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MÉDICO ESF  
Superior                                                           Caderno de Prova 03 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno, com 40 questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA que deverá ser ASSINADO no local indicado e preenchido com as respostas das questões 

da prova. 
Verifique se este material está em ordem, se não há imperfeições gráficas ou falta de páginas. Caso contrário, 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

02 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA não será substituído. 

03 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Controle o seu tempo. 
 

PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA VOCÊ DEVE: 

 Assinalar somente uma alternativa no cartão-resposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o exemplo: 

 
 Não deixe questões em branco.  

 Não assinale mais que uma alternativa. 

 As questões contêm apenas uma alternativa correta. 

 Preencher somente o número correspondente à quantidade de questões da prova. 
 

04 - Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 
 
 
 
 
05 - NÃO é permitido ao candidato: 

a) Qualquer tipo de consulta durante a realização da prova. 
b) Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das questões. 
c) Saídas da sala de provas sem acompanhamento do fiscal de sala enquanto o candidato estiver realizando a prova, 

haverá detectores de metais nos banheiros. 
 

06 -  O TEMPO DISPONÍVEL PARA REALIZAR ESTA PROVA DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS 
 

 Você só poderá se ausentar do recinto das provas após 01 (uma) hora contado a partir do seu efetivo início. 

 O caderno estará disponível no site www.iobv.org.br, no dia seguinte ao da realização das provas na área restrita 
do candidato. 

 Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se 
simultaneamente da sala de provas. 

 

Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAZÉM 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018  

09h00 do dia 20/05/2018 

 

PROVA Nº 

1 
 

Verifique se o caderno de questões entregue está de acordo 
com o cargo pretendido. 

 

ATENÇÃO! 

http://www.iobv.com.br/
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
QUESTÕES 01 A 15 

 
Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

 
Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. 
Não há falta na ausência. 
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus 
braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência, essa ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Em relação ao poema “Ausência” de Drummond, assinale a 
única afirmação totalmente correta e que corresponde ao 
que é expresso nele. 
 
A) Apesar de ter considerado primeiramente que eram 

similares, o sujeito poético chegou à conclusão de que 
ausência e falta são distintas e que a primeira faz parte 
de sua intimidade, de sua natureza pessoal. 

B) O poeta afirma que só sofre pela ausência e não pela 
falta, já que confundia a ambas, e que a ausência tem 
para ele um lado ruim tanto quanto a falta. 

C) O eu-lírico sente toda uma atração pela ausência 
inventando inclusive motivações alegres para ela. Ao 
sentir-se tomado pela ausência ele afirma está imune da 
carência, ou seja, que não sofre pela falta de nada.  

D) A falta no dizer do poeta é algo que lhe é interior ou 
intrínseco, um estar no sujeito, enquanto a ausência é 
motivada, vem de dentro para fora, pode-se dizer 
mesmo exterior ou extrínseca.  

 
Questão 02 

Qual das palavras destacadas nas frases abaixo deve 
receber acentuação segundo as regras da nova ortografia? 
 
A) A Coréia do Norte possui um armamento nuclear 

respeitável. 
B) O vôo do besouro é estranho e amedronta as crianças.  
C) Os bombeiros foram verdadeiros heróis no caso do 

incêndio do orfanato.  
D) Ulisses sofria com a paranóia de perder a namorada e o 

emprego.  
 
Questão 03 

Assinale em qual das frases abaixo a palavra destacada 
engloba em seu interior um ditongo crescente. 
 
A) O reinado da Rainha Elizabeth II já possui 66 anos.  
B) A soprano Sarah Brightman cantou com grande 

desenvoltura uma ária de Verdi.  
C) O pneu do carro de Lewis Hamilton não aguentou a 

pressão e estourou. 
D) Paulo precisou ir até o caixa eletrônico retirar o extrato 

bancário do mês.  
 
