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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

TURNO: MANHÃ 

NÚMERO DE QUESTÕES:  50 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.16: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
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1. Com relação às ideias do texto, analise as afirmativas e marque a alternativa que indica 

a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

(__) A diferença de desempenho entre os alunos mais ricos e mais pobres dos 5º anos 

praticamente dobrou de 2005 para 2013. 

(__) As escolas mais carentes apresentam pouca evolução nos resultados da prova. 

(__) O movimento Todos pela Educação é responsável por medir o desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

a) V - V- F  b) F - V – V  c) F - V- F  d) V - F - F 

 

2. Além de informar os dados da Prova Brasil, um dos objetivos do texto é: 

a) Estabelecer uma comparação entre escolas ricas e pobres. 

b) Criticar o modelo de avaliação do ensino de português e matemática vigente hoje no 

país. 

c) Apontar para o perigo da alteração das políticas públicas no ensino brasileiro bem como 

a dificuldade de evolução de escolas que atendem públicos mais carentes. 

d) Estabelecer uma comparação de performance entre as escolas públicas de 

diferentes realidades socioeconômicas.  

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 



3 

 

3. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção CORRETA: 

 

I. O trecho: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico 

mais baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) está entre vírgulas pois trata-se 

de uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

II. O núcleo do sujeito da oração “A desigualdade também cresceu no 9º ano” (linha 11) 

é desigualdade. 

III. O texto está em desacordo com a norma culta. 

IV. A palavra “aquém” (linha 14) pode ser substituída pela palavra “abaixo” sem que haja 

alteração de sentido na frase. 

 

a) Apenas I, II e IV estão corretas.   b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e IV estão corretas.   d) Apenas II e III estão corretas. 

 

4. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a acentuação das palavras do texto: 

a) A palavra “nível” (linha 2) leva acento por ser uma paroxítona terminada em L. 

b) A palavra “língua” (linha 16) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em 

hiato.  

c) “Índice” (linha 2), “mínimo” (linha 16) e “próximos” (linha 20) são vocábulos 

proparoxítonos. 

d) A palavra “prevê” (linha 20) leva acento por ser uma oxítona terminada em E. 

 

5. Na frase: “índice que avalia o rendimento dos estudantes de nível socioeconômico mais 

baixo e mais alto na Prova Brasil” (linhas 2, 3 e 4) as palavras destacadas são formadas 

pelo processo de: 

 

a) Derivação sufixal – composição.    

b) Aglutinação - derivação sufixal. 

c) Derivação sufixal - derivação imprópria.   

d) Derivação prefixal – composição. 

 

Leia o poema “A Velhice Pede Desculpas”, de Cecília Meireles, e responda as 

questões de 06 a 09. 

 

Tão velho estou como árvore no inverno,  

vulcão sufocado, pássaro sonolento.  

Tão velho estou, de pálpebras baixas,  

acostumado apenas ao som das músicas,  

à forma das letras.  

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético  

dos provisórios dias do mundo:  

Mas há um sol eterno, eterno e brando  

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.  

 

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:  

já não é a minha, mas a do tempo,  

com seus muitos episódios.  

 



4 

Desculpai-me não ser bem eu:  

mas um fantasma de tudo.  

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,  

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.  

 

Desculpai-me viver ainda:  

que os destroços, mesmo os da maior glória,  

são na verdade só destroços, destroços.  

 

6. Assinale a função de “me”, do ponto de vista sintático, no enunciado “Fere-me a luz 

das lâmpadas”. 

a) Pronome oblíquo.   b) Objeto direto.    c) Agente da passiva.    d) Pronome reflexivo. 

 

7. Em relação à pessoa verbal, o uso de “Desculpai-me” é semelhante ao verbo presente 

em: 

a) Recebereis em mim muitos mil anos, é certo. 

b) Os destroços, mesmo os da maior glória, são na verdade só destroços, destroços. 

c) Fere-me a luz das lâmpadas. 

d) Mas há um sol eterno, eterno e brando. 

 

8. Marque o excerto em que o eu-lírico manifesta sentimento semelhante àquele presente 

no poema de Cecília Meireles acima. 

 

a) À medida que envelheço aprendo a perder o medo. Todo bicho fica meigo. É só botar 

no colo.  

b) Estou com muita saudade de ter mãe, pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios 

de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus – não fosse tão pecadora. Mas esta 

velha sou eu, minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. 

