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Concurso Público
Chapecó/SC

Médico Infectologista
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

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 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

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.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Hábito de apenas duas horas por semana _________ te
tornar mais saudável
Ao decorrer dos anos, a prática de passar mais
tempo em meio à natureza e ao ar livre passou a ser
_________________ com vida saudável e com uma
felicidade mais pura. Enquanto isso, pesquisadores do
Reino Unido buscavam descobrir durante quanto tempo é
necessário ficar ao ar livre para que alguém realmente
tenha uma vida melhor.
Com base em uma pesquisa nacional com cerca
de 20 mil adultos britânicos, realizada entre 2014 e 2016,
a equipe de cientistas acredita que eles podem ter
encontrado um “ponto ideal” semanal para a exposição à
natureza. Os autores do estudo concluíram que é
necessário ficar duas horas ou mais em contato com
áreas verdes.
Os resultados ganham força com base em
pesquisas anteriores, que descobriram que viver em áreas
mais verdes está associado ___ menores riscos de
doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, asma,
angústia mental, mortalidade e até mesmo miopia em
crianças.
Ainda que muitos estudos anteriores tenham
medido o contato da natureza por meio da proximidade de
espaços verdes, a nova pesquisa sugere que essa é uma
grande falha. Em vez disso, parece que o “limiar” para a
exposição natural está presente mesmo para aqueles que
vivem em áreas com poucas configurações naturais: “As
oportunidades locais empobrecidas não precisam ser uma
barreira para a exposição à natureza”, sugerem os
autores.
https://exame.abril.com.br... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) pode - relacionada - à
b) podem - relacionada - à
c) podem - relacionado - a
d) pode - relacionada - a
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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:
(---) Conforme autores de estudo realizado no Reino
Unido, é essencial ficar no mínimo duas horas em
contato com a natureza por dia.
(---) Além de diminuir a probabilidade de ter obesidade,
viver em áreas verdes está relacionado com
diminuição dos riscos de asma e diabetes.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “limiar” (último
parágrafo) encontra sinônimo em:
a) Começo.
b) Motivo.
c) Aprovação.
d) Limite.

4) A palavra “hábito” (título) recebe acento pela mesma
regra que preceitua o uso do acento em:
a) Saudável.
b) Alguém.
c) Prática.
d) Está.

5) O termo sublinhado em “Ainda que muitos estudos
anteriores tenham medido o contato da natureza por meio
da proximidade de espaços verdes, a nova pesquisa
sugere que essa é uma grande falha.” (último parágrafo)
expressa ideia de:
a) Explicação.
b) Contrariedade.
c) Conformidade.
d) Finalidade.

www.objetivas.com.br

6) Com relação ao significado dos adjetivos, analisar a
sentença abaixo:

11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?

“Pluvial” é um adjetivo referente à chuva (1ª parte).
“Fluminense” é um adjetivo pátrio referente ao estado do
Rio de Janeiro (2ª parte).

a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

7) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo
que NÃO está no grau aumentativo:
a) Copázio.
b) Animalaço.
c) Homenzarrão.
d) Extensão.

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”
a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.

13) De acordo com as regras de pontuação, marcar C
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:

(---) Toda a turma, veio brincar com o João.
(---) Depois de horas de sono, ela finalmente acordou.

I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.

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

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

14) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
Usei duas xícaras de farinha ___________ a forma era
bem grande.

9) Quanto à flexão de número das palavras sublinhadas,
analisar os itens abaixo:
I. Nós precisamos comprar três lápises.
II. Querida, chega de trazer tantos animals para casa.
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.

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

a) por que
b) por quê
c) porque
d) porquê

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:
a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.

Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.
a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo

www.objetivas.com.br
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Informática

19) Analisar a sentença abaixo:

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.

Firewall é o dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores
(1ª parte). O pequeno arquivo que é gravado no
computador quando o usuário acessa um site e que é
reenviado a este mesmo site quando novamente
acessado se chama HTML (2ª parte).

16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?

20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:
I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.
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.

