
falta generalizada de alimentos, medicamentos
e outras mercadorias.

Conhecimentos Específicos

20 questões

11. Nos quadro agudos de insuficiência renal de qualquer etiologia, na avaliação da função renal, a medida
do ritmo de filtração glomerular (RFG), realizada nas
Emergências e unidades de Pronto Atendimento, é ais
bem analisada por meio da:
a.
b.
c.
d.

Urografia excretora.
Dosagem de ureia sérica.
Dosagem de creatinina sérica.
Medida de marcadores de filtração como
Inulina.
e. SQUARE Medida de marcadores de filtração como ácido
etilenodiaminotetra-acético.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
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12. Assinale a interpretação correta do distúrbio ácido-básico, metabólico e/ou respiratório, no paciente
gravemente enfermo, em relação à alteração primária
do PH:
a. SQUARE A elevação da concentração de HCO3 eleva o
PH e caracteriza uma acidose metabólica.
b. Check-square A elevação da concentração de HCO3 eleva o
PH e caracteriza uma alcalose metabólica.
c. SQUARE A elevação da concentração de PCO2 diminui o
PH e caracteriza uma acidose respiratória.
d. SQUARE A diminuição da concentração de PCO2 diminui
o PH e caracteriza uma alcalose respiratória.
e. SQUARE A elevação da concentração de HCO3, com um
aumento da concentração de PCO2, elevam o
PH e caracterizam uma acidose mista.

13. O aparecimento de quadro de oligúria, hipertensão, hematúria, edema de membros inferiores e
periorbital, com proteinúria no exame parcial de urina,
em indivíduos com história recente de amigdalite
aguda, tratada com antibióticos, é sugestiva de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Glomerulonefrite por lesões mínimas.
Glomerulonefrite pseudomembranosa.
Glomerulonefrite membranoproliferativa.
Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa.
Cálculos coraliformes da pélvis renal
bilateralmente.

14. O Diabetes melitus tipo II é uma doença prevalente, silenciosa e de longa evolução em nosso meio.
A Nefropatia diabética é uma complicação importante do diabetes, atingindo cerca de 30 a 40% dos
pacientes.
Essa complicação na evolução da doença está relacionada com:
a.
b.
c.
d.

O grau de hiperglicemia.
O tempo de evolução da diabetes.
Associação da doença com hipertensão arterial.
Associação da doença com infecções
pelo estreptococo beta-hemolítico e
glomerulonefrite.
e. SQUARE Distúrbios genitourinários prévios, como refluxo
vésico-urteral associado à Diabetes mellitus.
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
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15. No tratamento de resgate de pacientes com crise
aguda de asma leve e/ou moderada, o tratamento
inicial de escolha é:
a. SQUARE Com administração de corticosteroides inalatórios e por via oral, para potencialização do
efeito broncodilatador.
b. SQUARE Com a administração de Beta-agonistas de
ação prolongada (LADA), para reduzir o tempo
para obtenção do controle da doença, sempre
em monoterapia.
c. SQUARE Com uso de Teofilina, em monoterapia, para
um efeito broncodilatador com propriedades
anti-inflamatórias.
d. SQUARE Com a utilização pde corticosteroides inalatórios para recuperação da crise e diminuir a
necessidade de agonistas beta 2, as recorrências e o risco de crise fatal.
e. Check-square Com uso de broncodilatadores agonistas beta
2 inalatórios, para alívio rápido do broncoespasmo, com poucos efeitos adversos, administrados em doses altas a intervalos curtos por
aerossol milimetrado acoplado a espaçador.