Ó meu Deus, pensava que só de crianças se falava: as órfãs.  

c) Sou velha e triste. Nunca o alvorecer /Dum riso são andou na minha boca!/ 

Gritando que me acudam, em voz rouca, / Eu, náufraga da Vida, ando a morrer! 

d) Vive dentro de mim uma cabocla velha / de mau-olhado, / acocorada ao pé do borralho, 

/olhando pra o fogo. / Benze quebranto. Bota feitiço... / Vive dentro de mim /a mulher 

cozinheira.../Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / tão desprezada, 

/ tão murmurada... / Fingindo alegre seu triste fado. / Todas as vidas dentro de mim: / Na 

minha vida – / a vida mera das obscuras. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego da conjunção “porém” em 

“Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, com suas sombras, porém, suas 

intermináveis sombras.”. 

 

a) A conjunção adversativa “porém” marca, no trecho, a oposição entre o 

recebimento de mil anos, que constitui um fato positivo, e as sombras que esses anos 

portam, que constituem um aspecto negativo. 

b) A conjunção opositiva “porém” está empregada no período para dar relevo à 

característica das “intermináveis sombras”, em tom retórico. 

c) A conjunção adversativa é utilizada no trecho para dar continuidade à ideia de que o 

enunciador receberá muitos mil anos. 

d) O emprego está incorreto do ponto de vista da norma culta, tendo em vista que a 

conjunção “porém” não deve ser utilizada entre vírgulas. 
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10. Aponte a alternativa que identifica a figura de linguagem presente em: “O bebê nasce 

e parteira dá um tapa em seu bumbum, mas nada da criança chorar. Outro tapa e nada. 

Até que, no terceiro tapa, o bebê abre o berreiro.” 

a) Aliteração.  b) Gradação.  c) Escala.  d) Zeugma. 

 

11. Se uma colheitadeira colhe 7.200 grãos de café por hora, qual a taxa de colheita dessa 

máquina? 

 

a) 2 grãos de café/segundo. 

b) 10 grãos de café/segundo. 

c) 5 grãos de café/minuto. 

d) 15 grãos de café/minuto. 

 

12. Se 10 artesãos fazem 50 colares em 1 hora, em quantas horas 20 artesãos farão 150 

colares? 

a) 2 horas 

b) 1,5 horas 

c) 2,5 horas 

d) 3 horas 

 

13. Qual protocolo define um conjunto de regras que permitem que um dado computador 

de uma dada rede consiga comunicar com qualquer computador de outra rede? 

a) DNS.  b) ISO.   c) TCP/IP.   d) FTP. 

 

14. Para minimizar todas as janelas do monitor, no Windows, usamos as teclas: 

a) Tecla Windows+N.   b) Tecla Windows+M. 

c) Alt+F4.     d) Alt+M. 

 

15. Essa tecla serve para apagar determinado caractere à esquerda do cursor do mouse. 

Geralmente utilizado em textos. Trata-se da tecla: 

a) Insert.  b) Enter.  c) End.   d) Backspace. 

 

16. O prazo prescricional para propositura da ação de improbidade administrativa é de: 

a) 5 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

b) 3 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

c) 5 anos a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função 

de confiança. 

d) 3 anos a contar do início do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de 

confiança. 

 

17. A contratação sob regime especial de trabalho só é permitida em determinadas 

hipóteses: 

 

I - Calamidade pública (prazo máximo de 03 anos). 

II - Especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou a 

encargos temporários de obras e serviços de engenharia.  

III - Atividades de demarcação e identificação desenvolvidas pelo INPI. 

IV - Atividades de análise e registro de marcas e patentes pela FUNAI. 
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Qual das alternativas abaixo está CORRETA? 

a) I   b) II    c) III    d) IV 

 

18. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características dos Contratos 

administrativos? 

a) Consensual.  b) Formal.  c) Oneroso.  d) Cumulativo. 

 

19. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao cargo 

comprovação de experiência prévia por tempo superior a: 

a) 2 meses no mesmo tipo de atividade. 

b) 3 meses no mesmo tipo de atividade. 

c) 4 meses no mesmo tipo de atividade. 

d) 6 meses no mesmo tipo de atividade. 