18) Sobre o Excel 2010, analisar a sentença abaixo:
O principal documento usado no Excel para armazenar e
trabalhar com dados é chamado de cálculo (1ª parte). Ao
inserir células em branco, o Excel desloca outras células
da mesma coluna para uma nova planilha (2ª parte).
A sentença está:

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

____________ é um componente de hardware do
computador e sua função é o armazenamento de dados.
Sua principal característica é que os dados armazenados
nele não se perdem com o desligamento da máquina.
a) Memória RAM
b) Placa mãe
c) Placa de rede
d) Disco rígido

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.
a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, os crimes
que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato
ou em decorrência dele, serão julgados perante:
a) Apenas o Tribunal de Justiça do Estado.
b) Apenas o Superior Tribunal de Justiça.
c) O Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional
Federal e Supremo Tribunal Federal.
d) O Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional
Federal.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, visando
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas e a defesa de interesses comuns, o
Município:
a) Poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou
associações microrregionais.
b) Poderá associar-se com fundações públicas, neste
caso, sob a forma de consórcios ou associações.
c) Não poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso estará impossibilitado de
associar-se também a consórcios ou associações
microrregionais.
d) Poderá associar-se ao Estado, com exceção aos
demais Municípios, que neste caso não será sob a
forma de consórcios ou associações microrregionais.
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27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, o servidor:
a) Responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
b) Responde somente na esfera civil pelo exercício
irregular de suas atribuições.
c) Responde somente administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
d) Não responderá na esfera penal pelo exercício irregular
de suas atribuições.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
requisito básico para investidura em cargo público:
a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A filiação a partido político.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com a Constituição Federal, o
reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
de trabalho estão previstos:
a) Na Constituição Federal de forma implícita.
b) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.
c) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos sociais.
d) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos e deveres individuais e coletivos.

32) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011,
analisar a sentença abaixo:
O SUS é constituído pela conjugação das ações e dos
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
executados pelos entes federativos, de forma indireta,
mediante a participação essencial da iniciativa privada
(1ª parte). O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde se inicia pelas Portas de
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
(2ª parte). Ao usuário será assegurada a continuidade do
cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos
serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da
rede de atenção da respectiva região (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.

33) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, são
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I. A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
II. A identificação e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
III. Participação da comunidade.

34) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se
submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a
tratamento ou a institucionalização forçada.
(---) É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos
da pessoa com deficiência.
(---) É assegurada atenção integral à saúde da pessoa
com deficiência em todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantido acesso universal e
igualitário.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

35) Sobre a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde, analisar os itens abaixo:
I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser
afastada das atividades com radiações ionizantes,
devendo ser remanejada para atividade compatível com
seu nível de formação.
II. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os
dosímetros devem ser encaminhados para leitura no
prazo máximo de 36 horas.
III. Deve ser elaborado e implementado um programa de
monitoração periódica de áreas, constante do Plano de
Proteção Radiológica, para todas as áreas da
instalação radiativa.
IV. A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou
de extremidades, deve ser feita através de dosimetria
com periodicidade anual e levando-se em conta a
natureza e a intensidade das exposições normais
previstas.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
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36) Analisar a sentença abaixo:
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é um
componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
que visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da
integração de ações que intervenham nos agravos e
doenças, bem como em seus determinantes, decorrentes
dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos
(1ª parte). Acidente de trabalho grave é o acidente que
ocorre no ambiente de trabalho ou no percurso de ida ou
volta ao trabalho ou durante o exercício do trabalho
(quando o trabalhador estiver realizando atividades
relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou
representando os interesses deste), ocasionando lesão
que resulte em internação hospitalar, incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias ou
incapacidade permanente para o trabalho (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.

37) Considerado como ordenador do processo de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto pela Saúde
fez parte da agenda prioritária da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), no período de 2006 a 2011. Com relação
aos objetivos da agenda, analisar os itens abaixo:
I. Retomar o processo de redução das desigualdades
regionais e monitorar, de forma permanente, o Pacto
pela Saúde e as ações definidas para sua
implementação.
II. Orientar as pactuações de políticas, evitando ações
agregadas e conectadas às suas prioridades.
III. Garantir que no processo de pactuação de estratégias
para implementação das políticas sejam definidas
diretrizes nacionais que reflitam a unidade de
princípios,
assegurando,
no
processo
de
descentralização, a diversidade operativa em cada
Estado.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

38) Em conformidade com a publicação do Ministério da
Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28 - Acolhimento à
demanda espontânea, o acolhimento é uma prática
constitutiva das relações de cuidado. Com base nisso,
analisar a sentença abaixo:
O acolhimento é uma prática presente em todas as
relações de cuidado, nos encontros reais entre
trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e
escutar as pessoas, podendo acontecer de formas
variadas (1ª parte). Para implantar práticas e processos de
acolhimento é insuficiente fazer a escuta da demanda
espontânea no início do turno de atendimento e retomar
um conjunto de barreiras para um usuário que,
eventualmente, chegue “fora do horário estipulado para o
funcionamento do acolhimento” (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.

