PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)

PORTUGUÊS
Para responder as questões 01 e 02, considere o Texto 01.
TEXTO 01

Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/380-como-nao-chegar-a-paz-2/
Disponível em: http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif

01. Com relação ao Texto 01, são corretas as afirmações:
I.

O texto A pomba da paz no divã trata-se de uma
charge.
II. O texto apresenta, de forma humorística, uma crítica
ao problema da violência.
III. O texto tem como objetivo principal mostrar que a
pomba da paz está sentindo-se rejeitada por todo
mundo.
IV. A função de linguagem predominante no texto, tendo em vista seu caráter persuasivo, é a apelativa.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
I, II e III
I, II e IV
II e IV
todas as alternativas.

02. No texto acima, qual o valor semântico da conjunção
ENTÃO?
A)
B)
C)
D)
E)

causa
consequência
concessão
conclusão
explicação

Leia atentamente o Texto 02, que norteará a resolução das
questões 03, 04 e 05.
TEXTO 02

03. Com base na leitura do cartum acima, podemos afirmar
que o objetivo do autor é:
A) Fazer uma crítica à política adotada pela ONU, mais
precisamente aos “métodos pacíficos” utilizados em
nome da paz mundial, mas que atendem aos interesses das grandes potências.
B) Argumentar a favor da política adotada pela ONU,
que tenta manter a paz mundial através de várias
ações.
C) Mostrar que é preciso adotar métodos pacíficos, tais
como: cortar reservas de água e alimento e causar
sanções, para tentar evitar a guerra.
D) Evidenciar que só acontece guerra nos países que insistem em não cumprir as orientações da ONU.
E) Defender a guerra em nome da paz.
04. Considerando os efeitos de sentido pretendidos pelo autor, que reações estão implícitas nas falas e/ou imagens da
raposa em cada um dos quadrinhos do cartum acima?
A) questionamento; curiosidade; questionamento; contestação; espanto; tristeza
B) questionamento; curiosidade; questionamento; questionamento; surpresa; tristeza
C) ironia; interesse; questionamento; contestação; perplexidade; desolação
D) ironia; desinteresse; espanto; contestação; perplexidade; desolação
E) ironia; interesse; espanto; contestação; perplexidade;
desolação
05. Em qual das frases abaixo, encontramos um problema
regência:
A) “Espero que assim você repense em suas atitudes
(quadrinho 05).
B) “Infelizmente você não está colaborando com método das grandes potências para chegarmos a paz”
(quadrinho 01).
C) “E causando sanções para dificultar o apoio de seus
amigos (quadrinho 04).
D) “Então resolvi usar um método mais pacífico usado
pela ONU” (quadrinho 02).
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E) “Estou cortando suas reservas de água e alimento”
(quadrinho 03).