 
 
 
 
 

Questão 04 

Observe as frases a seguir e a forma como está escrita as 
palavras destacadas: 
 

I. O candidato fez campanha em período pré-eleitoral. 
II. O nosso vizinho não só e racista, como anti-semita.  

III. Alessandra vai fazer pós-graduação.   
IV. A música de Vivaldi foi tocada no entre-ato do ballet.  
V. O médico fez uma micro-radiografia do olho 

esquerdo de Olavo.  
VI. Um dos arqui-inimigos do Batman é o Charada.  

 
Os três empregos corretos do hífen estão evidenciados na 
opção: 
 
A) I, III, IV. 
B) II, IV, V.  
C) I, III, V.  
D) I, III, VI.  
 
Questão 05 

Quanto ao gênero, os substantivos guaraná, magazine, 
dinamite, telefonema e omoplata, são respectivamente: 
 
A) masculino, feminino, feminino, masculino, masculino. 
B) masculino, masculino, feminino, masculino, feminino. 
C) masculino, feminino, feminino, masculino, feminino. 
D) feminino, masculino, masculino, feminino, masculino.  

 
Matemática 

 
Questão 06 

Calcule a área do trapézio com a base menor de 4 metros, 
base maior com 8 metros e a altura com 8 metros. 
 
A) 20 
B) 24 
C) 48 
D) 64 
 
Questão 07 

Determine os resultados simplificados: 
4/5 x 4/6= 
9/3 : 7/9= 

 
A) 8/15 e 27/7 
B) 16/25 e 81/28 
C) 24/20 e 81/21 
D) 4/15 e 81/27 
 
Questão 08 

Tenho uma loja com 340 camisas. Vendi 65% das camisas 
pelo valor de R$38,00. Quanto foi o valor total da minha 
venda? 
 
A) R$6.529,00 
B) R$8.398,00 
C) R$8.689,00 
D) R$6.482,00 
 
Questão 09 

Qual o resultado da multiplicação e adição das raízes: 
√576 x √169 + √289= 

 
A) 54 
B) 129 
C) 226 
D) 329 
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Questão 10 

A senha do meu cofre é determinada por uma sequência 
lógica de 6 números. Porém esqueci o 3º e o 6º números. 
Só lembro {48, 41, ...., 43, 52, ....}. Determine os números: 
 
A) 47 e 44 
B) 34 e 45 
C) 50 e 45 
D) 42 e 59 
 

Gerais e Atualidades 
 
Questão 11 

Com grande repercussão no Brasil, no início de maio deste 
ano, foi divulgado um memorando atribuído a um diretor da 
CIA (Agencia de espionagem Norte-americana) revelando 
que o presidente brasileiro ao assumir o cargo em março de 
1974, concordou com a execução sumária de opositores ao 
regime militar. Trata-se do presidente: 
 
A) Ernesto Geisel. 
B) João Batista Figueiredo. 
C) Getúlio Vargas. 
D) Emilio Garrastazu Médici. 
 
Questão 12 

Quando o noticiário econômico brasileiro e os especialistas 
da área falam sobre a diferença na operação bancária entre 
o custo do dinheiro para o banco, se referindo ao quanto ele 
paga ao tomar dinheiro emprestado e quanto cobra para 
emprestar ao consumidor, estão falando de:  
 
A) TJLP. 
B) IGP-m. 
C) Spread Bancário. 
D) Celic. 
 
Questão 13 

Com a direção de Roberto Santucci, este filme de humor 
brasileiro foi lançado em março deste ano pela Globo 
Filmes, cuja sinopse relata que alguns colegas de trabalho 
de classe média baixa, resolvem alugar uma casa na praia 
e curtir o feriadão, mas tudo dá errado, desde os 
engarrafamentos pela rodovia, até os ataques de 
mosquitos, e a casa caindo aos pedaços numa praia lotada. 
Trata-se da comédia: 
 
A) Férias nunca mais. 
B) Os farofeiros. 
C) Meus colegas infernais. 
D) Se arrependimento matasse. 
 
Questão 14 

Complete as lacunas com a única alternativa abaixo, que 
responde corretamente à seguinte afirmação.  
 
