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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 46 (quarenta e seis) questões objetivas, numeradas de 01 a 46, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 26 (vinte e seis) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

A CULTURA
 Toda cultura é particular. Não existe, nem pode existir uma cultura 
universal constituída. No nosso século, os antropólogos vivem ensinando isso a quem 
quiser aprender.
 Tal como acontece com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes 
ou pequenos, vão adquirindo e renovando, construindo, organizando e reorganizando, 
cada um a seu modo, os conhecimentos de que necessitam.
 O movimento histórico da cultura consiste numa diversificação 
permanente. A cultura universal – que seria a cultura da Humanidade – depende dessa 
diversificação, quer dizer, depende da capacidade de cada cultura afirmar sua própria 
identidade, desenvolvendo suas características peculiares.
 No entanto, as culturas particulares só conseguem mostrar sua riqueza, 
sua fecundidade, na relação de umas com as outras. E essa relação sempre comporta 
riscos.
 Em condições de uma grande desigualdade de poder material, os 
grupos humanos mais poderosos podem causar grandes danos e destruições fatais às 
culturas dos grupos mais fracos. (...)
 Todos tendemos a considerar nossa cultura particular mais universal 
do que as outras. (...) Cada um de nós tem suas próprias convicções. (...)
 Tanto indivíduos como grupos têm a possibilidade de se esforçar para 
incorporar às suas respectivas culturas elementos das culturas alheias.
 Apesar dos perigos da relação com outras culturas (descaracterização, 
perda da identidade, morte), a cultura de cada pessoa, ou de cada grupo humano, é 
frequentemente mobilizada para tentativas de autorelativização e de 
autoquestionamento, em função do desafio do diálogo.

 (Leandro Konder - O GLOBO, 02/08/98)

Considere o texto acima para responder as questões de 01 a 03.
Questão 01 
O autor, ao afirmar que “Toda cultura é particular”, elabora uma construção que:

A) propõe uma regra em que não há exceções.
B) demonstra uma ideia que desmistifica ao longo do texto.
C) estabelece uma cultura acima das outras.
D) generaliza a cultura dos diversos povos.
E) estabelece uma comparação entre cultura e particularidade.

Questão 02
Ao usar o recurso da citação de especialistas como antropólogos, o autor tem por objetivo:

A) tornar o texto mais atrativo.
B) atribuir ao texto maior credibilidade.
C) fazer comparações entre o discurso dos antropólogos e de outros especialistas com ideias contrárias.
D) provocar surpresa no leitor.
E) provocar questionamentos e reflexões.

Questão 03
O texto, quanto à tipologia textual, é um exemplo de:

A) narração.
B) descrição.
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C) argumentação.
D) injunção.
E) dialogação.

Questão 04
Considerando a regência verbal, assinale a alternativa em que há o emprego do pronome LHE, ferindo a língua culta.

A) A reunião foi à tarde, mas não lhe pude assistir.
B) Ao poeta, enviei-lhe meus originais.
C) Informei-lhe que sua obra seria publicada.
D) Perguntei-lhe onde estava Eleonora.
E) Júlia, o poeta escreveu-lhe belo poema.

Questão 05
Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada.

“Sabiam que era para........providenciar o que Vossa Senhoria........, mas nem........nada”.
A) mim - solicitastes - me disseram
B) eu - solicitastes - me disseram
C) mim - solicitou - disseram-me
D) eu - solicitou - me disseram
E) mim - solicitastes - disseram-me

Questão 06
Identifique a frase que mantém o padrão culto da linguagem.

A) O especialista a que recorreram para assessorá-los é muito competente.
B) Já coloquei na mochila as cordas as quais ensinarei aos meninos como fazer os diferentes nós.
C) A cidade cujo prefeito já lhes falei também participará do torneio.
D) Tenho uma peça indiana raríssima que já me ofereceram muito dinheiro.
E) Ele escolheu o tipo de utilitário de que mais lhe convinha.

Questão 07
Considerando a regência verbal, indique a alternativa que fere a língua culta.

A) Disse que daria o recado a ele e lho dei.
B) Prometeu a resposta a nós e no-la concedeu.
C) Já vo-los mostrarei, esperai.
D) Procuravam João, encontraram-no.
E) Quando lhe vi, espantei-me.

Questão 08
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte texto:
“A lembrança do avô, ___________ o garoto-narrador fez referência, é o mais eficiente recurso __________ dispõe 
para perpetuar a memória do homenzinho da camisa branca”.

