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CARGO: MÉDICO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica fabricada em 

material 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 
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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 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 02 (duas) 

Informática 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 

As questões de 01 a 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da 

reportagem: 

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

b) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. 

c) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

d) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. 

 

02 – Analise: 

“[...] faz 10 anos: [...]” 

Com base na concordância do título da reportagem, assinale a alternativa correta: 

a) Há erro no emprego do verbo “fazer”, uma vez que o correto é: Fazem 10 anos. 

b) O verbo “fazer” está corretamente empregado, uma vez que, na indicação de tempo 

transcorrido, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. 

c) O trecho poderia ser reescrito corretamente da seguinte forma: “A 10 anos...” 

d) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal indireta. 

e) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal direta e 

indireta. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para conferência da 

qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou defeituoso (D), é correto afirmar 

que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo dois objetos defeituosos é igual a: 

a) 65% 

b) 50% 

c) 40% 

d) 75% 

e) 25% 

 

04 – Carlos foi ao mercado. Sua compra deu um valor total de R$ 161,75. Essa forma, analise a 

tabela abaixo: 

Produto Descrição 

Arroz - 

Feijão Custou R$ 3,00 a mais que o Arroz 

Atum Custou o triplo do Feijão 

Costela bovina Custou o quádruplo do Atum 

Detergente Custou 1/2 do Arroz 

 

É correto afirmar que o valor pago pelo detergente foi de: 

a) R$ 3,25 

b) R$ 4,00 

c) R$ 3,50 

d) R$ 4,25 

e) R$ 4,50 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal portuário, 

responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e alumínio. O maior porto 

de Santa Catarina é o: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

b) Porto de Iguaçu. 

c) Porto de Venceslau Braz. 

d) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

e) Porto de São Francisco do Sul. 

 

06 – Antes da denominação corrente, Seara possuía outro nome, até o ano de 1944, quando deixou de 

ser distrito de Itá. Esta denominação era: 

a) Dogello Goss. 

b) Concórdia. 

c) Distrito de Plaumann. 

d) Nova Milano. 

e) Cruzália. 

 

INFORMÁTICA 

07 – O equipamento usado para captar dados impressos e transformá-los em dados digitais de 

imagem é denominado como: 

a) Impressora. 

b) Scanner. 

c) Bluetooth. 

d) Mouse. 

e) Teclado. 

  

08 – No Microsoft Excel a forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha normal 

seriam considerados complicados ou difíceis de analisar é denominada: 

a) Tabela fiscal. 

b) Tabela incomum. 

c) Tabela geral. 
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d) Tabela de folhas. 

e) Tabela dinâmica. 

 

09 – João Pedro, estudante da Universidade XPTO, estava elaborando seu trabalho de conclusão do 

curso e precisava formatar o texto de modo que o mesmo ficasse alinhado à direita. Para executar tal 

comando, as teclas de atalho a serem utilizadas no Microsoft Word são: 

a) Ctrl + G. 

b) Ctrl + J. 

c) Ctrl + Q. 

d) Ctrl + E. 

e) Ctrl + U. 

 

10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de índices de conteúdo é 

denominado como: 

a) Grupo Notas de Rodapé. 

b) Grupo Correspondências. 

c) Grupo Referências. 

d) Grupo Legendas. 

e) Grupo Sumário. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO 

11 – É exemplo de transtornos de perfusão que ocasiona cianose central: 

a) Tetralogia de Fallot. 

b) Síndrome de Eisenmenger. 

c) Embolia pulmonar. 

d) Enfisema pulmonar. 

e) Fibrose pulmonar. 

 

12 – De acordo com a Portaria 264/2020, a Leishmaniose Tegumentar Americana assim como a 

Leishmaniose Visceral são doenças de Notificação Compulsória: 
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a) Imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Sentinela. 

c) Imediata, somente às Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. 

d) Semanal. 

e) Imediata, às Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. 

 

13 – Sobre a cianose periférica é correto afirmar que: 

a) Com a manobra de elevação e abaixamento de um dos membros a onda sanguínea 

subsequente é de cor avermelhada, levando certo tempo para o reaparecimento da cianose. 

b) É generalizada. 

c) Desaparece quando o paciente respira oxigênio. 

d) Não desaparece quando se mergulha a extremidade em água quente, durante 5 a 10 minutos. 

e) A pele das extremidades é quente. 