As questões de 06 a 10 referem-se ao Texto 03. Por isso, leiao com muita atenção.
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TEXTO 03
O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO UM
BOM CAMINHO PARA PAZ SOCIAL
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A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso, entretanto, só
pode ser atingida com a ordenação da potencialidade da
comunidade em confiança e somação ao poder público
em torno do ideal comum de uma segurança justa.
A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial. Os estudiosos da sociologia criminal entendem
que a necessidade desta interação nada mais é do que
uma “co-produção dos serviços policiais”, querendo
com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que
deve existir entre a Polícia e o povo, ou seja, o povo
precisa da Polícia para compor a sua proteção e em
contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal
finalidade.
Tal assertiva comunga com a filosofia do policiamento comunitário e é por via da confiança e da amizade que são formadas parcerias entre a população e as
instituições de segurança pública no sentido de identificar, priorizar e resolver os problemas que afetam as
comunidades relacionados à violência e ao crime.
A estratégia principal do policiamento comunitário
é de caráter preventivo para a consequente redução da
criminalidade, contudo, alcança também a questão da
diminuição do dano da vítima e modifica os fatores
comportamentais da população em relação à instituição
policial fazendo com que boas informações sejam colhidas para o trabalho da Polícia investigativa em repressão
aos delitos ocorridos.
É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando as
suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional, com o crescimento desordenado das cidades e com
a transformação das eras foram surgindo problemas
diferentes, aumentando a violência e a marginalidade
substancialmente fazendo com que novos modelos de
Polícia fossem implementados e fossem abandonadas
aquelas velhas e boas interações, começando assim o
afastamento entre a Polícia e a sociedade.
As más ações policiais ocorridas no tempo e principalmente as executadas na ditadura militar, em que os
direitos do cidadão brasileiro foram rasgados e totalmente desrespeitados com grande número de pessoas
inocentes ou não criminosas sendo torturadas, mortas e
desaparecidas, ajudaram a distanciar de vez o povo da
sua Polícia.
Com esse afastamento a população passou a ter a
Polícia não mais como sua amiga ou sua parceira contra
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o crime e, somente como sua protetora, dela exigindo
tudo sem apoio nenhum a lhe fornecer em troca.
Aproveitando os espaços deixados entre Polícia e
povo, o crime organizado foi assim ocupando os lugares
vazios engrossando as fileiras do tráfico de drogas, raiz
central de tantos outros tipos de crimes que assola o
nosso País.
As favelas, invasões, morros, foram dominados pelos traficantes que organizaram facções criminosas para
maior fortalecimento, enquanto os agentes públicos
viam naqueles amontoados de barracos de vidas subumanas apenas possíveis votos a serem comprados.
O tráfico passou então a funcionar como uma espécie de governo paralelo dentro das diversas comunidades, realizando em troca de favores e informações o
trabalho social para o povo carente local, distribuindo
alimentos, mantimentos e remédios que são tomados de
assalto em cargas diversas para tais finalidades. Funcionando também o grande traficante como se fosse um
Juiz opressor ou ditador na resolução das contendas do
povo.
Assim, em diversas localidades, o povo por falta de
opção, prefere o tráfico ao poder público. O policial fora
trocado pelo traficante por pura imprevidência e inabilidade do Estado. A alternativa plausível para resgatar o
espaço perdido é, sem sombras de dúvidas, o policiamento comunitário.
Há mais de uma década atrás o grande Jurisconsulto, professor e Filósofo MIGUEL REALE assim inteligentemente já entendia: “...A polícia comunitária,
aquela que diuturnamente convive com o povo, não é
senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e
é a única solução a ser dada com êxito para resolver
a preocupante questão da violência, sobretudo nas
grandes cidades.”
Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população,
na restauração da ordem pública danificada, na satisfação do povo em relação ao serviço policial prestado, no
melhor relacionamento e confiança da sociedade nas
ações policiais, além da redução da criminalidade e da
real punição dos criminosos.
Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados com
ética, legalidade e responsabilidade, além de resgatar a
interatividade perdida, ainda farão com que os olhos do
povo sejam a extensão dos olhos da Polícia para que
nada de mal passe despercebido e nos aproximemos
mais da tão sonhada paz social.

Disponível em:
http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=28&sub=29&idtexto=9279&keys=O+p
oliciamento+comunitario+como+um+bom+caminho+para+a+paz+social

06. Com relação às funções de linguagem presentes no texto
O policiamento comunitário como um bom caminho para paz
social, o único item correto é:
A) Existem, no texto, duas funções de linguagem, a expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário; e a e a referencial, pois o texto informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.

2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE (SE)
B) Existe, no texto, apenas uma função de linguagem, a
conativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social
C) Existe, no texto, apenas a função de linguagem expressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal
quanto ao policiamento comunitário;
D) Existem, no texto, duas funções predominantes, a
apelativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a concordar que o policiamento comunitário é um dos
caminhos para se alcançar a paz social; e a referencial, pois o autor também informa o leitor sobre a relação polícia/comunidade ao longo da história.
E) Existe no texto apenas a função referencial, pois o
objetivo do autor é informar o leitor sobre a relação
polícia/comunidade ao longo da história.
07. O objetivo do autor Marques, no texto O policiamento
comunitário como um bom caminho para paz social, já explicitado no título, é reafirmado em que trecho?
A) “A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo
fundamental de toda pessoa de bom senso” (linhas
01 e 02).
B) “[...] a população passou a ter a Polícia não mais
como sua amiga ou sua parceira contra o crime e,
somente como sua protetora, dela exigindo tudo sem
apoio nenhum a lhe fornecer em troca (linhas 48 a
51).
C) “A eficiência do trabalho da polícia está intimamente ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o
policial" (linhas 06 a 08).
D) “É fato que em tempos idos a Polícia e a comunidade andavam de mãos dadas contra o crime, época em
que o policiamento vivia junto com o povo saneando
as suas questões inerentes, mas, com o aumento populacional” (linhas 30 a 33).
E) “Um programa de policiamento comunitário bem
aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da
comunidade, na redução do medo que sofre a população, na restauração da ordem pública danificada,
na satisfação do povo em relação ao serviço policial
prestado, no melhor relacionamento e confiança da
sociedade nas ações policiais, além da redução da
criminalidade e da real punição dos criminosos” (linhas 85 a 92).
08. De acordo com Marques, que fatores contribuíram para
distanciar comunidade/polícia?
A) aumento populacional; crescimento desordenado das
cidades; surgimento de novos problemas decorrentes
das transformações das eras; aumento da violência e
da marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época da ditadura militar;
B) ocupação, pelo crime organizado, dos espaços deixados entre polícia e povo; aumento do tráfico de
drogas; domínio de favelas, invasões e morros por
traficantes; organização de facções criminosas; o
governo paralelo exercido pelo tráfico em diversas
comunidades; realização de trabalho social para o
povo carente em troca de favores e informações; resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes;
C) realização de trabalho social para o povo carente em
troca de favores e informações; resolução de contenMÉDICO PLANTONISTA