39) Para ter valor diagnóstico necessário, a Pressão
Arterial deve ser medida com técnica adequada,
utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente
calibrados, respeitando-se as recomendações para este
procedimento. Em relação a estes procedimentos, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que
não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente
calmo, com temperatura agradável.
(---) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do
paciente, cerca de 2 a 3cm acima da fossa
antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a
artéria braquial.
(---) O paciente deve estar com a bexiga cheia durante a
aferição da pressão arterial.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

40) Segundo o Código de Ética Profissional, no que se
refere à responsabilidade profissional, é vedado ao
Médico:
a) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de
Medicina quando atingido no exercício de sua
profissão.
b) Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e
respeitada a legislação vigente.
c) Assumir responsabilidade por ato médico que não
praticou ou do qual não participou.
d) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora
permitidos por Lei, sejam contrários aos ditames de sua
consciência.
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41) Em conformidade com a Portaria de Consolidação
nº 4/2017, analisar a sentença abaixo:

44) De acordo com STEFANI e BARROS, considerandose a leptospirose, analisar os itens abaixo:

A notificação compulsória é obrigatória somente para os
médicos, excetuando-se os outros profissionais de saúde
dos serviços públicos e privados (1ª parte). A
comunicação de doença, agravo ou evento de saúde
pública de notificação compulsória à autoridade de saúde
competente também será realizada pelos responsáveis
por estabelecimentos públicos ou privados educacionais,
de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia,
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa
(2ª parte).

I. Seu agente é o Leptospira interrogans (mais de 200
cepas
identificadas,
sendo
Leptospira
icterohaemorrhagiae associada à apresentação. Mais
grave: síndrome de Weil).
II. Grande gravidade com disfunções graves e alteração
de estado mental e disfunções hepáticas graves com
alto índice de mortalidade.
III. O tratamento com benefício mais provável, se iniciado
nos primeiros dias, com penicilina cristalina, doxiciclina
ou ampicilina.

A sentença está:

Está(ão) CORRETO(S):

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.

42) A amenorreia primária caracteriza-se por:

45) Segundo STEFANI e BARROS, a submacicez é um
achado pulmonar anormal e está relacionado às seguintes
causas:

a) Não ocorrência de menarca até os 13 anos de idade,
com presença de caracteres sexuais secundários.
b) Não ocorrência de menarca até os 14 anos de idade
em meninas, sem desenvolvimento de caracteres
sexuais secundários.
c) Ausência de menstruação por seis meses ou por um
período equivalente a três ciclos habituais, em mulher
que previamente menstruava.
d) Não ocorrência de menarca até os 16 anos de idade,
com ou sem presença de caracteres sexuais
secundários.

43) Segundo STEFANI e BARROS, sobre o
hipotireoidismo subclínico, assinalar a alternativa que
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
A definição do hipotireoidismo subclínico indica _______
elevado com _______ normal. Sempre excluir situações
clínicas ou medicamentos que possam interferir na
dosagem/produção do TSH e dos hormônios tireoidianos.

a) Fibrose, empiema, infarto pulmonar, tuberculose e
derrame pleural.
b) Hemotórax, tumor, fibrose, infarto pulmonar e derrame
pleural.
c) Grande pneumotórax, infarto pulmonar, tumor,
empiema e derrame pleural.
d) Hemotórax, tumor, fibrose, tuberculose e derrame
pleural.

46) “Podem induzir a hipertermia por aumento excessivo
do metabolismo, assim como lesões do sistema nervoso
central”. Segundo LOPES, a referência é dada aos(às):
a) Tireotoxicose e feocromocitoma.
b) Hiperparatireoidismo e hipotireoidismo.
c) Síndrome de Addison e epilepsia.
d) Cretinismo e síndrome serotoninérgica.

a) T3 - T4
b) T4 - TSH
c) TSH - T4
d) T4 - T3
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47) Dentre as alternativas abaixo, são critérios definitivos
de doença inflamatória pélvica, EXCETO:
a) Evidência histológica de endometrite.
b) Presença de abcesso tubo-ovariano.
c) Laparoscopia com evidência de doença inflamatória
pélvica.
d) Secreção vaginal ou cervical purulenta.

