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Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos

(35 questões)

16. As ações preventivas podem ocorrer em momentos diferentes na historia da doença. Existem quatro
momentos básicos na prevenção de doenças. Sobre
eles, é correto afirmar.

18. São diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde:

a. (

b.

b.

c.

c.
d.
e.

) A prevenção secundária ocorre antes da instalação das complicações da doença,
( ) A prevenção terciária ocorre antes da incapacitação ou óbito do paciente.
( ) A prevenção primária e a secundária não alteram a história natural das doenças.
( X ) A prevenção primordial ocorre antes da instalação dos fatores de risco da doença.
( ) A prevenção primária ocorre antes do diagnóstico clinico e instalação dos fatores de
risco da doença.

17. Em relação às ações preventivas de saúde, podemos considerar como exemplo de ações primárias:
a. ( ) Instruções específicas sobre dieta e exercícios
e a prescrição de fármacos a hipertensos.
b. ( ) Realização de glicemias de jejum em pacientes obesos, mas assintomáticos.
c. ( ) Uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina para evitar eventos
cardiovasculares.
d. ( ) Ações visando prevenir o início da obesidade
e sedentarismo em adolescentes e adultos
jovens.
e. ( X ) Recomendações dietéticas ou exercícios físicos a um paciente obeso, sem diabetes ou
portadores de tolerância diminuída a glicose.

a. (

d.

e.

) Gratuidade, universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social.
( ) Gratuidade, equidade, resolubilidade, e controle social.
( X ) Universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização
e controle social.
( ) Universalidade, gratuidade, integralidade, hierarquização e regionalização, descentralização
e controle social.
( ) Universalidade, equidade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade e controle social.

19. A Varicela é uma doença infecto-contagiosa
aguda, causada pelo herpes-vírus Zoster varicellae.
Sobre ela, é correto afirmar que:
a. ( X ) O período de incubação é de 11 a 21 dias e o
período prodrômico, de 24 horas.
b. ( ) As complicações mais freqüentes são a pneumonia e encefalite.
c. ( ) As complicações mais freqüentes são a encefalite e a Síndrome de Reye.
d. ( ) O aciclovir reduz a duração da febre e o
número de lesões e está indicado seu uso de
rotina em crianças, dentro de 25 a 48 horas
após o inicio da erupção.
e. ( ) A erupção apresenta-se com lesões características: primeiro aparecem as vesículas
circundadas por mácula eritematosa que se
rompem e apresentam crostas.

.
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20. A Coqueluche é uma doença infecto-contagiosa
aguda causada por um pequeno bacilo gram-negativo,
a Bordetella pertussis. Sobre ela, é correto afirmar que:
a. ( ) A imunidade adquirida com a doença é
permanente.
b. ( X ) As lesões consistem em necrose do epitélio
respiratório, com infiltrado local de neutrófilos
e macrófagos.
c. ( ) A fase catarral é inespecífica, com tosse produtiva, que perdura por 24 a 48 horas, seguida
pela fase paroxística, com tosse espasmódica
característica.
d. ( ) Após a fase de convalescença, em torno da 4a
semana, o número e a intensidade das crises
diminuiem e a tosse espasmódica desaparece.
e. ( ) Crianças com 6 meses de idade freqüentemente requerem hospitalização para
monitorização dos sinais vitais e risco de
pneumotórax.

21. O Sarampo é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus RNA da família paramixovírus. Sobre
ele, é correto afirmar que:
a. ( ) No Brasil, com a cobertura vacinal e a vigilância epidemiológica, foi considerada erradicada
em 2005.
b. ( ) A complicação mais freqüente do sarampo
é a contaminação bacteriana secundária das
lesões.
c. ( X ) É a mais contagiosa das doenças infecciosas,
com uma taxa de ataque secundário em
populações susceptíveis próxima de 100%.
d. ( ) É considerada uma doença benigna quando
afeta crianças bem nutridas e de bom nível
social.
e. ( ) O período de incubação é rápido, de até 48
horas, com febre, coriza, hiperemia das mucosas e conjuntival 3 a 4 dias antes do exantema
e das manchas de Koplik.