das do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
surgimento de novos problemas decorrentes das
transformações das eras; aumento da violência e da
marginalidade;
D) aumento da violência e da marginalidade; as más
ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; realização de trabalho social para
o povo carente em troca de favores e informações;
resolução de contendas do povo pelos grandes traficantes; aumento populacional; crescimento desordenado das cidades;
E) aumento populacional; aumento da violência e da
marginalidade; as más ações policiais, especialmente, as realizadas na época ditadura militar; ocupação,
pelo crime organizado, dos espaços deixados entre
polícia e povo; aumento do tráfico de drogas; domínio de favelas, invasões e morros por traficantes; organização de facções criminosas; o governo paralelo
exercido pelo tráfico em diversas comunidades.
09. Considerando o contexto em que aparecem no texto, qual
o valor semântico estabelecido pelas conjunções destacadas
nas frases a seguir:
“[...] o povo precisa da Polícia para compor a sua
proteção e em contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal finalidade” (linhas 12 a 15).
II. “Funcionando também o grande traficante como se
fosse um Juiz opressor ou ditador na resolução das
contendas do povo” (linhas 67 a 70).
III. “A polícia comunitária [...] e é a única solução a ser
dada com êxito para resolver a preocupante questão
da violência, sobretudo nas grandes cidades” (linhas
79 a 84).
IV. “Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Estados da Nação, bem monitorados e administrados
com ética, legalidade e responsabilidade, além de
resgatar a interatividade perdida, ainda farão com
que os olhos do povo sejam a extensão dos olhos da
Polícia” (linhas 93 a 97).
I.

A)
B)
C)
D)
E)

oposição, comparação, direção, adição
adição, condição, finalidade, concessão
adição, comparação, finalidade, adição
oposição, comparação, finalidade, concessão
adição, condição, direção, adição

10. Qual dos pares de palavras abaixo está em desacordo com
as Novas Regras Ortográficas?
A)
B)
C)
D)
E)

conseqüente / polícia
co-produção / conseqüente
êxito / interatividade
interatividade / co-produção
conseqüente / interatividade
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Atualmente o posto de presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, o chamado TSE, responsável por todo o andamento
das eleições do país tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Marcos Aurélio de Melo
Arnaldo Versiani
Carmen Lúcia Rocha
Gilmar Mendes
Ricardo Lewandowski

12. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma
queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca
de 40 bilhões de reais por ano destinado a um ministério,
conforme anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação,
extraída do bolso do contribuinte, era em forma de um imposto provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo
onerasse um outro imposto de operação financeira denominado CPMF. O imposto da CPMF era destinado, exclusivamente, para:
A)
B)
C)
D)
E)

o PAC
o ENEM
as Forças Armadas
o Ministério da Saúde
o Banco Central

13. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Poço Verde, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Tobias Barreto
Ribeira do Amparo
Heliópolis
Fátima
Riachão do Dantas

14. No município de Poço Verde, típico de uma política efervescente, foi eleito prefeito para o quadriênio 1997-2000:
A)
B)
C)
D)
E)