48) Assinalar a alternativa que contém o glicocorticoide
tópico mais potente, dentre os listados abaixo:
a) Dipropionato de betametasona 0,05%.
b) Proprionato de clobetasol 0,05%.
c) Furoato de mometasona 0,1%.
d) Acetato de hidrocortisona 1%.

49) Em relação ao estudo das zoodermatoses na Atenção
Primária à Saúde, analisar os itens abaixo:
I. A escabiose é uma infecção causada por um ácaro, de
contágio inter-humano, em geral direto ou muito
raramente através de roupas.
II. O medicamento mais utilizado na pediculose é a
permetrina a 1% da classe dos macrolídeos.
III. A lesão mais típica da escabiose é o túnel escabiótico,
o qual é mais facilmente encontrado em locais onde é
mais difícil coçar, como o pilar posterior das axilas e a
região lombar posterior.
IV. Larva migrans é causada pela penetração na pele de
larvas do gênero Ancylostoma.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

50) Uma mulher, de 35 anos, comparece à consulta
médica para trazer a filha, de 07 anos. Relata que a
criança iniciou, há seis dias, um quadro de diarreia
aquosa, profusa, com muco ou pus, sem sangue,
relacionada à dor abdominal difusa do tipo cólica.
Apresentou cerca de 8 episódios por dia, sendo que no
primeiro dia teve um pico febril (não aferido) e 04
episódios de vômitos. A mulher diz ainda que tem ofertado
à filha apenas sopas e biscoitos salgados leves para
comer e procurou estimular o aumento da ingestão de
líquidos. Ao exame físico: fácies atípica, chorosa, com
diminuição das lágrimas, ávida por líquidos, normocorada,
mucosas secas e turgor da pele diminuído; aparelho
respiratório: murmúrio vesicular fisiológico e sem ruídos
adventícios; frequência respiratória: 18 rpm; aparelho
cardiovascular: ritmo cardíaco regular em 2 tempos e sem
sopros; pulsos cheios e perfusão capilar menor que 2
segundos; abdome: normotenso, doloroso à palpação
profunda, de forma difusa e sem massas. Com base
nisso, assinalar a alternativa que apresenta o diagnóstico
CORRETO:

51) “Vesículas ou pápulas na região anogenital que
evoluem com ulceração, crostas (exceto mucosas) e
epitelização. Na infecção primária, as lesões podem ser
bilaterais ou disseminadas, com dor local; adenomegalias
inguinais são observadas na segunda semana”. Segundo
a obra de STEFANI e BARROS, o trecho traz as
manifestações clínicas de:
a) Herpes genital.
b) Sífilis.
c) Citomegalovírus.
d) HPV - Papiloma Vírus.

52) Em conformidade com DUNCAN et al., a queilite
angular é uma classificação das lesões associadas à
cândida observada em pessoas idosas, usuárias de
prótese, com perda de dimensão vertical. Sobre esse
entendimento, assinalar a alternativa que apresenta
algumas manifestações CORRETAS em relação à
queilite:
a) Pode ser localizada ou generalizada, estendendo-se
por todo o leito da prótese, em que a forma papular é
representada por diversas pápulas eritematosas e
muitas vezes apresenta necrose tecidual em grande
extensão.
b) Manifesta-se por pápulas eritematosas em diversos
diâmetros
de
espessura,
destacando-se
por
apresentarem prurido intenso, dor a alimentos ácidos e
lesão avermelhada com bolhas.
c) Manifesta-se por meio de fissuras radiais nas
comissuras labiais, dolorosas e eritematosas,
ocasionalmente recobertas por placas brancoamareladas.
d) Manifesta-se por uma superfície nodular ou lisa,
avermelhada, localizada na linha média do dorso
lingual, em posição anterior às papilas circunvaladas.

