CADERNO
D E PR OVA

S08

Prefeitura Municipal de Criciúma
Concurso Público • Edital 001/2016

http://2016criciuma.fepese.org.br

Médico Clínico Geral •
Plantonista
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 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 e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 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.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

março

20

20 de março

45 questões

9 às 12h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(20 questões)
3. Assinale a alternativa em que o vício de linguagem
está corretamente classificado.

1. Veja bem estes documentos          se
tem ouvido falar.
2. Veja bem estes fatos          se dedicaram horas de investigação.
3. Veja bem estas fotografias          brilho fala aquele profissional.
4. Veja bem estas pessoas          se
extraem as mais terríveis confissões.

a. ( X ) “Eu vi ele correndo pelos corredores do prédio”. (solecismo)
b. ( ) “O policial deteve o criminoso em sua casa”.
(pleonasmo)
c. ( ) “Subiu para cima em um piscar de olhos”.
(ambiguidade)
d. ( ) Vai sempre ao cinema disposto a o encontrar.
(cacofonia)
e. ( ) “Geralmente, ele mente descaradamente”.
(colisão).

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.

4. Analise as frases quanto ao uso correto da crase.

1. Analise as frases abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

que • que • de cujo • que
de que • a que • cujo • dos quais
em que • aos quais • a cujo • que
dos quais • a que • de cujo • das quais
sobre os quais • que • de que • de onde

1. O seu talento só era comparável à sua bondade.
2. Não pôde comparecer à cerimônia de posse
na Prefeitura.
3. Quem se vir em apuros, deve recorrer à coordenação local de provas.
4. Dia a dia, vou vencendo às batalhas que a vida
me apresenta.
5. Daqui à meia hora, chegarei a estação; peça
para me aguardarem.

2. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
a. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas, havia porém, algumas que vinham da própria vítima.
b. ( X ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
c. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas havia, porém algumas que vinham da própria vítima.
d. ( ) Todas as informações, procediam de documentos de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
e. ( ) Todas as informações procediam, de documentos; de testemunhas havia, porém, algumas, que vinham da própria vítima.

Assinale a alternativa que indica todas as frases
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as frases 1 e 4.
São corretas apenas as frases 3 e 4.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.
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5. Em: “Trabalham, porém não vencem a crise”, a frase
sublinhada é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Oração principal.
Subordinada sindética concessiva.
Coordenada sindética conclusiva.
Coordenada sindética explicativa.
Coordenada sindética adversativa.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

a. (
b.
c.
d.
5 questões

6. De acordo com o IBGE e segundo os dados do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de
Criciúma em 2010 foi de 0,788.
Este IDH indica que o Município de Criciúma é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Muito alto desenvolvimento humano.
Alto desenvolvimento humano.
Médio desenvolvimento humano.
Muito baixo desenvolvimento humano.
Baixo desenvolvimento humano.

7. A atual população do Brasil, segundo estimativa do
IBGE, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Inferior a 180 milhões de habitantes.
Aproximadamente 185 milhões de habitantes.
Superior a 205 milhões de habitantes.
Superior a 350 milhões de habitantes.
Aproximadamente 415 milhões de habitantes.

8. Ferrovia construída no sul catarinense para escoar
a produção de carvão.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Coal Mining Railway
The Tubarão Coal Mining Company
Estrada de Ferro Barão de Barbacena
Estrada de Ferro Donna Amélia Augusta de
Leuchtember (Amélia Augusta)
e. ( X ) Estrada de Ferro Dona Thereza Christina
(Tereza Cristina)
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9. A Rua 6 de Janeiro é uma das mais conhecidas da
cidade. Assinale a alternativa que indica a razão do
nome desta rua.

e.

) Comemoramos neste dia a Festa de Santa
Bárbara, padroeira de Criciúma.
( ) Esta é a data de emancipação do Município
(Separação de Araranguá).
( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos alemães que, no século XVIII, fundaram a cidade.
( X ) A data de 6 de janeiro é a data oficial do início
da colonização da cidade.
( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos
alemães que, no século XIXI, fundaram a
cidade.

10. O litoral catarinense foi visitado por estrangeiros
desde o século XVI.
Os primeiros europeus que viveram em solo catarinense foram:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Náufragos, aventureiros e degredados.
Imigrantes italianos vindos do Vêneto.
Colonos portugueses vindos do continente.
Colonos portugueses vindos dos arquipélagos
dos Açores e Madeira.
) Os membros da expedição comandada por
Binot Paulmier de Gonneville.

