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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a 

maneira como os sons se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de 

distinguir significados, chamadas fonemas. Nesse sentido, assinale o par de palavras que possui sete 

e cinco fonemas respectivamente. 

a) chuveiro – fixo  

b) tabuada – chalé 

c) polícia – tinha 

d) chuteira – daqui 

e) espelhos – estoque 

2 - Cunha e Cintra (2008, p.692) definem a crase como a fusão de duas vogais idênticas numa só. 

Trata-se da junção da preposição “a” com o artigo “a”. Assinale a alternativa que apresenta o uso 

INADEQUADO da crase, obedecendo ao determinado pela gramática da Língua Portuguesa. 

a) Fui à feira de artesanato no domingo passado. 

b) Fui à praia. 

c) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. 

d) Os alunos foram chamados à rever os erros cometidos na prova. 

e) Acordei às sete horas da manhã.  

3 - Assinale a palavra na qual o hífen está INCORRETAMENTE empregado, seguindo as normas 

ortográficas em vigência: 

a) micro-organismo 

b) micro-ondas 

c) auto-estima  

d) anti-inflamatório 

https://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
https://www.infoescola.com/portugues/artigos/
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e) anti-higiênico 

4 - Analisando as palavras em destaque do fragmento do texto de Cora Coralina é possível afirmar 

que:  

“Estavam ali parados. Marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça tímida, 

humilde, sofrida. Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O 

homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula, entregou sem palavra. A mulher ouviu. 

Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de 

ajudar. E não abriu a bolsa.” 

I - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como advérbios. 

II - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como verbos e estão conjugados no pretérito 

perfeito do indicativo. 

III - Nos vocábulos destacados estão contempladas as três conjugações verbais (AR, ER, IR).  

IV - Todos os vocábulos estão concordando com a 3ª pessoa do singular. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV apresentam proposições verdadeiras. 

c) Apenas a alternativa II apresenta uma proposição verdadeira. 

d) Apenas as alternativas II e III apresentam proposições verdadeiras. 

e) Apenas as alternativas I e III apresentam proposições verdadeiras. 

5 - Observando a construção: “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que 

tinha dentro.” O vocábulo em destaque é uma expressão modificadora e invariável e, por isso, 

pertence a classe de palavras dos advérbios. Agora, analise a seguinte construção: “Mauro é muito 

bom professor” e assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que exerce a função de advérbio. 

a) é  

b) Mauro 
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c) bom 

d) professor 

e) muito 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um artesão quer confeccionar um cubo utilizando uma cartolina de 15,36 . O comprimento de 

cada uma das arestas do cubo será de: 

a) 1,4 cm 

b) 1,8 cm 

c) 2,4 cm 

d) 1,6 cm 

e) 2,7 cm 

7 - Uma rede de lojas praticou inicialmente um aumento de 10% em todas as mercadorias. Em 

seguida, anunciou um mega desconto de 45% em todos os produtos. Esse processo é equivalente a 

conceder ao cliente um desconto único sobre o preço inicial de: 

a) 39,50% 

b) 35% 

c) 37,20% 

d) 38,75% 

e) 41,25% 

8 - Sobre o total bruto do salário de um servidor têm 11% de descontos. Após efetuados esses 

descontos, o salário líquido é de R$ 1.864,55. O valor bruto do salário desse servidor é de: 

a) R$ 2.069,65 

b) R$ 2.055,34 
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c) R$ 2.185,00 

d) R$ 1.995,80 

e) R$ 2.095,00 

9 - Seja a sequência . Para que tenhamos uma Progressão Aritmética, o valor de 

 terá que ser igual a: 

a) 3 

b)  

c) 4 

d) 0 

e)  

10 - Considere os algarismos . A quantidade de números de três algarismos 

distintos que podemos formar maiores de 300 é: 

a) 210 

b) 336 

c) 294 

d) 150 

e) 120 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação às eleições gerais de 2018 é correto afirmar: 

I – Os senadores têm mandatos de oito anos. Em uma eleição, renovam-se os mandatos de um terço 

deles (27). Na eleição seguinte, de dois terços (54), como é o caso desta, de 2018. Assim, estarão em 

disputa neste ano duas das três vagas de senador de cada estado.  
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II – O primeiro turno da eleição será em 7 de outubro. 