53) Para LONGO “As bactérias anaeróbicas são
microrganismos que necessitam de uma tensão reduzida
de oxigênio para seu crescimento, enquanto não
conseguem crescer na superfície de meios sólidos com
CO2 a 10% no ar”. Sobre as infecções causadas por
microrganismos anaeróbicos mistos, observar o esquema
abaixo e assinalar a alternativa que completa a
numeração CORRETAMENTE:
INFECÇÕES DO
SISTEMA NERVOSO
CENTRAL
INFECÇÕES
PLEUROPULMONARES

→

abscessos cerebrais, 1,
empiema subdural

→ 2, pneumonia necrosante,
3 e empiema

a) 1 - abscesso epidural; 2 - pneumonia por aspiração
simples; 3 - abscesso pulmonar.
b) 1 - edema subdural; 2 - pneumonia por aspiração
grave; 3 - pleurite.
c) 1 - isquemia multifatorial; 2 - laringite; 3 - pleurite.
d) 1 - abscesso subdural; 2 - abscesso pulmonar; 3 bronquiolite.

a) Disenteria.
b) Diarreia crônica.
c) Diarreia persistente.
d) Diarreia aguda.
www.objetivas.com.br
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54) Em conformidade com LONGO, assinalar a alternativa
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
A infecção zoonótica, ocasionada pelo vírus da vacínia,
causa lesões _______________________ dolorosas,
principalmente nas mãos ou na face, sinais de febre,
sinais e sintomas gripais e _______________________.
Em geral, as lesões _______________________ dentro
de 6 a 8 semanas.
a) descamativas - leucocitose - regridem
b) purulativas - leucopenia - proliferam-se
c) hemorrágicas - linfadenite - regridem
d) avermelhadas - linfadenite - secam

58) Considerando-se os achados do líquido cerebrospinal
listados a seguir, as características que estão associadas
a um quadro de meningite por espiroquetas são:
I. Presença
de
200 - 20.000
neutrófilos
polimorfonucleares.
II. Glicose normal.
III. Pressão de abertura marcadamente elevada.
IV. Predomínio de linfócitos.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e IV.
d) Somente os itens III e IV.

55) Particularizando as infecções hospitalares, analisar os
itens abaixo:
I. A transmissão infecciosa por contato direto ocorre pela
transferência física dos microrganismos entre uma
pessoa infectada ou colonizada e um hospedeiro
suscetível.
II. A transmissão por contato é, provavelmente, o modo de
transmissão hospitalar mais comum e importante.
III. As fontes endógenas dos patógenos hospitalares
consistem, comumente, nos profissionais da saúde,
outros pacientes, visitantes e fontes ambientais
contaminadas, como equipamentos, água, ar, dentre
outras.
IV. A composição da flora endógena do paciente pode
modificar-se em decorrência de sua hospitalização.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

56) Assinalar a opção CORRETA quanto à denominação
patológica quando o episódio inicial é manifestado por:
lesões bilaterais e múltiplas, dor local moderada a intensa,
linfadenopatia inguinal dolorosa, evolução das lesões de
vesículas a pústula, úlcera e crosta, disúria, parestesia
sacra, febre, mal-estar e mialgia:
a) Varicela.
b) Herpes simples.
c) Sífilis.
d) Papilomavírus humano.

57) Dentre os fármacos antimaláricos listados abaixo,
assinalar a alternativa correspondente àquele pertencente
à classe 4-aminoquinolina, usado no tratamento de
P.falciparum em combinação fixa com dihidroartemisinina:

59) Sob a perspectiva de LONGO, a caxumba é uma
infecção viral sistêmica. Sobre essa patologia, analisar os
itens abaixo:
I. Os seres humanos são os únicos hospedeiros naturais
para a infecção pelo vírus da caxumba.
II. É um vírus da família Paramyxoviridae.
III. O período de incubação é de 25 dias.
IV. A transmissão ocorre pela via aérea, através de
disseminação de gotículas ou por contato direto com
saliva.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens I, II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

60) Segundo VERONESI, em relação ao Vírus da
Dengue, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Os ovos colocados pelas fêmeas iniciam seu ciclo
evolutivo da seguinte forma: ovo, pupa, larva e
mosquito adulto.
(---) O único animal reservatório a participar do ciclo
transmissor do vírus da dengue é o próprio homem.
(---) O Aedes spp. possui a capacidade de transmitir o
vírus da dengue diretamente para a prole de forma
transovariana.
(---) Os principais vetores da dengue são os mosquitos
Aedes das espécies aegypti e albopictus.
a) C - E - E - C.
b) E - C - C - C.
c) E - E - C - E.
d) C - C - E - E.

a) Piperaquina.
b) Primaquina.
c) Cloroquina.
d) Amodiaquina.
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