A) que – a que 
B) a que – com que 
C) a que – de que 
D) de que – que 
E) com que – de que 
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Questão 09
Considere a concordância e assinale a alternativa correta.

A) Dizia-se maravilhas do velhinho.
B) Não faltou lembranças ao neto nem simplicidade ao avô.
C) Já fazem muitos anos que seu avô partiu.
D) A paz e a tranquilidade reinava no coração do bom velhinho.
E) Seus gestos e atitudes demonstravam tranquilidade.

Questão 10
Analise os enunciados a seguir, no que se refere à obrigatoriedade no emprego do sinal indicativo de crase.

1. Muitas pessoas ainda estão preocupadas com a invasão ianque à terra do idioma pátrio.
2. Os estrangeirismos ligados à bens e serviços poderiam trazer dificuldade de comunicação.
3. Importamos palavras estrangeiras, mas as adaptamos a Fonologia do português.
4. Uma política linguística séria é uma boa medida, à qual todos os falantes têm direito.

São corretas:
A) todas
B) 1 e 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 3 e 4, apenas.
E) 1, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11
Analise as afirmativas abaixo.

I. Consciência moral é a capacidade interna que o indivíduo tem de reagir ao certo e ao errado, a capacidade de 
distinguir entre o bem e o mal.

II. A dimensão ética está constantemente voltada para a vida individual dos homens.
III. Valores e virtudes se referem ao comportamento humano.
IV. Ético e aético são expressões utilizadas quando nos referimos a certas atitudes dos indivíduos em sociedade.

Estão corretas as afirmativas:
A) I e IV, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) III e IV, apenas.

Questão 12
Sobre Qualidade de Vida, assinale a alternativa incorreta.

A) A análise do comportamento permite compreender suas consequências nas relações de trabalho e estimular 
posturas facilitadoras da qualidade de vida.

B) Viver com qualidade resulta tanto da busca individual, quanto do esforço coletivo.
C) Os movimentos voltados para melhorar a qualidade de vida nas organizações analisam vários aspectos, entre 

eles, a dignidade com que a pessoa é tratada.
D) As pesquisas de clima e qualidade de vida investigam o ambiente interno e podem contribuir com o início de 

um processo de mudança.
E) A infraestrutura familiar constitui fator irrelevante para a qualidade de vida no trabalho.
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Questão 13
Analise as afirmativas a seguir, tomando como referência o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Francisco 
Beltrão.

I. A nomeação em caráter efetivo para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e de títulos, salvo as exceções legais.

II. A escolha dos ocupantes de cargos de provimento em comissão não poderá recair sob funcionários do 
Município.

III. Compete ao chefe do Poder Executivo prover, por decreto, os cargos públicos municipais, na conformidade da 
Constituição e das leis em vigor.

IV. Pode ser provido em cargo público somente quem satisfizer os requisitos seguintes, entre outros especificados 
em Lei: ser brasileiro, ter boa conduta e possuir aptidão para o exercício do cargo.

V. Estágio probatório é o período de três anos de efetivo exercício, a contar da data do início deste, durante o qual 
são apurados os requisitos necessários à confirmação do funcionário no cargo em comissão para o qual foi 
designado.

Estão corretas as afirmativas:
A) II, III e V, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) III, IV e V, apenas.
E) IV e V, apenas.

Questão 14
Métodos eficazes ao se falar ao telefone começam com a capacidade de ouvir, que incluem os seguintes traços:

I. empatia.
II. compreensão.
III. assimilação.
IV. retorno.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, II, III e IV.
B) III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
E) I e III, apenas.

Questão 15
De acordo com a Lei Orgânica de Francisco Beltrão, é vedado ao Município:

I. delegar ao Estado ou a União, mediante convênio, serviços de sua competência.
II. consorciar-se com outros Municípios para a realização de obras e serviços comuns.
III. estabelecer cláusula de exclusividade nos contratos de execução de serviços públicos de transporte coletivo 

por terceiros.
IV. criar distinções ou reconhecer diferenças entre brasileiros, ou preferências em favor de pessoa de direito 

público.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I e II, apenas.
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Questão 16
Considerando a Lei Orgânica do SUS, n.º 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.

I. Desde que não seja em caráter complementar, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de  
Saúde (SUS).

II. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território  
nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.

III. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e  
municipais,  da  Administração  direta  e  indireta  e  das  fundações mantidas  pelo  Poder  Público,  constitui  o  
Sistema Único de Saúde (SUS).