Carlos Alberto Lima
Milton Souza de Santana
José Everaldo de Oliveira
Ricardo Henrique Nogueira
Antônio da Fonseca Dorea

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, em
documentário que trata da história da cidade, todos os ilustres
abaixo citados foram prefeitos do município de Poço Verde,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

Jonas Dias Neto
Emídio Neto
José Bonifácio Rodrigues
Carlos Alberto Lima
Milton Santana

16. O município de Poço Verde passou a ser cidade em data
de:
A)
B)
C)
D)
E)

15 de outubro de 1948.
25 de novembro de 1953.
22 de abril de 1954.
02 de agosto de 1969.
19 de setembro de 1974.
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17. O gentílico para quem nasce em Poço Verde corresponde
a:
A)
B)
C)
D)
E)

poçoverdense
verdense
pocense
poçoverdenense
poçovernense

18. Sabemos da importância do Agente Comunitário de Saúde (ACS) para a comunidade em um município no que se
refere ao aspecto preventivo. Neste caso, o ACS é um servidor ligado diretamente a(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Conselho Tutelar
Hospital do Município
Secretaria da Saúde
Secretaria da Ação Social
IBGE

19. Os símbolos de um município são representados, sistematicamente pelo(a):
A)
B)
C)
D)
E)

o Povo, a Bandeira e o Escudo.
a Comunidade, o Escudo e as Matas.
o Povo, o Hino e as Vilas.
o Hino, o Escudo e a Bandeira.
o Hino, o Povo e a Comunidade.

20. No estado de Sergipe, o atual presidente da Assembleia
Legislativa é o(a) deputado(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Adelson Barreto
Conceição Vieira
André Moura
Pastor Mardoqueu
Angélica Guimarães

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O abuso e dependência de Benzodiazepínicos constitui-se
num frequente motivo de procura de pacientes em serviços de
urgência e emergência para obter uma receita que lhes propicie a medicação ou a injeção de Diazepam, Kiatrium ou outra
similar, no afã de se reduzir os sintomas de abstinência da
droga. Podemos afirmar categoricamente que, dentre a família dos benzodiazepínicos, a droga que constitui-se na de mais
difícil abandono quando usada cronicamente (período superior a 03 meses) é, dentre as abaixo:
A)
B)
C)
D)
E)

Alprazolam
Bromazepam
Diazepam
Lorazepam
Midazolam

22. Considere as seguintes informações clínicas: paciente do
sexo masculino com 38 anos, diabético há 14 anos, portador
de retinopatia e neuropatia. Ao exame, PA 160 x 100 mmHg,
com proteinúria de 24 h = 2,6 g/l e creatinina plasmática de
2,0 mg/dl. A principal hipótese diagnóstica nesta situação é:
A) Nefropatia hipertensiva
B) Insuficiência renal crônica secundária à nefropatia
diabética
C) Doença isquêmica renal
D) Nefropatia diabética incipiente
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E) Pielonefrite crônica secundária a infecções urinárias
de repetição
23. Considere as seguintes informações clínicas: paciente do
sexo feminino, com 34 anos de idade, em 4º mês de tratamento de Hanseníase Virchowiana, desenvolveu nódulos eritematosos, dolorosos, em tronco, face e em membros superiores
há cerca de 03 dias. A melhor conduta a ser adotada é:
A) Manter o tratamento e aguardar a melhora clínica
tendo em vista que a maioria destes casos tem melhora clínica espontânea em alguns dias.
B) Suspender o tratamento e iniciar tratamento com Talidomida de 100 a 400 mg/dia até resolução do quadro clínico e então reiniciar o tratamento específico.
C) Suspensão do tratamento pois evidentemente trata-se
de reação alérgica à Clofazimina.
D) Suspender apenas o uso de Dapsona e introduzir anti-histamínicos.
E) Manter o tratamento e iniciar terapia com Prednisona, dose de 1 a 2 mg/kg/dia.
24. Qual dos exames abaixo elencados é altamente específico
para Lúpus Eritematoso Sistêmico, embora seja pouco sensível?
A)
B)
C)
D)
E)