“Santa Catarina é uma das _____ unidades federativas do 
Brasil, localizada no centro da região Sul do país. É o _____ 
estado brasileiro por área territorial e o _____ por 
população. Além disso, é o ____ de maior povoamento, 
com _______ municípios”.  
 
A) 27; 20º; 11º; 9º; 295 
B) 26; 17º; 14º; 6º; 223 
C) 25; 21º; 13º; 10º; 175 
D) 28; 12º; 12º; 13º; 293 
 
 
 

 
Questão 15 

No domingo dia 13 de maio, se festejou mais um 
aniversario histórico no Brasil, que foi: 
 
A) 50 anos do final da II Guerra Mundial.  
B) 200 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. 
C) Centenário de nascimento de Santos Dumont. 
D) 130 anos da Lei Áurea que aboliu a escravatura no 

Brasil. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 16 A 40 

 
Questão 16 

Transcorridas quase duas décadas do processo de 
institucionalização do Sistema Único de Saúde, a sua 
implantação e implementação evoluíram muito, 
especialmente em relação aos processos de 
descentralização e municipalização das ações e serviços de 
saúde. O processo de descentralização ampliou o contato 
do Sistema com a realidade social, política e administrativa 
do país e com suas especificidades regionais, tornando-se 
mais complexo e colocando os gestores à frente de 
desafios que busquem superar a fragmentação das políticas 
e programas de saúde por meio da organização de uma 
rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços e da 
qualificação da gestão. Frente a esta necessidade, o 
Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems), pactuaram 
responsabilidades entre os três gestores do SUS, no campo 
da gestão do Sistema e da atenção à saúde. (SAUDE, 
2006) O pacto foi dividido em três dimensões, no qual é 
incorreto afirmar: 
 
A) Pacto pela Vida. 
B) Pacto em defesa do SUS. 
C) Pacto de controle Social. 
D) Pacto de Gestão. 
 
Questão 17 

Sobre a Política Nacional de Humanização é correto 
afirmar: 
 
A) Para a construção de uma política de qualificação do 

SUS, a humanização deve ser vista como uma das 
dimensões fundamentais, devendo ser entendida como 
um programa a ser aplicado somente nos serviços de 
saúde direta. 

B) A humanização atua como eixo norteador das práticas 
de atenção e gestão em todas as esferas do SUS. 

C) O benefício de tornar a humanização como mais um 
programa seria o de aprofundar relações verticais em 
que são estabelecidas normativas que “devem ser 
aplicadas e operacionalizadas”, o que significa, grande 
parte das vezes, efetuação burocrática, 
descontextualizada e dispersiva, ações pautadas em 
índices a serem cumpridos e metas a serem alcançadas, 
independente de sua resolutividade e qualidade. 

D) É nesse ponto indissociável que a humanização se 
define: aumentar o grau de responsabilidade dos 
diferentes atores que constituem a rede SUS no cuidado 
à saúde não implicando mudança na cultura da atenção 
dos usuários e da gestão dos processos de trabalho. 
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Questão 18 

“O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do 
SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 
sobre a situação de saúde da população brasileira. A 
definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de 
metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. 
Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às 
prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os 
estados/regiões/municípios devem pactuar as ações 
necessárias para o alcance das metas e dos objetivos 
propostos” (M.S., 2006) 
Das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida é incorreto : 
 
A) Saúde da Mulher. 
B) Saúde do Idoso. 
C) Promoção da saúde. 
D) Fortalecimento da Atenção Básica. 
 
Questão 19 

Não compete ao Departamento de Informática do SUS – 
DATASUS: 
 
A) Manter o acervo das bases de dados necessários ao 

sistema de informações em saúde e aos sistemas 
internos de gestão institucional. 

B) Executar as atividades de informatização do SUS nos 
Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

C) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de 
informatização do SUS, direcionadas à manutenção e ao 
desenvolvimento do sistema de informações em saúde e 
dos sistemas internos de gestão do Ministério da Saúde. 