IV. Excetua-se no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a participação na formulação da política e 
na execução de ações de saneamento básico.

V. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma  
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Estão corretas as afirmativas:
A) I, III e IV, apenas.
B) II, III e V, apenas.
C) II, IV e V, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) III, IV e V, apenas.

Questão 17
De acordo com a Lei Orgânica do SUS, assinale a alternativa incorreta.

A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas  
expedidas  pelo  órgão  de  direção  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  quanto  às  condições  para  seu 
funcionamento.

B) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos 
níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

C) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa  
concordância do paciente e de sua família.

D) Os serviços de saúde das Forças Armadas de forma alguma poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde 
(SUS).

E) A saúde é um direito fundamental do ser humano e um dever do Estado. O dever do Estado não exclui o das  
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Questão 18
A Constituição Federal, em seu artigo 5º do Título II, capítulo I, trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. 
Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém erro quanto ao inciso XLVII. Não haverá penas:

A) de morte, tampouco em caso de guerra declarada.
B) de caráter perpétuo.
C) de trabalhos forçados.
D) de banimento.
E) cruéis.

Questão 19
De acordo com a Constituição Federal, não compete ao Sistema Único de Saúde: 

A) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para consumo humano.
C) coordenar a formação de recursos humanos na área tecnológica.
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D) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos.

E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Questão 20
Assinale a alternativa que não está de acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação à Saúde.

A) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos. 
B) A assistência à saúde é restrita à iniciativa pública.
C) A lei não permite a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. 
D) Ao SUS compete, entre outras atribuições, participar da execução das ações de saneamento básico.
E) Uma das atribuições do SUS é executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
Compete às comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, as articulações 
de políticas e programas nas seguintes atividades: 

I. Saneamento e meio ambiente.
II. Vigilância Sanitária e farmacoepidemiologia.
III. Saúde do Trabalhador.
IV. Recursos Humanos.
V. Ciência e Tecnologia.

Marque a alternativa correta.
A) Somente a assertiva II está correta.
B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
D) Nenhuma das assertivas está correta.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 22
A demência de início pré-senil (a partir de 45 anos), apresenta mudanças na personalidade e no comportamento e/ou 
alteração da linguagem com características iniciais bem marcantes, também com alterações do comportamento sexual, 
como desinibição, jocosidade e hipersexualidade, além de hiperoralidade, hiperfagia com ganho de peso e obsessão em 
tocar objetos; porém, o comprometimento da memória é geralmente mais tardio. De qual tipo de demência trata a 
descrição anterior?

A) Doença de Alzheimer.
B) Demência Frontotemporal - Doença de Pick.
C) Demência Vascular.
D) Demências dos corpúsculos de Lewy.
E) Demência por deficiência de vitamina E.

Questão 23
Um paciente apresenta lesões de pele com alterações da sensibilidade, espessamento de nervos periféricos e 
baciloscopia positiva para bacilos álcool-ácido resistente (BAAR) intracelular. A primeira suspeita diagnóstica é:

A) Vitiligo.
B) Pitiríase versicolor.
C) Hanseníase.
D) Pelagra.
E) Sífilis.
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Questão 24
Um paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, teve trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, no 
último mês, e está sendo adequadamente tratado com Warfarin®. Ele apresenta sintomas de neoformação de coágulos 
em membro inferior direito, bem como um coágulo no antebraço esquerdo. Qual o diagnóstico mais provável?

A) Deficiência de proteína C.
B) Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN).
C) Síndrome do inibidor lúpico.
D) Síndrome de Trousseau.
E) Leucemia linfocítica aguda.

Questão 25
Um homem, com 45 anos de idade, apresenta doença gastrointestinal, na  qual  os achados radiológicos são 
característicos, incluindo ulcerações profundas (em forma de casas de botão), longos segmentos estenosados (sinal do 
cordão) e áreas íntegras. A biópsia revelou formação de granulomas. Os exames laboratoriais demonstraram anemia 
multifatorial, leucocitose, VHS aumentada e evidências de má-absorção de proteínas. Trata-se de:

A) Doença celíaca.
B) Doença de Whipple.
C) Espru colagenoso.
D) Enterite por radiação.
E) Doença de Crohn.

Questão 26
Ligue cada condição clínica ao distúrbio ácido-base simples associado à mesma.