III – O eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. 

Seguindo uma nova lei aprovada em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: deputado 

federal; deputado estadual ou distrital; senador - primeira vaga; senador - segunda vaga; governador; 

e, presidente.  

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas.  

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

12 - Com relação à divisão política ou administrativa do Brasil é INCORRETO afirmar: 

a) A Região Norte é formada por 7 Estados, ocupando cerca de 45% da área do Brasil. 

b) A capital federal situada no Planalto Central, e construída por iniciativa do presidente 

Juscelino Kubitschek, Brasília acolhe o Governo Federal desde 21 de abril de 1970. 

c) A Região Centro-Oeste é formada pelos Estados de MT, MS, GO e pelo DF. Abrange 18% 

da área do Brasil e é a região menos populosa com cerca de 6% da população nacional. 

d) De acordo com a Constituição de 1988 a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. 

e) Com a Constituição de 1988, o Distrito Federal ganhou autonomia política, administrativa e 

financeira, passando a ter Lei Orgânica própria, governador e Assembleia Legislativa. Como a 

Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, seu governo acumula as 

competências reservadas aos estados e aos municípios. 

13 - Alto Bela Vista conseguiu sua emancipação político administrativa e foi elevada a categoria de 

cidade pela Lei Estadual Nº 9.861 de 04 de julho de 1995, assinada pelo governador do Estado de 

Santa Catarina, à época, Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira. A instalação do Município ocorreu 
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em 1º de janeiro de 1997.  Apesar de já possuir alguns anos de existência o município apresenta uma 

baixa densidade populacional. Segundo os dados do IBGE, 2010 a população bela-vistense é de:  

a) 2.500 pessoas 

b) 3.005 pessoas 

c) 1.995 pessoas 

d) 2.205 pessoas 

e) 2.005 pessoas 

14 - Ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul  é entendido e constitui-se como: 

a) Um bloco econômico oficial. 

b) Um bloco econômico extraoficial que estabelece cooperação econômica e política entre os 

países integrantes. 

c) Uma integração econômica, social e política, moeda comum e livre circulação de pessoas. 

d) Um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. 

e) Um mercado comum entre os governos pertencentes ao bloco e é regido com base 

no Protocolo de Ouro Preto. 

15 - A floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme 

biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos seis biomas brasileiros. 

Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida 

em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica. A floresta Amazônica 

localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 

Pará e Roraima, além de menores proporções nos seguintes países:  

a) Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

b) Peru, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
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c) Peru, Colômbia, Argentina, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

d) Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. 

e) Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. 

INFORMÁTICA 

16 - Ao criarmos um texto em um documento do Microsoft Word, qual das opções listas representa 

as teclas de atalho que deverão ser usadas para inserir e definir um hiperlink em qualquer parte do 

texto: 

a) CTRL+A 

b) CTRL+K 

c) CTRL+T 

d) CTRL+W 

e) CTRL+B 

17 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a opção que permite um roteiro para configurar uma 

planilha do Microsoft Excel para que seja impressa apenas uma parte do conteúdo desta: 

a) Layout da Página – Configurar página – Ajustar Para: 1 página de altura por 1 página de 

largura 

b) Layout da Página – Configurar página – Margens 

c) Arquivo – Imprimir – Agrupado 

d) Pagina Inicial – Formatar como Tabela – Novo Estilo de Tabela 

e) Layout da Página – Área de Impressão – Definir área de impressão 

18 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a que melhor define a característica que diferencia a 

memória RAM da memória ROM em um microcomputador: 

a) Memória RAM permite a leitura e escrita continua de seu conteúdo e Memória ROM 

somente leitura. 
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b) Memória ROM permite a leitura e escrita continua em seu conteúdo e a Memória RAM só 

escrita. 