 

20. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 

 

I- A estrutura do Estado Democrático brasileiro é formada pela divisão dos Três Poderes: 

Judiciário, Legislativo e Executivo. Em âmbito nacional, o Poder Legislativo é exercido 

pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 

II- O chamado “crime de responsabilidade” só pode ser atribuído a agentes públicos, 

como resultado da atuação pública no exercício do mandato. A Constituição estabelece 

quais infrações cometidas por um presidente da República se enquadram nessa categoria. 

Como punição, os condenados podem sofrer uma sanção política, como ter a perda 

imediata do mandato ou direitos políticos cassados. 

III- A denúncia contra um presidente pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro e é 

encaminhada à Câmara dos Deputados. Parlamentares decidem se há procedência no caso 

e se a denúncia for acatada pelo presidente da Casa, a acusação é formalizada e o processo 

segue para o Senado, onde é feito o julgamento, sob a supervisão do STF. 

 

a) I e II estão corretos.   b) I e III estão errados. 

c) I, II e III estão corretos.   d) I, II e III estão errados. 

 

 

 

 

21. A leptospirose é uma zoonose de importância mundial, sendo um importante 

problema de saúde pública no Brasil, causada por bactérias patogênicas que são 

transmitidas pelo contato com a urina de animais infectados ou água e lama contaminadas. 

Aponte a alternativa incorreta no que diz respeito à essa doença: 

 

a) A lepstopirose apresenta manifestações clínicas variáveis, desde formas 

assintomáticas e oligossintomáticas até quadros clínicos graves associados a 

manifestações fulminantes. O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias, sendo 

mais frequente entre 5 a 14 dias.  

b) Didaticamente, as apresentações clínicas da leptospirose foram divididas dentro 

das fases evolutivas da doença. E é na fase precoce da doença que são diagnosticados 

a maioria dos casos.  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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c) Na fase precoce, podem ocorrer hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia e esta 

fase tende a ser autolimitada e regride em três a sete dias sem deixar sequelas.  

d) A fase precoce é frequentemente diagnosticada como uma "síndrome gripal", "virose" 

ou outras doenças que ocorrem na mesma época, como dengue ou influenza.  

 

22. Qual das listas de doenças abaixo corresponde às doenças de Notificação Compulsória 

Imediata (NCI) (>24h): 

 

a) Febre de Chikungunya, Doença aguda causada pelo virus Zika e Hanseníase.  

b) Febre Amarela, Febre de Chikungunya em áreas de transmissão e Tétano acidental.  

c) Tétano neonatal, Hanseníase e Sífilis em gestante. 

d) Febre Maculosa, Leptospirose e Leishmaniose Visceral. 

 

23. O Sol, além de ser uma Estrela, atua também como um grande reator e a posição que 

a Terra ocupa no Sistema Solar permite a vida e faz com que a água mude de estado físico, 

fazendo uma viagem pelo Planeta. A essa viagem chamamos de Ciclo da Água ou Ciclo 

Hidrológico: a água evapora e, em uma determinada altitude, condensa, formando as 

nuvens que produzirão a chuva. Leia as afirmações a seguir e depois marque o item 

CORRETO: 

 

I. Febre tifoide, poliomielite, esquistossomose, hepatite tipo A, leptospirose, verminoses 

e cólera são alguns exemplos de doenças causadas pela contaminação da água. 

II. Sistema de abastecimento de água para consumo humano tem sua instalação composta 

por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até 

as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, 

por meio de rede de distribuição. 

III. Estação elevatória é o conjunto das instalações e equipamentos de bombeamento, 

destinados a transportar a água a pontos mais distantes ou mais elevados, ou para 

aumentar a vazão de linhas adutoras. 

 

a) Apenas o item I está correto.   b) Apenas o item III está correto. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos.  d) Todos os itens estão corretos. 

 

24. Para a produção de vacinas (vírus vivos atenuados) os vírus selvagens sofrem 

mutações em laboratório, até que tenham enfraquecida sua capacidade de causar doença, 

mas que mantenham as características, necessárias para a indução da produção específica 

de anticorpos por nosso sistema imunológico. Esse vírus, fruto de mutações em 

laboratório, chama-se vírus vacinal. Assinale a alternativa que corresponde a esse tipo de 

vacina: 

a) Tétano/Difteria.    b) Febre amarela. 

c) Hepatite A e B.    d) Raiva. 