Anti-RNP
FAN
Anti-DNA
Anti-Sm
Anti-Ro

25. Qual das alternativas seguintes pode ser considerada uma
complicação da Cetoacidose Diabética?
A) Hipopotassemia, evoluindo com parada cardíaca.
B) Pneumonias, em particular provocadas por germes
oportunistas.
C) Dilatação gástrica aguda, podendo manifestar-se por
hematêmese.
D) Diminuição da viscosidade sanguínea com consequente hemorragia interna aguda.
E) Infarto agudo do miocárdio, evidenciando-se por crises hipertensivas rebeldes ao tratamento.
26. Considere as seguintes alternativas e escolha a que identifica apenas patologias de notificação compulsória:
A)
B)
C)
D)
E)

Rubéola, Bronquiolite e Sarampo
Hepatite A, Ascaríase e Rubéola
Filariose, Hanseníase e Sarampo
Difteria, Escarlatina e Hepatite A
SIDA, Varicela e raiva

27. As Vacinas de Bactérias ou de Vírus vivos atenuados
NÃO devem ser administradas, a princípio, em pessoas:
A)
B)
C)
D)
E)

Com vacinação anti-rábica em andamento.
Em pessoas com histórico familiar de convulsão.
Apresentando diarreia leve ou moderada.
Desnutridas.
Portadoras de imunodeficiência congênita ou adquirida.

28. A Vacina contra o vírus da Influenza é contraindicada
para:

B)
C)
D)
E)

Pacientes submetidos a transplantes.
Indivíduos portadores de HIV.
Crianças com menos de 06 meses de idade.
Pessoas com mais de 60 anos de idade.

29. Você fica sabendo através de colegas de trabalho que um
outro médico da mesma unidade forneceu um Atestado “de
favor” (obviamente falso) a um estudante, a pedido deste
último, para que pudesse receber dispensa das aulas de Educação física na escola. Podemos afirmar quanto a este fato
que:
A) Constitui-se infração Ética, segundo o Código de
Ética Médica em vigor, e pode redundar em outras
implicações penais a depender de outros desdobramentos que o caso pode adquirir.
B) Constitui-se crime punível com 01 mês a 01 ano de
detenção.
C) É um ato médico sem implicações éticas ou legais,
uma vez que é procedimento corriqueiro e consagrado na prática profissional.
D) É prática reprovável pela ética hipocrática, mas não
punível pelos nossos Conselhos de classe.
E) É falta de caráter administrativo que implica em sanções aplicáveis pela maioria dos hospitais, mas sem
implicações éticas ou legais.
30. Considere os seguintes dados clínicos: paciente de 32
anos de idade com relato de episódios exclusivamente perimenstruais de cefaleia bitemporal intensa, em peso, acompanhada de fono e fotofobia, com náuseas e piora aos esforços.
Refere ainda que a dor atinge seu pico no 2º dia de menstruação e não cede com uso de analgésicos comuns. Qual das
alternativas seguintes corresponde ao diagnóstico e qual a
melhor conduta para este caso?
A) Cefaleia do tipo tensional; profilaxia com antidepressivo tricíclico (tipo Imipramina).
B) Síndrome de tensão pré-menstrual; fluoxetina.
C) Cefaleia hemicrania; profilaxia intermitente com
Naproxeno ou Naratriptano.
D) Cefaleia simples; analgésicos simples.
E) Cefaleia hemicrania; profilaxia com diidroergotamina.
31. Hoje em dia há uma preocupação quase que patológica
por parte da maioria das pessoas, principalmente jovens, em
exibir um corpo vigoroso e, de acordo com as normas sociais,
considerado um modelo de saúde, com musculatura evidenciada e hipertrofiada. No entanto, a administração de suplementos vitamínicos e minerálicos, para adolescentes, deve ser
oferecida apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Em situações especiais, como distúrbios alimentares.
na fase de aceleração do crescimento.
Antes da espermarca.
Antes da menarca.
na fase de desaceleração do crescimento.

32. Considere as seguintes alternativas e identifique a única
INCORRETA com relação à Hipertensão arterial:
A) O exame de fundo de olho deve constar da investigação inicial de todo paciente Hipertenso.
B) A Hipocalemia espontânea é um dado que nos leva à
suspeita de Hipertensão Arterial Secundária.