D) Definir programas de cooperação tecnológica com 
entidades de pesquisa e ensino para prospecção e 
transferência de tecnologia e metodologia no segmento 
de tecnologia da informação em saúde. 

 
Questão 20 

Sobre o Conselho Municipal de Saúde é correto afirmar: 
 
A) É um órgão colegiado de caráter temporário, com a 

única função de fiscalização e normatização das ações e 
serviços de saúde no âmbito do SUS, no município. 

B) Apesar do vasto poder de normatização não tem poder 
algum nos aspectos econômicos e financeiros no que 
diz a gestão de recursos da saúde. 

C) São constituídos por participação de 60% de usuários, 
20% de trabalhadores do SUS, e 20% de representantes 
do governo e prestadores de serviço. 

D) A criação dos Conselhos Municipais de Saúde é 
estabelecida por Lei Municipal, com base na Lei nº 
8.142 de 28 de dezembro de 1990. 

 
Questão 21 

Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, 
marque a alternativa correta: 
 
A) Em adultos com o esquema completo da dupla adulto, 

em caso de ferimentos graves, a dose de reforço deverá 
ser antecipada para 5 anos após a última dose. 

B) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, 
independentemente do tempo de gestação e peso da 
criança. 

C) A vacina para Hepatite A deve ser feita uma dose aos 9 
meses de idade. 

D) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em 
crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais 
de risco. 

 
 
Questão 22 

Nas otites médias agudas e supuradas, qual é o agente 
etiológico mais comum? 
 
A) Haemophilus influenzae. 
B) Moraxella catarrhalis. 
C) Streptococcus pneumoniae. 
D) Staphylococcus aureus. 
 
Questão 23 

Medicamento indicado em infecções comunitárias leves por 
cocos Gram-positivos, incluindo Saureus meticilino-
sensíveis; infecções comunitárias por E.coli, Klebsiella 
pneumoniae, Haemophilus influenzae: 
 
A) Cefalotina. 
B) Ceftriaxone. 
C) Cefalexina. 
D) Cefazolina. 
 
Questão 24 

Em relação a Amoxicilina + Ácido Clavulânico é 
INCORRETO: 
 
A) O ácido clavulânico é um inibidor das β-lactamases de 

origem plasmidial, atuando por inibição competitiva e por 
ação “suicida”, impedindo a hidrólise do anel β-lactâmico 
dos antibióticos. 

B) O ácido clavulânico associado com a amoxicilina na 
proporção de 1:2, altera sua farmacocinética 
aumentando sua eficácia contra cepas de 
Staphylococcus aureus apenas.  

C) Por via oral, a associação deve ser utilizada nas 
mesmas doses que a amoxicilina isoladamente, tanto 
em adultos como em crianças. 

D) Por via intravenosa, deve ser prescrita na dose de 1g de 
8 em 8h, em média, para adultos, e de 50mg/kg/dia para 
crianças. 

 
Questão 25 

Durante o exame físico do paciente, deve-se atendar ao tipo 
de marcha do mesmo. Sendo assim, sobre os tipos de 
marcha alterada está CORRETO: 
 
A) A Marcha talonante é quando o tronco inclina-se 

exageradamente para o lado de apoio. 
B) A marcha atetóica a pessoa anda como se fosse um 

robô, enrijecido e com movimentação prosseira.  
C) Marcha em equino é quando o toque do calcanhar é 

feito com muita intensidade, produzindo som típico. 
D) Marcha antálgica é quando a fase de apoio do lado 

dolorido esta encurtada e, geralmente, acompanhada de 
um esboço de saltitar na tentativa de aliviar o peso. 

 
Questão 26 

Em pacientes acometidas pelo primeiro episódio de 
candidíase vulvovaginal. Assinale a alternativa que 
apresenta o tratamento mais adequado: 
 
A) Tinidazol 2, por via oral, em dose única. 
B) Miconazol creme a 2%, por via vaginal, ao deitar-se, 

durante sete dias. 
C) Cetoconazol 400 mg, por via oral, a cada 24 horas, 

durante cinco dias. 
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D) Metronidazol 500 mg, por via oral, a cada 12 horas, 
durante sete dias. 