 

25. Quanto às parasitoses intestinais, assinale a opção que agrupa respetivamente 

parasitose, agente causador e o tratamento adequado: 

a) Ascaridíase – Ascaris lumbricoides –Metronidazol. 

b) Estrongiloidíase – Strongyloides Stercoralis – Metronidazol. 

c) Ancilostomíase –Ancylostoma– Albendazol. 

d) Giardíase – Giardia lamblia – Albendazol. 
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26. Qual das seguintes alternativas contém alguma vacina que NÃO deve ser usada na 

gravidez:  

 

a) Hepapite B, Raiva, Meningococo.   b) Hepatite A, Cólera, Sarampo. 

c) Tétano/Difteria(dT),Raiva, Coqueluche.  d) Hepatite A, Hepatite B, Cólera. 

  

27. Em relação a Dengue analise: por manejo ambiental entende-se intervenções nos 

fatores de risco ambientais que impeçam ou minimizem a propagação do vetor, evitando 

ou destruindo os criadouros potenciais do Aedes aegypti. Marque o item INCORRETO 

em se falando de Manejo Ambiental: 

 

a) A limpeza dos ambientes, a aplicação das boas práticas em todas as etapas de gestão 

de resíduos sólidos, em especial os materiais inservíveis, a manutenção de depósitos de 

água devidamente cobertos, são exemplos de ações de manejo ambiental. 

b) Outra opção de manejo ambiental é a instalação de ecopontos. Os ecopontos são 

contentores diversificados para a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos para 

posterior reciclagem. 

c) Entre os ecopontos existem os destinados exclusivamente à coleta de pneus 

inservíveis. Os pneus, tradicionais vilões no controle do vetor, passam a ter destino 

ambientalmente adequado, por meio de parcerias entre o poder público, empresas 

fabricantes, revendedoras e reformadoras de pneumáticos. 

d) Cabe ressaltar que a Resolução 307 do CONAMA, em vigor desde janeiro de 

2003, diz que é responsabilidade dos órgãos municipais estabelecer diretrizes e 

procedimentos para que os geradores de entulhos possam descartá-los 

adequadamente, medida essa que alcança inclusive as áreas portuárias e 

aeroportuárias. 

 

28. A Medicina Baseada em Evidências (MBE) é um conceito que surgiu pela primeira 

vez em 1992, na McMaster University, pelo cientista epidemiologista Gordon Guyatt. 

Sobre a MBE, assinale o item CORRETO: 

a) O processo da MBE se inicia com uma análise estatística, ou seja, uma boa análise é o 

passo mais importante para o início de uma pesquisa.  

b) A formulação da pergunta científica se baseia em três pilares fundamentais: a situação 

clínica, a intervenção e o desfecho clínico.  

c) A hierarquia dos níveis de evidência não é estática, ou seja, a ordem apresentada 

por ser modificada em virtude da questão clínica.  

d) Os ensaios clínicos randomizados são estudos secundários que respondem apenas 

questões de tratamento.  

 

29. Para se praticar a Medicina Baseada em Evidências (MBE) se faz necessário seguir 

passos, como o citado CORRETAMENTE no item:  

a) Transformação da necessidade de informação exclusivamente sobre diagnóstico em 

uma pergunta que pode ou não ser respondida.  

b) Identificação de várias evidências que possam responder à pergunta formulada, 

independente do desenho de estudo para a questão clínica.  

c) Acesso às principais bases de dados da área da saúde.  

d) Realização de uma análise crítica da evidência em relação à validade e ao impacto, 

independente da sua utilidade na prática.  
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30. A anamnese é de fundamental importância para a relação médico-paciente. Sobre o 

tema, aponte o item INCOERENTE:  

a) A anamnese e o exame físico são partes distintas do exame clínico, que se 

complementam para o estabelecimento de um diagnóstico.  

b) A anamnese deve ser feita a partir da entrevista com o paciente, com a utilização 

de termos técnicos para que haja uma compreensão de toda a equipe de saúde acerca 

do problema de saúde do paciente.  

c) O conhecimento e a compreensão das condições culturais do paciente representam 

uma ajuda inestimável para o reconhecimento da doença e do próprio paciente.  

d) Sintomas bem investigados e compreendidos abrem caminho para um exame físico 

objetivo.  

 

31. Sobre as variáveis, marque V (verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:  

(  ) A variável dependente é variável causal, ou seja, é aquela candidata a explicar a 

variável independente. 

(    ) A variável quantitativa contínua, tem como exemplo temperatura corporal, altura etc. 

(    ) A variável quantitativa discreta admite valores fraccionados. 