16. A Pneumonia de origem comunitária, que evolui,
48 após o aparecimento dos sintomas respiratórios,
como de febre, calafrios, dor torácica ventilatório
dependente e tosse com expectoração purulenta ou
piosanguinolenta, além de cefaleia, astenia e anorexia,
é sugestivo de:
a. SQUARE Uma pneumonia atípica causada por
Mycoplasmas.
b. SQUARE Uma pneumonia aspirativa causada por
Mycoplasma pneumoniae.
c. Check-square Uma pneumonia adquirida na comunidade
causada por Streptococcus pneumoniae.
d. SQUARE Uma pneumonia complicada de uma infecção
causada por Hemophilus influenzae.
e. SQUARE Uma pneumonia viral causada pelo Vírus sincicial respiratório ou Cocksike vírus.

17. O diagnóstico de asma é fundamentado pela presença de sintomas característicos, sendo confirmada
pela demonstração de limitação variável ao fluxo de
ar. As medidas da função pulmonar fornecem uma
avaliação da gravidade da limitação ao fluxo aéreo,
sua reversibilidade e variabilidade, além de fornecer
confirmação do diagnóstico de asma.
O método de escolha na determinação da limitação
ao fluxo de ar e estabelecimento do diagnóstico de
asma é:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

a espirometria.
a plestimografia.
o pico de fluxo expiratório.
a capacidade pulmonar residual.
o teste de bronco provocação com agentes
bronco constritores (metacolina, histamina,
carbacol).

18. Os distúrbios hipertensivos persistem como a
maior causa de mortes maternas no Brasil.
Usualmente o diagnóstico da pré-eclâmpsia, já pode
ser estabelecido com:
a. SQUARE Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou
diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente
normotensa isoladamente.
b. Check-square Pressão sistólica maior que 160 mmHg e/ou
diastólica maior que 110 mmHg após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente
normotensa associada a Proteinúria maior que
300 mg por 24 horas de coleta.
c. SQUARE Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou
diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas
de gestação em uma mulher previamente normotensa com creatinina sérica até 0,5 mg/dL.
d. SQUARE Pressão sistólica maior que 160 mmHg e/ou diastólica maior que 110 mmHg após 20 semanas de
gestação em uma mulher previamente normotensa mesmo sem Proteinúria por 24 horas de
coleta.
e. SQUARE Pressão sistólica maior que 120 mmHg e/ou
diastólica maior que 90 mmHg após 20 semanas
de gestação em uma mulher previamente normotensa mesmo sem Proteinúria por 24 horas
de coleta.
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19. As crises hipertensivas são classificadas em emergências hipertensivas, quando há agudamente lesão
de um órgão-alvo, e urgências hipertensivas, quando
não houver danos agudos aos órgãos-alvo. Assim, as
urgências hipertensivas podem ser tratadas com drogas de uso oral.
A droga de escolha para essas urgências, salvo contraindicações como gestação, é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Clonidina, 0,2 mg inicialmente.
Metropolol, 200-400 mg.
Propanolol, 20-40 mg.
Captopril, 25-100 mg.
Nifedipina, 5-10 mg.

20. A maioria das mortes por Infarto Agudo do
Miocárdio (IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, sendo 40 a 65% na primeira hora
e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas.
Nessa fase pré-hospitalar do IAM, a forma anatomopatológica mais frequente é a:
a. SQUARE Assistolia por hipóxia.
b. SQUARE Atividade elétrica sem pulso por pneumotórax
hipertensivo.
c. SQUARE Flutter atrial associado a distúrbios do potássio
e intoxicação.
d. SQUARE Fibrilação atrial associada a tamponamento
cardíaco.
e. Check-square Fibrilação ventricular por síndrome isquêmicas
miocárdicas.

21. A garantia dada pelo Estado de que a sociedade
civil organizada tem a possibilidade concreta de
influir sobre as políticas públicas de saúde, prevista
na Constituição Federal e nas Leis Orgânicas da Saúde,
está presente no princípio/diretriz:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Equidade.
Universalidade.
Hierarquização e Regionalização.
Controle social.
Integralidade.
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22. O sangramento digestivo alto, usualmente se manifesta de forma aguda, inicialmente por hematêmese nas
hemorragias volumosas e/ou por melena ou enterorragia, usualmente nas hemorragias de menor porte.
Assinale a alternativa que apresenta a causa mais
frequente.
a.
b.
c.
d.