c) Memória RAM é que armazena os dados do fabricante do dispositivo e a Memória ROM 

armazena temporariamente arquivos de programas e Sistema Operacional. 

d) Memória ROM é a que carrega o sistema operacional ao ligar o dispositivo e a Memória 

RAM somente acessa os demais sistemas. 

e) Memória RAM permite a leitura e escrita das informações apenas uma única vez e a 

Memória ROM diversas vezes. 

19 - Considerando o calculo de preço com desconto em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel e a 

fórmula aplicada, conforme apresentado a seguir, qual será o valor que será apresentado na célula 

C8? 

 

a) 850 

b) 1150 

c) 999 

d) 1000 

e) 990 

20 - Dentre as opções seguir, escolha a que NÃO representa um recurso ou funcionalidade presente 

em uma mala direta do Microsoft Word: 
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a) Controlar o envio e recebimento dos documentos pelos destinatários da Mala Direta. 

b) Vincular dados da mala direta a um arquivo ou repositório de dados. 

c) Criar um documento mestre ou principal para o texto da Mala Direta. 

d) Salvar os documentos gerados pela mala direta em um arquivo do Microsoft Word. 

e) Mesclar o documento principal ou mestre com o arquivo de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

21 - A infecção de trato urinário, sintomática ou não, é condição especialmente grave em mulheres 

gestantes, podendo ser tratada por diversos agentes antimicrobianos, EXCETO: 

a) Nitrofurantoina 

b) Sulfametoxazol/trimetoprin 

c) Fosfomicina 

d) Cefalexina 

e) Amoxacilina 

22 - Entre as causas de icterícia neonatal, podemos citar as seguintes, EXCETO: 

a) Incompatibilidade ABO 

b) Incompatibilidade Rh 

c) Leite materno 

d) Parto pós- termo 

e) Hipotireoidismo congênito 

23 - Paciente em consulta de rotina ambulatorial, assintomático e com exames de marcadores de 

hepatite B seguintes: HBs Ag positivo, anti HBs negativo e Anti Hbc total positivo, devem ser 

conduzidos inicialmente da seguinte forma: 
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a) Iniciar Tenofovir. 

b) Iniciar Interferon alfa peguilado.  

c) Vacinar para hepatite B. 

d) Pesquisar carga viral B por PCR. 

e) Repetir HBs Ag e anti HBs em 6 meses. 

24 - A amamentação materna exclusiva garante, entre muitas outras vantagens, a correta nutrição do 

bebê, porém há situações em que deve ser contraindicada rotineiramente, como por exemplo: 

a) Mãe HBs Ag positivo, se criança já imunizada ativa e passivamente. 

b) Mãe com depressão pós-parto em tratamento com antidepressivo tricíclico. 

c) Mãe em tratamento crônico por HIV/AIDS e carga viral indetectável. 

d) Mãe com Diabetes Melitus em tratamento com metformina. 

e) Mãe com paracoccidioidomicose pulmonar em uso de itraconazol. 

25 - O Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, não recomenda que se 

realize o rastreamento do câncer de próstata de forma indiscriminada, pois estudos demonstram o 

aumento dos efeitos adversos deste diagnóstico, relacionados às consequências dos seus resultados e 

sobre tratamento. Há, entretanto, indicação da realização da dosagem de PSA no seguinte caso: 

a) Na avaliação de recorrência bioquímica após tratamento e no monitoramento de homens com 

diagnóstico prévio de câncer de próstata. 

b) Homens com mais de 70 anos com expectativa de vida menor que 10 anos.  

c) Homens entre 40 e 49 anos sem fatores de risco. 

d) Homens com mais de 75 anos.   