(  ) A variável qualitativa lida com diferentes “radicais”, por exemplo: profissão, 

escolaridade, bairro etc. 

 

A sequência CORRETA é:  

a) F-V-F-V.  b) V-V-F-F.  c) V-F-V-F.  d) F-V-V-V. 

 

32. Marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) A Ascaridíase é uma doença parasitária do homem, causada por um helminto. 

Habitualmente. 

b) A Ascaridíase não causa sintomatologia. 

c) A Ascaridíase pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. 

d) Quando há grande número de parasitas da Ascaridíase pode ocorrer quadro de 

Refluxo gastroesofágico. 

 

33.  A Portaria/GM nº 399, publicada em 22/02/2006, apresenta as Diretrizes do Pacto 

pela Saúde, nas quais estão contempladas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão. A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida, o 

que significa que, pela primeira vez na história das políticas públicas no Brasil, a 

preocupação com a saúde da população idosa brasileira é explicitada. As prioridades do 

Pacto pela Vida foram estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, regionais e 

municipais e estão listadas abaixo, EXCETO no item:  

a) Saúde do Trabalhador. 

b) Redução da mortalidade infantil e materna. 

c) Incentivo ao trabalho manual e artesanato. 

d) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias. 

 

34.  AIDS propriamente dita: refere-se às diversas manifestações associadas a infecções 

e/ou neoplasias oportunistas, que podem acometer diferentes órgãos e sistemas. De 

acordo com sua localização e apresentação clínica, irão compor as diferentes síndromes 

clínicas, que caracterizam a AIDS, como, por exemplo: 
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a)As pneumopatias, acompanhadas ou não de síndrome de insuficiência respiratória 

(pneumonia por Pneumocystis carinii, tuberculose, pneumonias bacterianas recorrentes, 

criptococose pulmonar, pneumonites virais, sarcoma de Kaposi, entre outras), 

b)As síndromes diarréicas ou disentéricas (citomegalovirose, salmoneloses, shigeloses, 

tuberculose e outras micobacterioses, candidíase, histoplasmose, isosporíase, 

criptosporidíase, microsporidíase, amebíase, giardíase). 

c)As manifestações neurológicas de meningoencefalites (neurotuberculose, 

neurocriptococose, toxoplasmose cerebral, encefalite por citomegalovírus), síndromes 

demenciais ou mesmo linfomas primários do sistema nervoso central. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35. As DST mais frequentemente observadas em colo-proctologia são: condiloma 

acuminado, gonorreia, sífilis e herpes. Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Na região perineal, a infecção herpética é causada pelo herpes tipo I. 

b) Na região perineal, a Herpes tipo II causa prurido, sensibilidade dolorosa com 

irradiação local, aparecimento de área hiperemiada com vesículas que se rompem e 

formam úlceras, secreção serosa e adenite inguinal.  

c) Na região perineal, a Herpes tipo III é tratada com higiene local, analgésicos e agentes 

anti-virais específicos. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

36. Analise as alternativas e marque a opção VERDADEIRA. 

 

I- A Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA é uma doença infecciosa, não-

contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que 

acomete pele e mucosas; é primariamente uma infecção zoonótica, afetando outros 

animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. 

II- A Leishmania (Leishmania) amazonensis encontra-se distribuída pelas florestas 

primárias e secundárias da Amazônia (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e sudoeste 

do Maranhão), particularmente em áreas de igapó e de floresta tipo “várzea”. Sua 

presença amplia-se para o Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e 

Centro-Oeste (Goiás). 

III- O vetor transmissor da LTA pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos 

(conhecido como palha, cangalhinha, tatuquira, mulambinho, catuqui, etc.), de diferentes 

gêneros (Psychodopigus, Lutzomyia), dependendo da localização geográfica. Assim 

como os reservatórios, os vetores também mudam de acordo com a espécie 

de Leishmania. 

 

a) I e III estão corretos.   b) II e III estão errados. 

c) I e II estão errados.    d) I, II e III estão corretos. 

 

37. A Bioética (“ética da vida”) deve facilitar o enfrentamento de situações 

éticas/bioéticas que podem surgir na vida profissional, pois dificilmente alguém consegue 

enfrentar dilemas, conflitos e se posicionar diante deles sem alguns conceitos básicos 

sobre ao assunto. Diante do exposto, marque o item CORRETO: 

a) A Bioética dita regras de comportamento para que os profissionais saibam como lidar 

com certas situações conflitantes.  

b) A Bioética indica os caminhos da intervenção do homem sobre a vida, não levando em 

consideração os limites.  
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c) Aspectos como o contexto histórico, cultural ou social não devem ser lavados em 

consideração quando se trata de Bioética.  

d) A Bioética não é uma área de estudo exclusivamente médica pois, como área de 

pesquisa, deve ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar.  