(1) Alcalose respiratória. (A) Miastenia grave.
(2) Acidose respiratória. (B) Gestação normal.
(3) Alcalose metabólica. (C) Coma diabético.
(4) Acidose metabólica. (D) Abuso de diuréticos.

Marque a opção com a sequência correta.
A) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C
B) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D
C) 1-B; 2-C; 3-A; 4-D
D) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B
E) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A

Questão 27
É caso de notificação compulsória imediata, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir da suspeita inicial:

A) acidente por animais peçonhentos.
B) Tuberculose.
C) Síndrome do Choque da Dengue.
D) Malária.
E) Esquistossomose.

Questão 28
Um paciente, de 24 anos de idade, apresenta ferimento com risco mínimo para tétano, não sabe informar o seu passado 
vacinal. Nesse momento, recomenda-se: 

A) vacinação e soro antitetânico.
B) apenas vacinação.
C) apenas soro antitetânico.
D) vacinação e penicilina cristalina.
E) soro antitetânico e metronidazol.
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Questão 29
Qual a manifestação clínica mais frequentemente vista na febre reumática?

A) Artrite.
B) Cardite.
C) Coreia.
D) Nódulos subcutâneos.
E) Eritema marginatum.

Questão 30
Paciente masculino, de 26 anos de idade, com suspeita de Hepatite B, apresenta os seguintes resultados sorológicos: 
HBsAg (positivo), HBeAg (negativo), Anti-HBc IgM (negativo), Anti-HBc Total (negativo), Anti-HBe (negativo), 
Anti-HBs (negativo). Qual a interpretação desse resultado sorológico?

A) Susceptível.
B) Fase aguda.
C) Fase aguda final ou hepatite crônica.
D) Início da fase convalescente.
E) Incubação.

Questão 31
São medicamentos que podem elevar a pressão arterial, exceto:

A) Corticóides.
B) Morfina.
C) Ciclosporina.
D) Anfetaminas.
E) Eritropoietina.

Questão 32
No diagnóstico, quanto à complexidade das queimaduras, considera-se como queimadura de grande gravidade, o 
paciente com as seguintes características, exceto: 

A) Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15%, em menores de 12 anos. 
B) Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 20%, em maiores de 12 anos. 
C) Qualquer queimadura de segundo grau envolvendo mão, pé, face, pescoço, axila ou grande articulação (axila, 

cotovelo, punho, coxofemoral, joelho ou tornozelo), em qualquer idade. 
D) Queimaduras de segundo ou terceiro grau atingindo o períneo, em qualquer idade. 
E) Queimaduras por corrente elétrica. 

Questão 33
É caso de Tuberculose Extrapulmonar, exceto:

A) Tuberculose pleural.
B) Empiema pleural tuberculoso.
C) Tuberculose ganglionar periférica.
D) Tuberculose meningoencefálica.
E) Tuberculose articular.

Questão 34
A vertigem é definida como uma alucinação de movimentação do ambiente ou da própria pessoa e sua causa mais 
comum é:

A) Labirintite aguda.
B) Doença de Ménière.
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C) Neuronite vestibular.
D) Vertigem paroxística postural benigna.
E) Isquemia vértebro-basilar.

Questão 35
Paciente masculino, com 70 anos de idade, com quadro de icterícia progressiva há 30 dias, que durante a evolução se 
associou com colúria, acolia e prurido. Também refere astenia, anorexia e emagrecimento de 6 kg no período. Tem 
antecedentes de insuficiência coronariana e diabetes, além disso, faz uso há muitos anos de aspirina e glibenclamida.

Assinale a alternativa correta quanto à avaliação desse quadro.
A) Possível doença hematológica tipo hemolítica deve ser considerada como causa da icterícia.
B) O quadro é típico de hepatite e a principal hipótese seria de uma hepatite infecciosa.
C) O quadro acima caracteriza uma síndrome colestática e, em um paciente desta idade, com emagrecimento 

associado, devemos investigar obstrução biliar por neoplasia maligna.
D) Síndrome de Gilbert seria a melhor explicação para os sintomas do paciente.
E) O paciente apresenta fatores de risco para litíase biliar e deve estar apresentando quadro de colecistite aguda.

Questão 36
Diarreia não-sanguinolenta está associada a qual das seguintes condições?

A) Infecção por Giardia lamblia.
B) Infecção por Shigella.
C) Infecção pelo sorotipo 0157:H7 da Escherichia coli.
D) Colite ulcerativa.
E) Isquemia colônica.