e) Homens com secreção uretral.  
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26 - A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos de tuberculose e ocorrem 

cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose no Brasil. A respeito desta doença, NÃO é 

Verdadeira a afirmação: 

a) A tuberculose é uma doença de notificação compulsória semanal. 

b) A subnotificação representa uma falha no serviço de vigilância epidemiológica e contribui 

para a permanência da cadeia de transmissão da doença. 

c) A principal maneira de prevenir a tuberculose em crianças é com a vacina BCG. 

d) A descoberta da soropositividade ao HIV é comum durante o diagnóstico de tuberculose. 

e) A principal causa de falha no tratamento dos casos novos, no Brasil, é a resistência do bacilo 

aos medicamentos. 

27 - A doença diarreica aguda é uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil nos 

países em desenvolvimento e um dos fatores que mais contribui para o agravamento do estado 

nutricional das crianças. No atendimento de criança de 1 ano, com diarréia por 5 dias, a avaliação 

clinica  deve definir o tratamento inicial preconizado. Constatado o seguinte sinal, esta criança deve 

ser submetida a tratamento de reposição oral (TRO), supervisionado por profissional da saúde, em 

uma UBS: 

a) Criança irritadiça e com sede intensa.  

b) Prega cutânea que desaparece rapidamente. 

c) Pulso cheio e forte. 

d) Vômitos persistentes e íleo paralitico. 

e) Hipotonia e sonolência. 

28 - Paciente de 60 anos tabagista, em atendimento ambulatorial por tosse produtiva há 2 meses, deve 

ser INICIALMENTE investigado com: 

a) Endoscopia Digestiva Alta. 

b) Tomografia de Tórax. 
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c) Pesquisa de Bacilos Álcool Ácidos Resistentes no escarro. 

d) ECG de esforço (teste de Esforço). 

e) Espirometria. 

29 - O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame 

citopatológico. Com relação ao rastreamento de câncer de colo de útero é INCORRETA a afirmação: 

a) Os exames periódicos devem seguir até os 64 anos de idade e interrompido após esta faixa 

etária naquelas sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva e pelo menos dois 

exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 

b) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as todas as mulheres, independente da 

atividade sexual. 

c) A prevalência da infecção pelo HPV e a persistência viral, assim como a infecção múltipla 

(por mais de um tipo de HPV), são mais frequentes em mulheres com imunossupressão. 

d) Nas mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca se submeteram ao exame 

citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se forem 

negativos, podem ser dispensadas de exames posteriores. 

e) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária 

como para as demais mulheres. 

30 - Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada 

dos níveis pressóricos. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais 

e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco como 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito. A respeito do tratamento 

medicamentoso, é INCORRETO afirmar-se: 

a) A metildopa pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica. 

b) Os beta bloqueadores de primeira e segunda geração são contraindicados a pacientes com 

asma brônquica. 
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c) Os inibidores de enzima de conversão retardam o declínio da função renal, podendo ser 

prescritos a pacientes com nefropatia diabética ou de outras etiologias. 

d) Os bloqueadores de canal de cálcio podem ocasionar edema maleolar, cefaléia latejante e 

rubor facial. 

e) Bloqueadores de receptores de angiotensina II (BRA) podem ser usados na gravidez, na 

substituição dos inibidores de enzima de conversão (IECA).  

31 - O outono/inverno na região sul do Brasil é o momento de maior alerta com relação ao 

diagnóstico de Gripe A. O vírus é altamente contagioso e transmitido de pessoa a pessoa através de 

gotículas ou contato direto com objetos contaminados recentemente por secreções nasofaríngeas. A 

respeito desta doença, pode–se afirmar: 

a) É comumente doença muito sintomática, de fácil diagnóstico. 

b) Após inicio de quadro gripal, o aparecimento de dispnéia ou taquipnéia (frequência 

respiratória igual ou acima de 20 IRPM) ou hipoxemia (SpO2 < 95%) indica possibilidade de 

agravamento. 

c) Toda a população tem mesma susceptibilidade a formas graves.  

d) O período de transmissão do vírus em crianças e adultos é de até 5 dias após início da febre. 

e) Na suspeita de quadro grave da doença, o oseltamivir deve ser iniciado até o  décimo dia de 

inicio do quadro, com semelhante eficácia.  