 

38. Na realização dos procedimentos, o profissional que realiza um proceder 

desconhecendo a técnica comete um ato de: 

a) Imperícia.               b) Imprudência.               c) Negligência                d) Dolo. 

 

39. Analise as alternativas e marque a CORRETA: 

 

I- Na leishmaniose tegumentar americana (LTA) a forma cutânea apresenta-se 

classicamente por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso e bordas 

infiltradas em moldura, que podem ser únicas ou múltiplas, mas indolores. Também pode 

manifestar-se como placas verrucosas, papulosas, nodulares, localizadas ou difusas. 

II- O diagnóstico da LTA pode ser feito por suspeita clinico-epidemiológica associada a 

intradermorreação de Montenegro (IDRM) positiva e/ou demonstração do parasito no 

exame parasitológico direto em esfregaço de raspado da borda da lesão, ou no inprint 

feito com o fragmento da biopsia; em histopatologia ou isolamento em cultura.  

III- A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente, o antimoniato de N-metil 

glucamina é utilizado no tratamento de LTA. Essa medicação pode ser utilizada em 

gestantes. 

 

a) I e II estão erradas.    b) II e III estão corretas.  

c) I e III estão erradas.   d) I, II e III estão corretas.  

 

40. A estrongiloidíase é uma doença parasitária intestinal, frequentemente assintomática. 

As formas sintomáticas apresentam inicialmente alterações cutâneas, secundárias à 

penetração das larvas na pele e caracterizadas por lesões urticariformes ou 

maculopapulares ou por lesão serpiginosa ou linear pruriginosa migratória (larva 

currens). A migração da larva pode causar manifestações pulmonares, como tosse seca, 

dispneia ou broncoespasmo e edema pulmonar também conhecido por: 

a) Síndrome de Löefler. 

b) Síndrome de Fitz- Hugh-Curtis. 

c) Síndrome de Stevens-Johnson. 

d) Síndrome de Reye. 

 

41. Analise as alternativas e marque a CORRETA: 

a) O agente etiológico da Doença Meningocócica é Neisseria meningitidis. 

b) As pessoas infectadas pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) evoluem para 

uma séria e preocupante disfunção do sistema imunológico, uma vez que os linfócitos 

TCD3+ vão sendo obstruídos. 

c) A Dengue hemorrágica ocorre quando há aumento na pressão arterial da pessoa 

infectada. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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42. Sobre a fisiopatologia da asma, marque a alternativa INCORRETA: 

a) A inflamação da mucosa brônquica ocasiona limitação ao fluxo aéreo devido ao 

aumento do fluxo sanguíneo brônquico, com vasodilatação, congestão e 

hiperpermeabilidade microvascular com edema e liquido intraluminal. 

b) Os testes de função pulmonar auxiliam no diagnóstico e monitoramento de pacientes 

asmáticos. Praticamente todos os testes podem se alterar caso o paciente esteja fora da 

crise ou com os variados graus de obstrução em função do estágio da doença. 

c) A redução do calibre e consequente aumento na resistência das vias aéreas 

determina diminuição de todos os fluxos expiratórios máximos, incluindo o pico de 

fluxo expiratório ( PFE) que na asma aguda pode ser menor do que 200 a 150l/min. 

d) A hiperinsuflação pulmonar é definida como um aumento da capacidade residual 

funcional (CRF) acima do valor teórico previsto. 

43. Uma criança tem história de diarreia aquosa de grande volume há 2 dias, 

acompanhada de cólicas abdominais intensas e febre alta. Comparece à emergência 

porque inicia eliminação de fezes sanguinolentas de pequeno volume, associada a 

tenesmo e dor. Ao exame físico, apresenta-se febril (39,5°C) toxêmica, desidratada e com 

dor à palpação dos quadrantes inferiores abdominais. O hemograma revela leucocitose 

com desvio para a esquerda e a presença de leucócitos nas fezes. Qual o agente etiológico 

mais provável deste quadro infeccioso? 

 

a) Rotavirus.     b) E. coli enteroinvasiva. 

c) Salmonella.     d) Shigella.    