.
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22. Em lactente de 6 meses, que chega à Unidade
Local de Saúde com a mãe referindo aumento intermitente do volume da bolsa escrotal desde o nascimento,
deve ser considerado o diagnóstico de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Distopia testicular.
Hidrocele septada.
Hérnia inguino escrotal.
Hidrocele comunicante.
Hérnia inguinal encarcerada.

23. A estenose hipertrófica do piloro é caracterizada
pelo aparecimento de vômitos não biliares em jato, a
partir da 4a semana de vida, usualmente em meninos e
primogênitos. Sobre essa doença, pode-se afirmar que:
a. ( X ) Sua etiologia permanece desconhecida e o
tratamento de escolha é a piloromiotomia.
b. ( ) Em casos de diagnóstico tardio pode evoluir
com acidose hipercalêmica e hipoclorêmica
devido a vômitos persistentes.
c. ( ) O índice de suspeição é lato com a história
clínica e a confirmação diagnóstica é feita
com ultra-sonografia abdominal ou seriografia esôfago-gastro-duodenal.
d. ( ) O uso de antieméticos e antiespasmódicos
pode diminuir o a espasticidade da musculatura pilórica e evoluir com cura em 2 a 4
semanas.
e. ( ) As principais complicações da doença são
a perfuração gástrica e o refluxo gastroesofagiano.
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24. A cardiopatia isquêmica é uma importante causa
de mortalidade no Brasil. O diagnóstico da angina é
clínico e freqüentemente é necessária a confirmação
objetiva da doença. Sobre essa confirmação, é correto
afirmar que:

a. (

a. (

b.

c.

d.
e.

) O infradesnivelamento do segmento ST de
2 mm ou mais, associado ao aumento da pressão arterial sistólica no teste de esforço, sugerem isquemia miocárdica grave.
( X ) O teste funcional está indicado para confirmar
o diagnóstico clínico e avaliar a gravidade da
isquemia.
( ) A cintilografia miocárdica está indicada na
dúvida diagnóstica com o objetivo de estabelecer a base anatômica da sintomatologia.
( ) A cineangiocoronariografia é o exame de
escolha para o diagnóstico da doença.
( ) A cineangiocoronariografia está indicada
apenas no planejamento de procedimentos
de revascularização cirúrgica ou por cateter.

26. Em relação às arritmias cardíacas, assinale a alternativa correta:

25. O ponto central na insuficiência cardíaca é a presença de dispnéia, congestão e limitação funcional
de origem circulatória. Podem ser considerados como
Estágio A, segundo a American Heart Association/
American College of Cardiology, pacientes com:
a. ( ) doença isquêmica coronariana associada.
b. ( ) hipertrofia, dilatação ou hipocontratilidade
ventricular, valvulopatia assintomática, infarto
do miocárdio prévio.
c. ( ) sintomas de insuficiência cardíaca ou assintomáticos com sintomas prévios, incluindo
aqueles em classe funcional de I a IV.
d. ( ) hospitalizações freqüentes, em lista de transplante, em uso de auxílio circulatório contínuo.
e. ( X ) hipertensão arterial sistêmica, coronariopatia,
diabetes melito, emprego de fármacos cardiotóxicos, abuso de alcool, febre reumática,
história familiar de miocardiopatia.

b.

c.

d.

e.

) Bradiarritmias são arritmias com freqüência
cardíaca abaixo de 40 bpm, via de regra assintomáticas em indivíduos normais como atletas e vagotônicos.
( ) As taquiarritmias caracterizam-se por freqüên
cias cardíacas acima de 120 bpm, sendo a
mais freqüente a taquicardia supraventricular
paroxística.
( ) A taquicardia sinusal ocorre em pacientes
com doenças cardíacas primárias ou indivíduos que utilizam substâncias de ação central
como xantinas, álcool ou anfetaminas.
( ) A fibrilação atrial habitualmente é assintomática, com maior freqüência em adultos jovens,
excedendo 5 a 10% em pacientes abaixo dos
30 anos.
( X ) A arritmia sinusal é extremamente freqüente,
especialmente em crianças e adolescentes e
encontra-se associada à arritmia respiratória
e é diagnosticada quando a variação entre o
ciclo mais curto e o mais longo for maior que
1,2 segundos.