A) Portadores de diabete insulinodependente.
MÉDICO PLANTONISTA
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C) Hipertrofia ventricular esquerda, que ocorre no paciente hipertenso, é relacionada exclusivamente à sobrecarga de pressão e é diretamente proporcional à
mesma.
D) Os níveis pressóricos ideais em pacientes diabéticos
são consideravelmente inferiores do que em pacientes não-diabéticos.
E) O paciente diabético que é portador de Hipertensão
Arterial, mesmo que em estágio I, deve receber controle farmacológico como opção terapêutica inicial.
33. Com relação à anamnese do paciente Pneumopata, podemos afirmar que o Estertor Teleinspiratório (ou Crepitante) é
resultante da:
A) Redução do surfactante no sistema mucociliar.
B) Abertura súbita das vias aéreas em vias de colabamento.
C) Redução do fluxo nas pequenas vias aéreas.
D) Fuga aérea d pelos canais de Lambert.
E) Fuga aérea pelos poros de Kohn.
34. Atualmente o Tabagismo ainda é considerado um flagelo
pela OMS (Organização Mundial da Saúde), contribuindo
com dezenas de milhares de mortes no Brasil e com alguns
outros milhões no resto do mundo, de acordo com estatísticas
recentes. A respeito deste tema (Tabagismo), identifique a
única afirmativa CORRETA:
A) A fumaça inalada diretamente da ponta do cigarro é
menos nociva do que aquela que é tragada.
B) Não se encontrou ainda a presença de substâncias
mutagênicas na urina de pessoas que são consideradas fumantes passivos.
C) O tabagismo gera o enfisema por mecanismos obstrutivos e enzimáticos.
D) O Monóxido de Carbono da fumaça do cigarro é o
principal agente causador da Bronquite Crônica.
E) As lesões epiteliais e as atipias nucleares não se reduzem após o abandono do tabagismo.
35. Na anamnese do Sistema Urinário, quando se encontram
certos dados (especialmente se associados) pode-se estabelecer o diagnóstico diferencial entre uma ITU (Infecção do
Trato Urinário) baixo e uma Pielonefrite Aguda. Identifique a
opção que os apresenta dentre as abaixo:
A) Cilindros leucocitários, bacteriúria e hematúria.
B) Mais de 100 hemácias por campo, disúria e bacteriúria maciça.
C) Mais de 100 piócitos por campo, hematúria e febre.
D) Dor lombar, cilindros leucocitários e febre.
E) Bacteriúria maciça, hematúria e febre.

37. Associe os agentes patogênicos relacionados abaixo com
as drogas indicadas para sua respectiva erradicação:
1. Taenia solium
2. Schistosoma mansoni
3. Strongyloides stercoralis
4. Ascaris lumbricoides

(
(
(
(

)
)
)
)

Oxamniquine
Mebendazol
Praziquantel
Tiabendazol

A sequência CORRETA é:
A)
B)
C)
D)
E)

4, 3, 2, 1
1, 2, 3, 4
2, 4, 3, 1
2, 1, 3, 4
2, 4, 1, 3

38. Na anamnese da função hepática, são considerados bons
marcadores para a avaliação do dano hepatocelular:
A)
B)
C)
D)
E)

Bilirrubinas
Lipoproteínas
Colesterol sérico e Tempo de coagulação
Aminotransferases
Fosfatase alcalina e 5’nucleotidase.

39. Analise as seguintes afirmativas relativas á Hanseníase e
identifique a única CORRETA:
A) A Reação de Mitsuda é sempre positiva nos pacientes com doença lepromatosa e negativa na forma tuberculóide.
B) A terapia é realizada apenas com Dapsona durante
06 meses.
C) A lesão inicial da forma tuberculóide é geralmente
uma mácula hipocrômica que é bem demarcada e hipoestésica.
D) O fenômeno de Lucio é característico da forma indeterminada de Hanseníase.
E) A forma tuberculóide pode evoluir com amiloidose e
eritema nodoso.
40. Ainda relacionado à Hanseníase, que droga se mostra útil
tanto no tratamento específico da doença quanto nas reações?
A)
B)
C)
D)
E)

Talidomida
Rifampicina
Dapsona
Clofazimina
Sulfona

36. Ainda com relação à anamnese, identifique a opção que
apresenta os sinais clínicos clássicos da oclusão arterial
aguda:
A) Pulsos presentes, ausência de dor, palidez.
B) Desaparecimento dos pulsos, dor aguda e palidez.
C) Desaparecimento dos pulsos, ausência de dor, vômitos.
D) Pulsos presentes, dor aguda e palidez.
E) Pulsos presentes, ausência de dor, vômitos.
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