 

44. A epidemia da dengue é imprevisível, pois existem quatro espécies da doença. Para 

quem já teve dengue uma vez, deve-se tomar ainda mais cuidado. Em uma segunda 

contaminação, há maior chance da doença evoluir para a forma hemorrágica, que pode 

ser letal.  Os gestores de saúde têm promovido medidas para diminuir a alta letalidade 

por dengue que tem sido registrada nas estatísticas. É mais eficaz na redução da letalidade 

por dengue: 

 

a) Vacinar os contactantes dos casos confirmados contra os quatro sorotipos do vírus da 

dengue. 

b) Disponibilizar para a rede de serviços de saúde os testes sorológicos ou isolamento 

viral para a confirmação laboratorial precoce do diagnóstico de dengue. 

c) Prever as epidemias, treinar equipes multidisciplinares e organizar a rede de 

serviços de saúde antes do início delas. 

d) Instruir a rede de serviços de saúde a internar os casos de doença febril aguda com 

mais de 7 dias de duração. 

 

45. A epidemia na qual as infecções são transmitidas de pessoa a pessoa ou de animal a 

animal, de modo que os casos identificados não podem ser atribuídos a agentes 

transmitidos a partir de uma única fonte configura um (a):  

 

a) Enzootia.     b) Epidemia por fonte comum. 

c) Epidemia progressiva.   d) Surto. 
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46. Quanto às parasitoses intestinais, assinale a opção que agrupa respetivamente 

parasitose, agente causador e o tratamento adequado: 

 

a) Ascaridíase – Ascaris lumbricoides –Metronidazol. 

b) Estrongiloidíase – Strongyloides Stercoralis – Metronidazol. 

c) Ancilostomíase –Ancylostoma– Albendazol. 

d) Giardíase – Giardia lamblia – Albendazol. 

 

47. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, 

enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e 

outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e 

estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Assinale a alternativa que 

contem doenças que devem ser notificadas. 

 

a) Varíola / Pediculose / Febre maculosa / Zika. 

b) Meningite / Febre reumática / Dengue / Hepatite A e B. 

c) Hepatite A, B e C / Gonorreia / Malária / Hantavirose.  

d) Cólera / Febre amarela / Dengue / Hantavirose. 

 

48. No tratamento da tuberculose, a associação de medicamentos adequados, dosagem 

correta e uso por tempo suficiente são os princípios básicos para o sucesso do tratamento. 

Qual assertiva está de acordo com as recomendações para o tratamento CORRETO da 

doença? 

 

a) O esquema básico deve ser administrado apenas para casos novos.  

b) Em pacientes com prova de escarro negativa e evolução clínico-radiológica 

insatisfatória, o prolongamento do tratamento por mais de três meses pode ser uma 

opção para evitar mudanças precipitadas para esquemas mais longos e de menor 

eficácia.  

c) O tratamento das formas extrapulmonares (exceto a meningoencefálica) terá a duração 

de doze meses, assim como o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV, 

independentemente da fase de evolução da infecção viral. 

d) A rifampicina não interfere na ação dos contraceptivos orais, podendo se administrar 

as duas drogas concomitantemente.  

 

49. As micoses sistêmicas apresentam várias características em comum umas com as 

outras. Têm como principal porta de entrada as vias aéreas superiores. Aponte a 

alternativa incorreta no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento dessas micoses.  

 

a) O diagnóstico laboratorial se baseia no exame microscópico direto do espécime clínico 

(pus, escarro, raspados de lesões, biópsias, etc.). 

b) O exame de raio x é importante para demonstrar infiltrado pulmonar e com isso 

consegue fechar o diagnóstico.  

c) A reação de hipersensibilidade tardia não tem valor diagnóstico, porém é útil para 

detectar áreas endêmicas e pode ser utilizada para avaliar a imunidade celular.  

d) O tratamento varia de acordo com a forma clínica e estado imunológico do paciente; 

são exemplos de medicamentos a serem administrados: sulfonamidas, anfotericina B, 

itraconazol e fluconazol.  
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50. De acordo com a Portaria GM/MS 399/2006, que divulga o Pacto pela Saúde, 

consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. São 

prioridades do PACTO PELA VIDA, EXCETO: 

 

a) Mortalidade infantil e materna. 

b) Saúde do idoso. 

c) Atenção aos povos quilombolas. 

d) Doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 

malária e influenza. 
 

 