27. Considerando-se a asma como uma doença inflamatória crônica da via aérea, com limitação variável do
fluxo aéreo e responsividade aumentada da traquéia
e brônquios aos estímulos, as alterações de provas de
função pulmonar nesses pacientes caracterizam-se por:
a. (

b.
c.

d.

e.

) Variação Volume Expiratório Forçado (VEF) e
da relação VEF/capacidade vital forçada em
50% do previsto.
( ) Redução de 50% da Volume Expiratório
Forçado (VEF) após 6 minutos de corrida.
( X ) Aumento de 20% ou mais da variação diurna
do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) medido
2 vezes ao dia, em pelo menos 3 dias por
semana, durante 2 semanas.
( ) Normalização do Volume Expiratório Forçado
(VEF) com nebulização com broncodilatador
ou curso com corticosteróide administrado
via oral por 2 semanas.
( ) Demonstração de hipereatividade das vias
aéreas com teste de broncoprovocação com
agentes brônquio constritores como metacolina e histamina.

.
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28. Segundo o Projeto GOLD (Global Iniciative for
Chronic Obstructive Lung Disease), coordenado pela
OMS, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
é uma doença com limitação do fluxo aéreo, usualmente progressiva, e está associada a uma resposta
inflamatória do pulmão, cujo principal fator de risco é:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Tabagismo.
Poeiras e produtos químicos ocupacionais.
Doenças restritivas pulmonares associadas.
Poluição do ar intradomiciliar da combustão
de biomassa (lenha)
) Poluição do ar extradomiciliar da combustão
de derivados de petróleo.

29. As bursas são dispositivos anatômicos situados
próximos às estruturas de movimento que visam
facilitar a ação dos músculos e tendões, contendo
pequenas quantidades de líquidos. Sobre as bursites,
podemos afirmar que:
a. ( ) A fase aguda requer repouso da estrutura
comprometida e identificação dos fatores
desencadeantes e calor local úmido.
b. ( ) A aspiração de líquido da bursa somente
deve ser realizada na suspeita de bursites
infecciosas.
c. ( ) A bursite isquiática é uma das mais prevalentes, acomete preferencialmente as mulheres
e manifesta-se por dor na face lateral da coxa,
que pode irradiar para a região glútea e perna.
d. ( X ) São decorrentes de processo inflamatório
das bursas, em geral relacionadas com traumatismos ou como manifestação de doenças
sistêmicas.
e. ( ) A bursite anserina pode gerar dor no pé e no
tornozelo, que se agrava ao descer ou subir
escadas, sendo mais comum em mulheres
obesas.

30. Considera-se o Atestado Médico como a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas
conseqüências. Ele deve ser emitido com seguinte
condição:
a. ( X ) Para certificar condições de sanidade ou
doença, intervenções cirúrgicas e suas conseqüências, ou impossibilidade de comparecer
ao trabalho e/ou escola.
b. ( ) Deve ser acompanhado do Código de
Classificação Internacional de Doenças (CID),
sempre que envolver períodos de afastamento ao trabalho e/ou escola.
c. ( ) Nos atestados com finalidade de justificarem
faltas no trabalho, quando há necessidade de
afastamento superior a 7 dias, o paciente deve
ser encaminhado à perícia médica.
d. ( ) O Atestado Médico, explicitando uma incapacidade permanente, é um documento legal
que dispensa o parecer de perícia médica.
e. ( ) Nos atestados com finalidade de justificarem faltas no trabalho, a história clínica
pregressa de sinais e sintomas clínicos pregressos podem ser incluídos no período de
afastamento.

31. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
foi criado em 1975, quando implementou a obrigatoriedade de notificação de algumas doenças. Desde
então, a avaliação de séries históricas permitiu estabelecer padrões de tendências de algumas doenças
transmissíveis.
Assinale a alternativa que indica uma consequência da criação do Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica.
a. (
b.
c.
d.
e.