 
 
 
Questão 27 

O vitiligo é traduzido por uma perda de pigmentação 
adquirida, caracterizada histologicamente, pela ausência de 
melanócitos epidérmicos. Assinale a alternativa 
INCORRETA em relação à classificação do Vitiligo: 
 
A) O vitiligo generalizado misto, engloba dois subtipos de 

vitiligo, o vulgar e o segmentar. 
B) O vitiligo localizado focal tem presença de uma ou mais 

máculas acrômicas em uma determinada área, sem 
distribuição específica.  

C) O vitiligo localizado segmentar tem presença de uma ou 
mais máculas acrômicas envolvendo um segmento 
unilateral do corpo, frequentemente seguindo a 
distribuição de um dermátomo.  

D) O vitiligo generalizado acrofacial tem presença de lesões 
típicas na parte distal das extremidades e face.  

 
Questão 28 

Uma mulher de 32 anos de idade procurou a assistência 
médica queixando-se de cefaleia, sintomática há 7 anos, 
tornou mais frequente no último ano, a mesma relata que 
tratava as crises usando analgésicos. Durante a anamnese 
e exame físico realizado pelo médico não foram observadas 
alterações consideráveis, porém baseado no quadro clínico, 
assinale a alternativa correspondente ao diagnóstico mais 
provável de enxaqueca: 
 
A) Localização bilateral da cefaleia. 
B) Presença de congestão nasal e(ou) rinorreia. 
C) Cefaleia pouco impeditiva da atividade rotineira. 
D) Associado da cefaleia com náuseas e(ou) vômitos. 
 
Questão 29 

A hipertensão arterial é um importante fator de risco para a 
ocorrência de doença cardiovascular. A iniciativa mais 
simples para se diagnosticar a hipertensão arterial é a 
medida da pressão arterial pelo método indireto, com 
técnica auscultatória e o uso do esfigmomanômetro. Acerca 
desse assunto, assinale a opção correta: 
 
A) Uma única medida que mostre aumento da pressão 

arterial é suficiente para o diagnóstico de hipertensão 
arterial. 

B) A mensuração da pressão arterial deve ser feita com 
manguitos adequados ao comprimento e largura do 
braço. 

C) A avaliação da pressão arterial em posição supina e 
ortostática se presta a avaliar a presença da síndrome 
da hipertensão do avental branco. 

D) Evidências atestam que o consumo de café mesmo se 
ingerido minutos antes da consulta, não influencia no 
resultado da aferição da pressão arterial. 

 
Questão 30 

Homem de 22 anos foi vítima de acidente ofídico e 
apresentou manifestações como ptose palpebral, 
oftalmoplegia, mialgia e mioglobinúria associadas a 
aumento dos níveis séricos de CPK e creatinina. Baseado 
nesse caso assinale o tipo de cobra pelo qual o homem foi 
picado: 
 
A) Jararaca. 
B) Coral. 

C) Sucuri. 
D) Cascavel. 
 
 
 
 
Questão 31 

Qual lesão arterial relacionada abaixo, pode estar 
associada a fratura de fêmur distal? 
 
A) Lesão de artéria braquial. 
B) Lesão de artéria subclávia. 
C) Lesão de artéria femural/poplítea. 
D) Lesão de artéria poplítea/vasos distais. 
 
Questão 32 

Homem de 40 anos e 72 kg de peso apresenta creatinina 
de 4,0 mg/dL. O clearence de creatinina, em L/min, 
estimado neste paciente é de: 
 
A) 40. 
B) 25. 
C) 30. 
D) 15. 
 
Questão 33 

Qual alteração de eletrocardiograma apresentado abaixo é 
típica de paciente com hipocalemia? 
 
A) Aumento da onda U. 
B) Presença de onda T apiculada. 
C) Presença de completo J de Osborne. 
D) Ausência de onda P achatada. 
 