Questão 37
Uma mulher, de 35 anos de idade, apresenta rinite alérgica perene grave, perdendo 10 a 15 dias de trabalho por ano, 
devido à sinusite secundária. Os testes cutâneos imediatos revelam reações positivas significativas à poeira doméstica, 
Cladosporium, pólen de gramínea e ambrósia americana. Vários medicamentos só apresentam sucesso parcial no 
controle dos sintomas. Qual o tratamento mais adequado para este caso? 

A) Evitar antígeno.
B) Imunoterapia contra os antígenos ofensores conhecidos.
C) Preparado anti-histamínico.
D) Agonista adrenérgico tópico.
E) Corticosteróides.

Questão 38
Uma mulher, de 55 anos de idade, com hipertensão arterial sistêmica recém-diagnosticada inicia tratamento com 
enalapril 20mg/dia. Após algumas semanas de uso, qual das manifestações clínicas, representa uma reação 
medicamentosa adversa?

A) Artrite aguda.
B) Anafilaxia aguda.
C) Reação fotoalérgica.
D) Tosse crônica.
E) Erupção maculopapular.

Questão 39
O hipotireoidismo deve ser tratado com a administração diária de qual das seguintes preparações de hormônio 
tireóide?
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A) Extrato de tireóide.
B) Tireoglobulina.
C) Tiroxina (T4).
D) Triiodotironina (T3).
E) T3 e T4.

Questão 40
Qual das seguintes manifestações é mais provável na forma difusa da esclerose sistêmica do que na variante CREST?

A) Disfunção da motilidade esofágica.
B) Acometimento pulmonar.
C) Espessamento cutâneo distal.
D) Telangiectasias.
E) Doença renal.

Questão 41
Um auxiliar de produção da linha de montagem de uma empresa queixa-se de acordar à noite sentindo desconforto na 
mão direita, que desaparece após vários minutos. Após três semanas de sintomas contínuos, ele procura um médico. O 
exame físico revela fraqueza discreta da abdução do polegar e sensibilidade álgica reduzida na face palmar do polegar 
e do dedo indicador. Qual é o diagnóstico mais provável?

A) Síndrome do túnel do carpo.
B) Radiculopatia cervical.
C) Distrofia simpática reflexa.
D) Tendinite.
E) Ataques isquêmicos da artéria cerebral média esquerda.

Questão 42
Quais as recomendações para profilaxia de hepatite B após exposição ocupacional a material biológico? Considerando 
que a profissional de saúde exposta está com esquema de vacinação para hepatite B incompleto e o paciente-fonte 
apresenta HBsAg desconhecido ou não testado, assinale a opção correta.

A) Iniciar nova série de vacinas (3 doses).
B) Completar vacinação.
C) Nenhuma medida específica.
D) Iniciar vacinação.
E) Duas doses de imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHAHB).

Questão 43
Em relação ao diabetes mellitus (DM), não é correto afirmar que:

A) o DM tipo 1 é considerado uma doença autoimune, com presença de autoanticorpos (anti-GAD e anti-ICA) na 
maioria dos casos.

B) o DM tipo 2 é considerado uma doença basicamente genética, podendo ser precipitada por fatores ambientais.
C) o DM tipo 2 não faz cetoacidose.
D) o LADA, apesar de ser um diabetes autoimune, pode inicialmente responder a hipoglicemiantes orais.
E) o estado pré-diabético é cada vez mais reconhecido na literatura.

Questão 44
Assinale  a correlação entre o fator de risco para pneumonia adquirida na comunidade, com o agente infeccioso 
específico mais prevalente.

A) Alcoolismo e bacilo gram-positivo.
B) Dentes em péssimo estado e Pseudomonas.



Página 12

C) Moradores de casa de repouso e pneumococo resistente à penicilina.
D) Bronquiectasias e anaeróbio.
E) DPOC e Haemophilus influenza.

Questão 45
A rinossinusite bacteriana aguda está associada mais comumente a: 

A) Streptococcus pyogenes.
B) Streptococcus pneumoniae.
C) Staphylococcus aureus.
D) Moraxella catarrhalis.
E) Mycoplasma pneumoniae.

Questão 46
A coagulação intravascular disseminada (CID) iniciada pela ativação da via intrínseca é mais provável em qual dos 
seguintes quadros clínicos?

A) Bacteremia gram-negativa.
B) Embolia do líquido amniótico.
C) Politraumatismo.
D) Leucemia pró-mielocítica.
E) Síndrome de Trousseau.