.
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) Aumento de doenças infecciosas crônicas
como a tuberculose e hanseníase.
( ) Redução da incidência de malária e
leishmaniose.
( X ) Redução da incidência de doenças
imunopreviníveis.
( ) Redução de doenças transmissíveis como a
cólera e dengue.
( ) Erradicação do sarampo e da raiva humana.
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32. No Brasil, existem atualmente 35 doenças de notificação compulsória. Entre elas, podemos citar:
a. ( ) Febre tifóide, cólera, shiguelose e botulismo.
b. ( ) Rubéola, sarampo, salmonelose e tuberculose.
c. ( ) Hanseníase, herpes zoster, leptospirose e
tétano.
d. ( ) Hepatite A, Hepatite B, HIV e molusco
contagioso.
e. ( X ) Difteria, coqueluche, doença meningocócica e
meningite por haemophilus influenzae.

33. Os acidentes por animais peçonhentos são emergências clínicas e constituem um problema de relevância médica, tanto pelo número de atendimentos
que geram, quanto pela mortalidade e morbidade
que determinam. Sobre o diagnóstico diferencial a
partir do exame físico, podemos afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Edema discreto e presença de alterações neurológicas, mialgias intensas duas horas após
o acidente são compatíveis com acidente
elapídico.
( X ) Edema volumoso a partir de uma hora da
picada, sinais puntiformes de implantação de
presas e alteração do tempo de coagulação
são compatíveis com acidente botrópico.
( ) Evolução precoce (uma hora) com paralisia
dos músculos elevadores das pálpebras, insuficiência ventilatória, hipotensão arterial e
dificuldade para deglutição é compatível com
acidente crotálico.
( ) Edema discreto, pouca sintomatologia muscular dolorosa e hematúria macroscópica são
compatíveis com acidente botrópico.
( ) Dor intensa no local da picada associada à
diminuição da perfusão de extremidades por
edema e síndrome compartimental são compatíveis com acidente crotálico.

34. As características morfológicas de lesões dermatológicas têm grande significado e podem facilitar o
reconhecimento diagnóstico. Sobre elas, podemos
afirmar:
a. ( X ) As leucodermias são manchas brancas por
diminuição ou ausência de melanina.
b. ( ) A xantocromia é a cor amarelada causada
pelo depósitos de carotenos.
c. ( ) Os eritemas são manchas angiomatosas de
cor vermelha, permanentes, por aumento do
número de capilares.
d. ( ) Petéquias são manchas vermelhas por extravasamento de hemácias na derme, que não
desaparecem à vitropressão, maiores que 1 cm.
e. ( ) Pápulas são formações sólidas, pedunculadas,
decorrentes de hipertrofia das papilas dérmicas e que sangram facilmente.

35. Em relação à dermatite seborréica, assinale a
alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) É uma doença inflamatória crônica e recorrente e multifatorial, cuja principal característica é a presença de lesões eritematoescamosas, bem delimitadas, formando placas
confluentes.
( ) O eritema é a lesão primária e a escama, conseqüência direta da multiplicação acelerada
de melanócitos que se acumulam na superfície da pela.
( ) Os fatores desencadeantes variam desde
infecções bacterianas até exposição excessiva a radiações solares, fármacos e estresse
emocional.
( X ) Fungos do gênero Malassezia têm sido os
principais microorganismos implicados na
patogênese.
( ) Pode acometer a pele, unhas e articulações,
sendo que o comprometimento ungueal é
caracterizado por depressões puntiformes na
lâmina ungueal e pequenas manchas amarelo
acastanhadas no leito ungueal.

.
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36. O vitiligo atinge cerca de 1% da população. A sua
principal característica clínica é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) É uma micose superficial, na qual ocorrem
lesões lenticulares hipercrômicas e hipocrômicas, recobertas por descamação fina.
( X ) Aparecimento de manchas hipocrômicas na
pela e mucosas, provocadas pela destruição
de melanócitos.
( ) É uma hipocrômica pós inflamatória, representando lesões residuais hipocrômicas, com
história pregressa de diversas dermatites.
( ) Corresponde a nevo anêmico, que corresponde à área desprovida de vasos, onde não
surge eritema à escarificação da pele.
( ) Doença fúngica , que acomete exclusivamente a camada mais superficial da pele causada pela Malassezia furfur.

37. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer
em seres humanos. Sobre as suas apresentações clínicas, podemos afirmar:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Anti-HBe / Convalescença.
Anti-VCH / Hepatite crônica.
Anti-HBs / Imune à hepatite.
IgM anti-VHA / Hepatite aguda.
IgG anti-VHE / Hepatite aguda.

39. Marcos, 25 anos foi encaminhado à Unidade Local
de Saúde com suspeita de hepatite B aguda. A investigação sorológica realizada mostrou HBsAg (+) e IgM
anti-HBc (–). Sobre o resultado desses exames, podemos considerar como sendo:
a. ( ) Não infectado, apenas cicatriz imunológica.
b. ( X ) Infecção aguda ou falso positivo, solicitar IgM
anti-HBC em 15 dias.
c. ( ) Infecção crônica.
d. ( ) Infecção aguda.
e. ( ) Falso negativo.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O carcinoma epidermóide apresenta-se inicialmente como pápula rósea, com bordas
translúcidas peroladas, às vezes com finas
teleangiectasias, que crescem progressivamente até formar um nódulo. Pode ocorrer
ulceração central , em geral recoberta por
crosta, sangramento intermitente e difícil
cicatrização.
( ) O risco de degeneração maligna de nevos
melanocíticos adquiridos está relacionado
com o tamanho dos nevos maiores que 5 cm
de diâmetro.
( ) O melanoma é bastante raro antes da puberdade e, quando presente, tem origem no nevo
gigante, adquirido em mais da metade dos
casos.
( X ) O carcinoma basocelular é o tumor maligno
mais comum, de crescimento lento, com capacidade invasiva localizada, podendo destruir
tecidos adjacentes.
( ) O melanoma é uma proliferação maligna de
queratinócitos da epiderme, tem caráter invasivo e pode originar metástases.

38. Nas Hepatites, os marcadores sorológicos tem um
significado. Todas as relações de anticorpos/significado
abaixo são corretas, exceto:

.
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40. A Doença de Chagas é uma doença endêmica,
que não apresenta variações clínicas ou sazonais de
importância epidemiologica. A principal forma de
transmissão em centros urbanos é:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Transfusão de sangue.
Durante a gestação, por via placentária.
Pela ingestão de alimentos contaminados.
Por meio de vetores, nas fezes dos insetos
triatomídeos.
) Uso de drogas injetáveis, com seringas
compartilhadas.
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41. A Dengue constitui-se no momento em um grave
problema de saúde pública no Brasil. As medidas
profiláticas e de controle dessa doença baseiam-se
fundamentalmente:
a. (
b.
c.

d.
e.

) Na vacinação da população de áreas epidêmicas e endêmicas.
( X ) Na vigilância epidemiológica e no combate ao
vetor.
( ) No isolamento preventivo de pacientes com
diagnostico laboratorial confirmado, tanto
virilógico quanto sorológico.
( ) No saneamento básico de comunidades
afetadas.
( ) No tratamento da água e na higiene dos
alimentos.

42. A Dengue é uma doença de notificação compulsória e, para fins de vigilância epidemiológica, deve-se
sempre procurar confirmar o diagnóstico por meio de
exames laboratoriais. Indique método ideal de confirmação da Dengue:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Coagulograma.
Prova de resistência capilar.
Isolamento e identificação viral.
Detecção de antígenos virais.
Testes sorológicos para detecção de
anticorpos.

43. O Brasil ocupa o 2o lugar, atrás da Índia, em
número de casos da endemia de Hanseníase. Pacientes
com placas eritematosas, eritemato-hipocrômicas,
bem delimitadas, hipo ou anestésicas com comprometimento de nervos, caracterizam a forma de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Hanseníase Dimorfa.
Hanseníase Tuberosa.
Hanseníase Virchowiana.
Hanseníase Tuberculóide.
Hanseníase Indeterminada.