Questão 34 

O Diabetes Mellitus (DM) refere-se a um transtorno 
metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por 
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, 
proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção 
e/ou da ação da insulina. Sobre o (DM) é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) O DM vem aumentando sua importância pela sua 

crescente prevalência e habitualmente está associado à 
dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção 
endotelial.  

B) São alguns critérios para o rastreamento do DM em 
adultos assintomáticos: histórico familiar; Síndrome de 
ovários policísticos; acanthosis nigricans; Idade ≥ 45 
anos. 

C) A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta, 
acometendo principalmente crianças e adolescentes 
sem excesso de peso. 

D) As complicações do DM podem ser classificadas em 
agudas: retinopatia, nefropatia e a neuropatia diabéticas; 
e crônicas: hipoglicemia, cetoacidose e coma 
hiperosmolar. 

 
Questão 35 

Sobre o Priapismo isquêmico está CORRETO: 
 
A) Está associado à diminuição do retorno venoso, com 

estase vascular, determinando isquemia tecidual. A 
ereção é usualmente dolorosa e a gasometria dos 
corpos cavernosos demonstra acidez metabólica, com 
baixa concentração de oxigênio. 

B) É menos comum e caracteriza-se pelo aumento do fluxo 
arterial, na presença de retorno venoso normal, com 
elevação da pressão de oxigênio. 
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C) É comum o relato de antecedente de trauma perineal ou 
peniano. 

D) A ereção é indolor e o sangue dos corpos cavernosos, 
quando aspirado, tem colocação vermelho clara. 

 
 
Questão 36 

Não é uma causa comum de Delirium: 
 
A) Drogas/Abstinência de álcool e sedativos. 
B) Abstinência ao uso de tabaco. 
C) Meningites. 
D) Estado pós-ictal. 
 
Questão 37 

Qual das vacinas abaixo não é atenuada? 
 
A) BCG. 
B) Poliomielite (sabin). 
C) Hepatite B. 
D) Rubéola. 
 
Questão 38 

Sobre a doença de Peyronie está INCORRETO: 
 
A) A doença apresenta duas fases: Inflamatória aguda e 

crônica. Na crônica é caracterizada pela fibrose e a fase 
inflamatória aguda é caracterizada pela dor que 
geralmente desaparece espontaneamente. 

B) Quando ocorre curvatura peniana significativa devido a 
fibrose, esta, frequentemente, persiste e, muitas vezes, 
requer tratamento cirúrgico. 

C) É caracterizada pela formação de placas fibrosas na 
túnica albugínea, é indolor e pode estar associada a 
dificuldade a penetração devido à falta de curvatura 
peniana, ejaculação precoce, e ainda ocorre disfunção 
erétil associada. 

D) O tratamento clínico pode ser indicado na fase aguda e 
os medicamentos habitualmente mais utilizados tem sido 
vitamina E, colchicina e para-aminobenzoato de 
potássio. 

 
Questão 39 

É considerado uma causa comum para úlcera péptica: 
 
A) Sindrome de Zollinger-Ellison. 
B) Hiperpatiroidismo. 
C) Infecções (tuberculose, sífilis, herpes simples, 

citomegalovírus). 
D) Uso de AINES. 
 
Questão 40 

O Abcesso constitui-se de coleção de pus na derme e 
tecidos profundos adjacentes. O furúnculo consiste na 
infecção de um folículo piloso, com material purulento se 
estendendo até as camadas mais profundas de derme e do 
tecido subcutâneo. O tratamento dos abcessos, 
independente da localização, consiste na drenagem 
cirúrgica, para eliminar a dor e resolver o processo 
infeccioso. Para este procedimento, alguns materiais serão 
necessários, entre eles está INCORRETO: 
 
A) Agulhas 40x12 (rosa). 
B) Lâmina de bisturi nº11. 
C) Solução de iodopovidina tópico ou clorexidina. 
D) Lidocaina 1% com vasoconstrictor para anestesia local. 

 