Síndrome de Mallory-Weiss.
Esofagite e gastrite eosinofílica.
Doença ulcerosa péptica gastroduodenal.
Sangramento do esofôfago terminal no esôfago
de Barret associado a refluxo gastroesofagiano.
e. SQUARE Sangramento do esôfago na esofagite péptica
associada a refluxo gastro esofagiano.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

23. Em 2017, casos de sarampo em venezuelanos,
que adentraram no Estado de Roraima, foram confirmados ocasionando um surto da doença no Estado,
com ampliação de casos da doença para Manaus.
Com o alastramento dessa doença iniciou-se recentemente uma nova e ampla campanha de vacinação.
Essa doença pertence epidemiologicamente ao grupo
das doenças:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

erradicadas e reemergentes.
transmissíveis emergentes e reemergentes.
transmissíveis com tendência de estabilidade.
transmissíveis com quadro de persistência.
transmissíveis com tendência declinante.

24. Em Rio das Antas, conforme dados epidemiológicos do Data SUS, em 2012, considerando apenas os
óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC, 20
crianças morreram antes do primeiro ano de vida.
Sabendo-se que essa população era de 980 crianças, o
coeficiente de mortalidade infantil neste caso é de:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

20,4.
2,04.
4,09.
4,9.
49.
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25. Ainda em relação ao Sarampo, um dos atributos
mais graves do seu agente etiológico, segundo sua
relação com o hospedeiro, é a sua patogenicidade.
Esta patogenicidade é definida como:
a. SQUARE A capacidade do vírus, após a infecção, de induzir a imunidade no hospedeiro.
b. SQUARE A capacidade do vírus de se multiplicar rapidamente e desencadear epidemias e pandemias.
c. SQUARE A capacidade do vírus de produzir efeitos graves ou fatais, e a capacidade de produzir toxinas e de se multiplicar.
d. SQUARE A capacidade do vírus de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar no hospedeiro, ocasionando a infecção.
e. Check-square A capacidade do vírus, depois de ter invadido
o hospedeiro, de produzir sinais e sintomas da
doença.

26. O acesso aos serviços de saúde públicos ou privados conveniados, em todos os níveis do sistema
de saúde, hierarquizados e sem discriminação entre
população urbana e rural ou entre contribuintes e não
contribuintes previdenciários, sem preconceito de sexo,
raça, idade, etc, caracteriza:
a. SQUARE Uma dos principios do Programa de Saúde da
Família, Comunitários de Saúde.
b. SQUARE O Controle Social, uma das Diretrizes do SUS,
previstas no artigo 198 da Constituição Federal.
c. Check-square A Universalidade, um dos princípios doutrinários do SUS , regulamentada na artigo 7o da
Lei 8.080/1990.
d. SQUARE A Regionalização uma dos princípios organizativos do SUS, regulamentada na artigo 7o da
Lei 8.080/1990.
e. SQUARE A Descentralização, uma das Diretrizes do do
SUS, previstos no artigo 198 da Constituição
Federal.

27. Uma pandemia ocorre quando uma epidemia
de origem infecciosa sai do controle e afeta grandes
quantidades populacionais como um continente ou
mais de um continente.
Assinale a alternativa que se refere corretamente a
exemplos de doenças pandêmicas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

AIDS e gripe H1N1
Sarampo e varicela
Dengue e leptospirose
Febre chikungunya, e zika
Tuberculose e hanseníase

28. Uma intercorrência prevalente na gestação é a
infecção urinária. Quando identificada nos exames de
rotina do pré-natal, no 1o trimestre com uma urocultura positiva para E. escherichia coli > 107 UFC, a conduta mais adequada é:
a. SQUARE Não tratar, é apenas contaminação da coleta.
b. Check-square Iniciar imediatamene o tratamento conforme
resultado de antibiograma.
c. SQUARE Somente iniciar o tratamento com antibióticos
se o parcial de urina apresentar leucocitúria e
cilindrúria.
d. SQUARE Somente iniciar tratamento se a gestante evoluir disúria, dor e dificuldade e polaciúria.
e. SQUARE Não tratar, aumentar a ingestão hídrica e solicitar nova urocultura no 2o trimestre.