44. Dentro da organização dos serviços de saúde
pública no Brasil, existem programas estaduais e
municipais de controle da tuberculose que atuam
baseados em prioridades de atendimento. Tais prioridades compreendem:
a. ( ) Campanhas educativas e de esclarecimento.
b. ( ) Identificação e tratamento de pacientes bacilíferos, por um período de 3 a 6 meses.
c. ( ) Diagnóstico, com realização de PPD em contatos de pacientes bacilíferos.
d. ( ) Diagnóstico, com realização de Rx de tórax em
contatos de pacientes bacilíferos.
e. ( X ) Prevenção, que inclui medidas como vacinação com BCG intradérmico e quimioprofilaxia,
pós-exposição com hidrazida.

45. Para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em
adultos, o método diagnóstico de maior sensibilidade
para a sua confirmação é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Biopsia pleural.
Radiografia de tórax.
Aspiração de lavado gástrico.
Broncoscopia com lavado alveolar.
Pesquisa de BAAR no escarro, com uma concentração mínima de 5.000 bacilos por milímetro de secreção.

46. As recomendações do Ministério da Saúde para
início de terapia anti-retroviral em pacientes com HIVAIDS são:
a. ( ) Sempre iniciar o tratamento após o diagnostico.
b. ( ) Indivíduos assintomáticos sem contagem de
células CD4 disponível.
c. ( X ) Indivíduos assintomáticos com CD4 inferior a
200 células por mm3.
d. ( ) Indivíduos assintomáticos com CD4 entre 200
e 350 células por mm3.
e. ( ) Indivíduos assintomáticos com CD4 maior que
350 células por mm3.

.
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47. Um homem de 26 anos, previamente saudável,
tem um quadro de febre, mal estar geral, mialgias
e dor de garganta. Três dias após, quando já estava
totalmente assintomático e sem qualquer alteração ao
exame físico, ele apresenta hematúria macroscópica
e o exame de urina mostra 3+ de proteína, cilindros
hemáticos e hematúria importante e a creatinina sérica
é 0,9 mg/dl. O mais provável diagnóstico clínico é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Doença de lesão mínima.
Nefropatia por Imunoglobulina A.
Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
Glomerulonefrite membrano-proliferativa.
Glomerulonefrite difusa aguda pósestreptocócica.

48. Com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica e doença renal:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O uso de beta-bloqueadores é contra-indicado para tratar hipertensão arterial sistêmica
em pacientes com diabetes e lesão renal.
( ) Pacientes que apresentem doença renal só
deverão ter níveis alvos mais baixos para controle da pressão arterial se já tiverem uma taxa
de filtração glomerular < 60 ml / min / 1,73 m2.
( ) Não há nenhuma preferência no uso de drogas no controle da hipertensão arterial em
pacientes com doença renal. O importante é
controlar a pressão.
( ) Pacientes com insuficiência renal crônica
com taxa de filtração glomerular < 50 ml/
min/1,73 m2 têm contra-indicação para o
uso de inibidores da enzima conversora da
angiotensina.
( X ) Pacientes que apresentem alguma doença
renal (de qualquer causa e em qualquer estágio) devem ter níveis alvos para controle da
pressão arterial mais baixos que a população
em geral.

.
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49. Dentre as drogas abaixo, indique a mais indicada
no tratamento da cistite bacteriana na mulher jovem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ampicilina.
Nitrofurantoína.
Sulfametoxazol + trimetoprim.
Levofloxacina.
Penicilina.

50. Considere um paciente com diabetes mellitus. A
esse respeito, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A nefropatia é mais comum no diabético tipo II.
b. ( ) Seu quadro clínico clássico é de uma síndrome
nefrítica.
c. ( ) O primeiro sinal laboratorial de nefropatia diabética é a presença de proteinúria > 200 mg
nas 24 horas.
d. ( ) Devemos evitar o uso de inibidor de enzima
conversora da angiotensina pelo risco maior
de hipercalemia.
e. ( ) O controle glicêmico deve ser feito com insulinoterapia pois os estudos mostram proteção
renal com o uso de insulina.
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