 

14 – Com base, na Portaria 264/2020, não segue a mesma regra de Notificação Compulsória das 

doenças citadas, na questão anterior: 

a) Casos de dengue. 

b) Doença aguda pelo vírus Zika. 

c) Leptospirose. 

d) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

e) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

 

15 – Há diversos métodos diagnósticos por imagem que auxiliam o médico nos diagnósticos que 

envolvem febres indeterminadas. Desses métodos, o médico deve valer-se das ultrassonografias, nos 

casos de: 

a) Tórax, abdômen, coluna vertebral, ossos longos, crânio (tumores, sinais de abscesso): 

geralmente, pouco úteis; dentes, seios paranasais: muito úteis. 

b) Muito eficiente na detecção de massas e coleções líquidas no crânio, tórax, abdômen e 

pelve. 

c) Pulmão (embolia); ossos (tumores) – moderadamente útil. 

d) Enterite regional; diverticulite, enterocolite. 
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e) Muito útil na pesquisa de massas e coleções líquidas das regiões cervical, torácica, 

abdominal e pélvica. 

 

16 – A dispneia ao decúbito lateral, onde a dificuldade respiratória surge ou se intensifica em 

determinado decúbito, levando o paciente a decúbitos preferenciais, como pode ocorrer no pleuris, 

denomina-se: 

a) Platipneia. 

b) Dispneia inspiratória. 

c) Trepopneia. 

d) Dispneia expiratória 

e) Dispneia paroxística. 

 

17 – Analise os excertos, abaixo, com relação à febre: 

I – Pacientes com tumores, frequentemente, apresentam febre e, nesses casos, há três possíveis 

mecanismos para explicá-la: a) liberação de pirógeno endógeno dos sítios de destruição celular ou 

inflamação; b) liberação de pirógeno endógeno por células estimuladas por fatores autoimunes 

induzidos pelas células malignas; e c) produção de pirógeno pela própria célula tumoral. 

II – A febre não é apenas um sinal, mas sim faz parte de uma síndrome (síndrome febril) em que, 

além do aumento de temperatura, ocorrem outros sintomas, cujo aparecimento e intensidade 

variam, diretamente, com a magnitude da hipertermia, destacando-se astenia, inapetência, cefaleia, 

taquicardia, taquipneia, oligúria, dor no corpo, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos, e até 

convulsões. 

III – A febre constitui um sinal e/ou sintoma frequente em múltiplas enfermidades. O seu 

diagnóstico etiológico é um estímulo à perspicácia médica, pois, além de uma investigação 

exaustiva, é necessário um amplo conhecimento de formas típicas e atípicas das mais diversas 

enfermidades, em várias especialidades médicas. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão incorretos.  
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18 – Observe o gráfico de febre, abaixo, e indique qual das alternativas o descreve, corretamente: 

 

Fonte: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 

a) Febre contínua: permanece sempre acima do normal, com variações de até 1°C, sem grandes 

alterações, exemplo febre tifoide, tuberculose e pneumonia. 

b) Quadro térmico normal com evolução atípica. 

c) Febre recorrente ou ondulante: Período de temperatura normal que duram dias ou semanas, 

interrompido por períodos de temperatura elevada, sem grandes oscilações. (doença de 

Hodgkin e outros linfomas). 

d) Febre remitente: hipertermia diária com variações de mais de 1°C e sem períodos de 

apirexia. (septicemia, pneumonia e tuberculose). 

e) Febre irregular ou séptica: picos muito altos intercalados por temperaturas baixas ou 

apirexia, sem qualquer caráter cíclico. (septicemia, abscessos pulmonares, empiema 

vesicular, tuberculose, fase inicial da malária). 

 

19 – O volume que pode ser inalado, durante uma respiração forçada, além do volume corrente é 

denominado: 

a) Volume residual. 

b) Volume de reserva inspiratório. 

c) Ventilação minuto. 

d) Volume corrente. 

e) Volume de reserva expiratório. 

 

20 – Todas as afecções que possam reduzir a área de hematose de modo intenso, tais como 

condensações e rarefações, são descritas como causas de dispneia por causas: 

a) Parenquimatosas. 

b) Diafragmáticas. 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
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c) Obstrutivas. 

d) Toracopulmonares. 

e) Pleurais. 

 

21 – A síndrome de Claude Bernard-Horner é consequente a um bloqueio da inervação simpática do 

olho e da face em qualquer ponto do seu trajeto. Cursa, clinicamente, com uma ptose palpebral 

discreta à moderada da pálpebra superior, devida a uma paresia do músculo tarsal superior ou de 

Müller. A pupila apresenta uma: 

a) Midríase variável. 

b) Midríase média fixa. 

c) Discoríase bilateral. 

d) Anisocoria variável, que depende da localização. 

e) Miose variável. 