29. A Raiva é uma antropozoonose transmitida ao
homem pela inoculação do vírus rábico, contido na
saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura. A profilaxia da Raiva é feita por:
a. SQUARE Controle de foco e bloqueio vacinal.
b. SQUARE Captura e eliminação de cães de rua.
c. SQUARE Envio de amostras para exame laboratorial,
para monitoramento da circulação viral.
d. Check-square Vacinas e soro, quando os indivíduos são
expostos ao vírus rábico através da mordedura,
lambedura de mucosas ou arranhadura provocada por animais transmissores da raiva.
e. SQUARE Manutenção de altas coberturas vacinais nesses animais, através de estratégias de rotina e
campanhas.
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30. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, (DST) assinale a alternativa correta.
a. SQUARE A sintomatologia ocorre agudamente de
forma similar às uretrites gonocócicas e não
gonocócicas.
b. SQUARE As uretrites não gococócicas apresentam disúria dor e dificuldade associada a secreção purulenta uretral abundante.
c. SQUARE Outras DSTs, principalmente aquelas com úlceras genitais, não favorecem a transmissão do
vírus HIV.
d. SQUARE As uretrites gonocócicas podem ser assintomáticas com o agente fazendo parte da flora
bacteriana normal.
e. Check-square A Chlamydia trachomatis é o agente etiológico
mais comumente envolvido nas uretrites não
gonocócicas.

32. Doença viral que, com maior frequência, manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de
homens e mulheres. Clinicamente, as lesões podem
ser pápulas circunscritas, hiperquerotósicas, ásperas
e indolores, com tamanho variável, múltiplas, localizadas ou difusas, podendo também aparecer como
lesão única. A localização ocorre no pênis, sulco bálano-prepucial, região perianal, vulva, períneo, vagina e
colo do útero.
As características acima sugerem o diagnóstico de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Tuberculose genital.
Sífilis primária com cancro duro.
Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV).
Infecção pelo herpes vírus genital.
Molusco contagioso.

31. Em relação à Vigilância Epidemiológica da
Hepatite C, todos os casos devem ser notificados e
investigados.

33. As características clínicas da influenza são semelhantes àquelas causadas por outros vírus respiratórios,
tais como rinovírus, vírus parainfluenza, vírus sincicial
respiratório, coronavírus e adenovírus.

É considerado um caso confirmado quando se
verefica(m):

O diagnóstico diferencial de casos de influenza grave,
geralmente se faz com a presença de:

a. SQUARE Indivíduos receptores de transplantes, sangue
ou hemoderivados antes de 1993.
b. SQUARE Indivíduo que desenvolveu icterícia subitamente
e evoluiu para óbito, sem outro diagnóstico
confirmado.
c. SQUARE Paciente com icterícia aguda e colúria e/ou
dosagem de aminotransferases igual ou maior
que três vezes o valor normal.
d. Check-square Paciente que preenche as condições de suspeito, com detecção, no soro do anti-HCV reagente e do RNA-HCV por método de biologia
molecular.
e. SQUARE Paciente com história de exposição percutânea
ou de mucosa a sangue e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção
pelo HCV.

a. Check-square Pneumonia primária associada.
b. SQUARE Associação de broncoespasmo com sibilância.
c. SQUARE Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos
associados.
d. SQUARE Descompensação de comorbidades pré-existentes como diabetes mellitus.
e. SQUARE Hemograma com leucocitose com predomínio
de segmentados e bastonetes caracterizando
um desvio à esquerda.