32 - A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da 

adequada assistência prestada e da organização da rede de serviços de saúde. A realização de triagem, 

utilizando-se a classificação de risco baseada na gravidade da doença, é uma ferramenta fundamental 

para melhorar a qualidade da assistência. Ao atender paciente com febre de inicio recente, artralgia e 

dor retroorbitária, as medidas iniciais incluem: 

a) Prescrever antiinflamatórios não esteróides e reidratação oral imediata. 

b) Prova do laço positivo classifica o paciente no grupo A. 
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c) Vômitos e dor abdominal contínua excluem o diagnóstico de dengue, orientando-se dieta e 

Ciprofloxacin por 5 dias e retorno a UBS se piorar.  

d) Pacientes do grupo B deverão ter coletados hemograma e plaquetas.  

e) Não é necessário notificar o serviço de epidemiologia até confirmar o diagnóstico. 

33 - Pesquisas recentes demonstram que muitas crianças deixam de ser amamentadas nos primeiros 

meses de vida e recebem alimentos não ideais. Essas escolhas prejudicam a formação de hábitos 

alimentares saudáveis e podem favorecer o aparecimento de doenças, ainda na infância, como 

obesidade, hipertensão e diabetes. A respeito de nutrição na infância é VERDADEIRO: 

a) A complementação do leite materno com água ou chás nos primeiros seis meses só é 

necessária em períodos quentes ou em regiões geográficas de clima seco e quentes. 

b) Ao completar 8 meses, a criança já pode receber a alimentação básica da família desde que 

não sejam utilizados temperos industrializados e excesso de sal. 

c) Para evitar a anemia, toda criança de 6 a 24 meses deve tomar o suplemento de ferro, 

excluindo-se as amamentadas por leite materno. 

d) O aleitamento materno deve ser interrompido em caso de diarréia do lactente.  

e) No diagnóstico de crianças com suspeita de sobrepeso ou obesidade pode-se utilizar os 

mesmos parâmetros de índice de massa corporal (IMC) utilizado para adultos.  

34 - O acesso ao cuidado do pré-natal no primeiro trimestre da gestação tem sido incorporado como 

indicador de avaliação da qualidade da Atenção Básica. A captação de gestantes para início oportuno 

do pré-natal é essencial para o diagnóstico precoce de alterações e para a realização de intervenções 

adequadas sobre condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e da criança.  A este respeito 

é conduta INCORRETA: 

a) Fazer testes rápidos para sífilis e HIV no primeiro trimestre, se negativo, não há necessidade 

de repetição. 

b) Pesquisa de infecção urinária mesmo nas assintomáticas. 
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c) Vacinação antitetânica de reforço (dt ou dtpa) se última dose vacinal ocorreu há mais de 5 

anos, mesmo nas com vacinação prévia completa. 

d) Solicitar teste de Coombs indireto nas gestantes com Rh negativo e pai desconhecido. 

e) Pesquisar proteinúria nas gestantes hipertensas assintomáticas com edema membros 

inferiores.  

35 - A insuficiência renal é um estado de disfunção na filtração e excreção renal que pode se 

cronificar, mudando a rotina e a sobrevida do paciente. A lesão renal pode ter diversas causas, entre 

elas EXCETUA-SE: 

a) Uso de sais de lítio. 

b) Uso de AAS. 

c) Uso de diurético espironolactona.  

d) Hipertensão arterial. 

e) Diabetes mellitus.  