 

22 – Das síndromes mediastínicas, podemos citar: 

I – Síndrome do mediastino ________: correspondem as síndromes respiratórias e 

comprometimento dos nervos recorrentes e frênicos.  

II – Síndrome do mediastino _________: síndrome da veia cava inferior.  

III – Síndrome do mediastino _________: correspondem a disfagia, dores radiculares, 

manifestações simpáticas e de compressão medular. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Anterior; Médio; Posterior. 

b) Médio; Inferior; Posterior. 

c) Superior; Médio; Inferior. 

d) Superior; Inferior; Posterior. 

e) Médio; Anterior; Posterior. 

 

23 – Nos casos de asma-brônquica, o exame físico, durante a crise releva importantes achados ao 

médico, como por exemplo, a palpação, que indicará: 

a) Insuflação pulmonar, inspiração profunda e expiração prolongada, tiragem, amplitude 

respiratória diminuída. 
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b) Murmúrio vesicular diminuído com expiração prolongada, sibilos, predominantemente, 

expiratórios em ambos os campos pulmonares. 

c) Presença de roncos localizados ou esparsos pelo tórax. 

d) Frêmito toracovocal normal ou diminuído. 

e) Hipersonoridade. 

 

24 – A pandemia da Covid-19 mudou, rápida e abruptamente, a vida das pessoas. Isso ocorreu de 

maneira radical e, muitas vezes, inesperada. Nos últimos meses, em prol do distanciamento social, 

restrições para sair de casa, participar de atividades sociais, e mesmo para trabalhar, impactaram 

milhões de pessoas. Para os que puderam manter os seus empregos, trabalhar de casa impôs novas 

rotinas. Neste contexto, o aumento de sintomas de ansiedade e depressão na população é esperado, e 

deve ser enfrentado o mais rapidamente possível. Quando ocorrem taxas de incidência elevadas de 

transtornos de ansiedade na infância e em jovens adultos, aumenta fortemente o risco de 

aparecimento de depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico na idade 

adulta. 

(Fonte:https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Guia-de-Saude-Menta-%20pos-pandemia-Pfizer-

Upjohn.pdf) 

Sobre o tema, o Guia de Saúde Mental Pós-pandemia, trazido pela Pfizer, aponta que um ponto 

especial deve ser salientado sobre as pessoas que vivem sozinhas:  

a) A solidão é um fator de risco para a depressão, e aumenta as taxas de suicídio e abuso de 

álcool. 

b) O confinamento em casa, por um período longo e ainda indeterminado, é fator de grande 

estresse. 

c) O estresse, associado a outros fatores, como risco de doenças, problemas econômicos, 

confinamento, abuso de álcool e solidão e estímulo ao sistema nervoso central. 

d) O estresse não pode funcionar como gatilho para uma pessoa que nunca teve transtorno 

mental. 

e) Temos que conversar, ler e nos informar sobre outros temas. Por exemplo, trabalhar online, 

estudar e fazer atividade física, regularmente, são excelentes ferramentas para manter a 

saúde mental. 
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25 – Ao contrário do que acontece com as estenoses valvares, a gravidade da insuficiência aórtica 

guarda estreita relação, com a duração do sopro e não com a sua intensidade. Os sinais periféricos são 

decorrentes da grande pressão diferencial, tanto por aumento da pressão sistólica devido ao maior 

volume de sangue ejetado, como por diminuição da pressão diastólica, decorrente da própria lesão da 

valva. Dos sintomas periféricos observados, o Sinal de Duroziez indica: 

a) Pulsação na base da língua. 

b) Presença de pulso digital e pulso capilar. 

c) Duplo sopro auscultado à compressão da artéria femoral. 

d) Pulsações amplas e visíveis das carótidas. 

e) Oscilações da cabeça acompanhando os batimentos cardíacos. 