34. Em relação às epidemias, a infecção humana
resultante da exposição à urina de animais infectados,
principalmente roedores, diluída em coleções hídricas
ou águas e lama de enchente, é uma forma comum de
transmissão da(s):
a.
b.
c.
d.
e.
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SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Raiva.
Leptospirose.
Doença de Chagas.
Hantaviroses.
Dengue.
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35. As doenças abdominais que cursam com febre, dor
abdominal de forma contínua e intensa, náuseas e vômitos podem caracterizar um quadro de abdome agudo,
que tem como tratamento, a cirurgia de urgência.

38. A gastroenterite aguda é causada, na maioria das
vezes, por surtos de Rotavírus.

Em mulheres obesas, geralmente com mais de
40 anos, tendo a obesidade, hipertensão e diabetes
mellitus como fatores de risco, a causa mais provável
de abdome agudo é:

a. SQUARE Fezes de pequeno volume, de odor fétido, sem
muco ou sangue.
b. SQUARE Fezes pouco frequentes, mas acompanhadas
de cólicas intensas, sem tenesmo ou urgência.
c. SQUARE Fezes em grande quantidade, explosivas, com
muco, pus ou sangue, acompanhadas de febre
e comprometimento do estado geral.
d. Check-square Fezes líquidas, acompanhadas de urgência,
tenesmo, náuseas e vômitos, podendo ter febre
associada em crianças.
e. SQUARE Fezes volumosas, podendo conter restos alimentares, acompanhadas de cólicas periumbilicais, caracterizando má digestão ou síndromes
dissabsortivas.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Pancreatite aguda.
Pielonefrite por cálculo de pelve renal.
Isquemia intestinal por trombose mesentérica.
Diverticulite de Meckel por apendicolitos.
Colecistite aguda por coledocolitíase.

36. O ECG (eletrocardiograma) é um exame complementar habitualmente utilizado para o diagnóstico
diferencial de paciendes com dor torácica aguda de
forte intensidade , com ansiedade, irradiações para o
membro superior esquerdo ou pescoço.
Neste exame podemos identificar a localização topográfica do IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) no ventrículo esquerdo, na derivação eletrocardiográfica e na
parede do ventrículo esquerdo, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V1 – V2: antero-septal.
V3 – V4: anterior extenso.
V5 – V6: apical.
DI e aVL: inferior.
DII, DIII e aVF: lateral alto.

37. Durante um teste de esforço ergométrico de
rotina, segundo protocolos adequados ao grau de
atividade física, os pacientes devem atingir a frequência cardíaca máxima (FCmax) predita ou interromper o
teste por sinais ou sintomas limitantes.
Assinale a alternativa que contém a fórmula para o
cálculo dessa FCmax.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

212 – idade ± 10 bpm
220 + idade ± 10 bpm
220 – idade ± 10 bpm
212 + idade ± 10 bpm
210 – idade ± 20 bpm

São características clínicas deste tipo de diarreia.

39. A queilite angular, um processo inflamatório localizado no ângulo da boca, caracterizado por discreto
edema, descamação, erosão e fissuras, em pacientes
com infecção pelo vírus HIV e AIDS, é mais comumente mais causada por:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Herpes simplex.
Citomegalovírus.
Helicobacyer pilory.
Vírus Epstein-Baar.
Candida albicans.

40. Na atenção básica, tendo um quadro clínico compatível, o diagnóstico de hipotireoidismo primário,
para posterior encaminhamento à atenção secundária,
pode ser confirmado por:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

TSH, T3 e T4 elevados.
TSH elevado e T3 e T4 baixos.
TSH baixo com T3 e T4 normais.
TSH normal com alteração de T3 e T4.
Anticorpos anti tireoide positivos.
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