36 - A respeito de interação medicamentosa, na associação destes fármacos citados é FALSA a 

afirmação: 

a) Clonidina e Amitriptilina podem levar ao risco hemorrágico por hepatotoxicidade. 

b) Ciprofloxacin e prednisona podem levar a dano tendíneo.  

c) Claritromicina e ácido valpróico podem levar a alterações de fala e deambulação. 

d) Atazanavir/ Lopinavir/ Ritonavir e claritromicina podem levar ao desenvolvimento de 

arritmias cardíacas. 

e) Digoxina e Atenolol podem levar ao aparecimento de bradicardia excessiva. 

37 - No tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica, pode-se afirmar: 

a) Bloqueadores de canal de cálcio podem causar tosse e alterações de paladar. 
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b) Captopril e enalapril podem levar ao aumento de uréia e creatinina em indivíduos com rim 

único. 

c) Losartan pode levar a quadro depressivo leve e edema de membros inferiores. 

d) Diuréticos tiazidicos podem levar a ginecomastia e urticária. 

e) A monoterapia com anlodipina é indicada em caso de proteinúria e doença renal inicial. 

38 - O Vírus Respiratório Sincicial Humano (VRSH) é um dos principais agentes etiológicos de 

quadros infecciosos sazonais que acometem o trato respiratório inferior de lactentes e crianças 

menores de 2 anos, podendo ser responsável por até 75% das bronquiolites. A respeito desta doença, 

a afirmação abaixo É FALSA: 

a) Os lactentes com menos de 6 meses, os prematuros em particular, e os com cardiopatia e 

doença pulmonar crônica da prematuridade, fazem parte do grupo de risco para complicações 

mais graves.  

b) O uso de palivizumabe em indivíduos de grupo de risco, por período que corresponde a 

sazonalidade de circulação do vírus, tem sido eficaz na prevenção da infecção grave.   

c) Oxigenioterapia suplementar deve ser instituída quando saturação O2 < 92%, em associação 

com hidratação, correspondendo ao principal tratamento dos casos leve a moderados.  

d) Fisioterapia não é indicada nos casos de bronquiolite não complicada ou sem comorbidade 

respiratória. 

e) O inicio de antibioticoterapia precocemente tem reduzido o tempo de internação e 

complicações.  

39 - No ano de 2015, foram confirmados 214 casos de sarampo no território brasileiro. Nos locais 

onde as coberturas vacinais não são homogêneas, e estão abaixo de 95%, a doença tende a 

comportar-se de forma endêmica, com a ocorrência de epidemias a cada dois ou três anos, 

aproximadamente, visto ser doença altamente contagiosa. O Ministério da Saúde recomenda que 

todos os casos notificados de sarampo sejam encerrados ou descartados pelo critério laboratorial ou 

vínculo epidemiológico. A respeito desta doença, pode-se afirmar: 

a) O período exantemático inicia-se junto com a febre, que é baixa. 
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b) Tosse, coriza e conjuntivite iniciam-se junto com o exantema furfuráceo.  

c) As complicações mais comuns são: infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e 

neurológicas. 

d) O exantema inicia-se habitualmente pelo tronco, coincidindo com manchas na mucosa oral 

(manchas de Koplik).  

e) O uso profilático de antibiótico, bem como a administração de vitamina A, previnem as 

complicações desta virose, sendo indicados na suspeita da doença. 

40 - O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um transtorno de humor caracterizado pela alternância de 

episódios de depressão, mania ou hipomania. Resulta em prejuízo significativo e impacto negativo na 

qualidade de vida dos pacientes e aumento significativo na utilização de serviços de saúde ao longo 

da vida, comparados a pessoas sem outras doenças psiquiátricas. Os episódios depressivos do TAB 

são geralmente caracterizados por: 

a) Autoestima inflada ou sensação de grandiosidade. 

b) Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas, ou quase todas, as atividades na 

maior parte do dia, quase todos os dias.  

c) Redução da necessidade de sono. 

d) Fuga de ideias ou percepção subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. 

e) Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências danosas. 

 