 

26 – A violência sexual produz consequências traumáticas e irreparáveis para quem a sofre, 

guardando proporções pandêmicas e universais. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) 

define violência como o “uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha a 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação”. Sobre a violência sexual e os temas que envolvem essa questão em saúde, considere a 

alternativa incorreta: 

a) Os hematomas e lacerações genitais são os danos físicos mais frequentes. Lesões 

perfurocortantes, traumatismos, escoriações, mordidas, arranhaduras, queimaduras, 

equimoses e abdome agudo podem estar presentes. 

b) O atendimento imediato aos casos de violência sexual recente permite oferecer medidas de 

proteção, como a anticoncepção de emergência e as profilaxias de DSTs, Hepatite B e HIV, 

evitando danos futuros para a saúde da mulher. 

c) O médico deve preencher ficha de notificação compulsória, em duas vias. Colher material de 

cavidades (conteúdo vaginal, oral ou anal) até 72 horas, após o ato, obtido por meio de swab 

estéril, acondicionado em papel filtro, em envelope lacrado e identificado, e em ambiente 

climatizado. Realizar esfregaço desse material, em duas lâminas de vidro sem fixadores e 

identificadas. 

d) A conduta médica envolve avaliar necessidade de profilaxia do tétano e coletar exames no 

pronto-atendimento: hemograma; glicemia; TGO/TGP; fosfatase alcalina; creatinina; Beta 

HCG; HIV; VDRL; HbSAg; Anti-HCV. 
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e) As profilaxias no caso de violência para mulheres acima de 45 kg são Penicilina Benzatina 

2.4 milhões UI IM dose única – profilaxia sífilis (1.2 milhões UI cada nádega); Ceftriaxona 

250 mg IM dose única – profilaxia gonorreia; Metronidazol 2 g VO dose única – profilaxia 

para clamídia e cancro mole; Azitromicina 1 g VO dose única – profilaxia para 

tricomoníase. 

 

27 – Na avaliação de um hemograma, o médico evidenciou, pelo relatório, a presença de 

esquizócitos. Esse achado, pode ser descrito como: 

a) Hemácias em "forma de chapéu mexicano", com a presença de um centro escuro cercado 

por um halo claro que por sua vez é cercado por um halo com hemoglobina, dando a forma 

de um alvo. Aparecem na anemia ferropriva, em algumas hemoglobinopatias (talassemias, 

hemoglobina C) e hepatopatia crônica.   

b) Hemácias "empilhadas" devido a hiperproteinemia sérica, tal como acontece na 

hipergamaglobulinemia (tanto policlonal como monoclonal). 

c) Hemácias espiculadas, com pontas pequenas; pode tratar-se de artefato (problemas com o 

manejo da amostra coletada, por exemplo), uremia ou raramente eritroenzimopatia 

(deficiência de piruvato quinase). 

d) Hemácias fragmentadas, visualizadas na microscopia como células espiculadas, irregulares e 

em geral menores do que as hemácias normais. Formam-se, após trauma das hemácias, na 

circulação, como pode ocorrer em próteses valvares disfuncionais (que podem levar ao 

turbilhonamento excessivo do sangue) e em doenças da microcirculação como a Coagulação 

Intravascular Disseminada (CIVD) onde ocorre deposição excessiva de fibrina na 

microcirculação, também levando à lesão mecânica dos eritrócitos.  

e) Agregados irregulares de hemácias causadas pela ligação de anticorpos do tipo IgM a 

antígenos eritrocitários, como vistos na infecção por Mycoplasma pneumoniae. Também são 

vistas, na doença das crioaglutininas e em outras infecções.  

 

28 – Em determinadas condições, a fase expiratória do murmúrio vesicular torna-se mais prolongada 

e mais intensa do que a fase inspiratória. Essa variação ocorre no enfisema, asma brônquica e na 

condensação pulmonar. Esse achado semiológico caracteriza um murmúrio vesicular com: 

a) Modificações da continuidade. 

b) Modificações do timbre. 
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c) Modificações da duração. 

d) Modificações da tonalidade. 

e) Modificações da intensidade. 

 

29 – Sobre os diversos grupos de anti-hipertensivos, disponíveis, no Brasil, podemos citar: 

I – Diuréticos de alça. 

II – Inibidores diretos da renina. 

III – Diidropiridinas. 

Dos medicamentos ligados a esses grupos, temos: 

( ) Lacidipino. 

( ) Alisquireno. 

( ) Piretanida. 

( ) Bumetanida. 

( ) Nitrendipino. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas, ligadas ao mecanismo de 

ação indicado nos itens, é: 

a) III – II – I – I – III  

b) II – III – I – I – II  

c) I – III – II – I – I  

d) II – II – I – III – III  

e) III – I – II – II – I  

 

30 – Do diagnóstico das infecções congênitas, a causada pelo Citomegalovírus, tem como método 

diagnóstico recomendado pelo Ministério da Saúde: 

a) Cultura (+). 

b) Sorologia positiva. 

c) Pesquisa direta. 

d) Células de inclusão na urina. 

e) Cultura do líquido das vesículas. 

 