Conhecimentos de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que permite aferir a capacidade de armazenamento e o espaço disponível em
um tablet iPAD mini.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ajustes  Armazenamento
Ajustes  Geral  Detalhes
Ajustes  Geral  Sobre
Configurações  Geral  Utilização
Configurações  Geral  Armazenamento
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12. O MS Word 2007 em português apresenta uma
série de recursos de autocorreção; dentre esses,
pode-se citar:
1. Corrigir duas iniciais maiúsculas.
2. Colocar a primeira letra da frase em maiúscula.
3. Realizar substituições de texto ao digitar,
automaticamente.
4. Usar as sugestões do verificador ortográfico
automaticamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. O MS Excel 2007 em português permite bloquear
células e ocultar fórmulas em determinadas células.
Com relação a esses recursos do MS Excel, considere
as seguintes afirmativas:
1. Bloquear determinadas células ou ocultar
fórmulas não surtirá efeito até proteger a
pasta de trabalho (botão Proteger Planilha do
MS Excel).
2. Uma célula bloqueada não poderá ter sua
fórmula oculta e vice-versa.
3. Podem-se bloquear células ou ocultar fórmulas através da caixa de diálogo Formatar
Células do MS Excel.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

14. A função do MS Excel 2007 em português que
converte um valor não numérico em um número,
datas em números de série, VERDADEIRO em 1 e qualquer outro valor em zero é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

N
NUM
NÚMERO
CONVERTE
LOGICO

15. O recurso do MS Powerpoint 2007 em português
que permite projetar a apresentação de slides em tela
inteira em um projetor enquanto um modo de exibição especial do orador, incluindo a duração e as anotações do orador, é exibido em outro monitor é o:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Modo de exibição Anotações.
Modo de exibição do apresentador.
Apresentação de slides modo interativo.
Apresentação de slides em modo dual.
Apresentação de slides do orador.

Legislação

5 questões

16. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 12 de 20 de dezembro de 1999 do
Município de Criciúma (SC):
Para coordenar todas as etapas do concurso público,
inclusive proceder ao julgamento de quaisquer recursos, a autoridade competente designará Comissão
Especial, composta de     Servidores Públicos
Municipais de Criciúma, indicando o respectivo
Presidente, sendo um dos membros indicados pelo
                      .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2 • Servidor Público mais antigo na Prefeitura
3 • Presidente da Câmara dos Vereadores
3 • Chefe do Executivo Municipal
4 • Chefe do Executivo Estadual
5 • Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Criciúma
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17. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
Readaptação é:
a. ( ) a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão
ou instituição do mesmo Poder.
b. ( ) o retorno à atividade do servidor aposentado
por invalidez, quando, por Junta Médica
Oficial, forem declarados insubsistentes os
motivos da aposentadoria.
c. ( X ) a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as
limitações em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica pela Junta
Médica Oficial do Município.
d. ( ) a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens, a partir do injusto afastamento.
e. ( ) o deslocamento do servidor, com o respectivo
cargo, para quadro de pessoal de outro órgão
ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de
cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração.

18. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
às pessoas portadoras de deficiência é segurado o
direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis
com as deficiências de que são portadoras; para tais
pessoas serão reservadas até:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

6% das vagas oferecidas no concurso.
5% das vagas oferecidas no concurso.
4% das vagas oferecidas no concurso.
3% das vagas oferecidas no concurso.
2% das vagas oferecidas no concurso.
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19. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
um servidor que teve 9 faltas ao serviço não justificadas terá suas férias reduzidas para:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5 dias.
10 dias.
15 dias.
20 dias.
21 dias.

20. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 12 de 20 de dezembro de 1999 do
Município de Criciúma (SC):
Promoção por merecimento é a passagem       
à classe imediatamente superior dentro da mesma
carreira em que o servidor é provedor, em decorrência
do mérito apontado em avaliação de desempenho
periódico e apresentação de títulos e diplomas legais
de conteúdo programático inerentes à função, e se
dará a qualquer tempo em função de cursos, obedecendo interstício mínimo de     meses para
concessão automática, obedecendo o limite de    
em um período de     anos de efetivo exercício.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

vertical • 48 • 20% • 20
vertical • 60 • 30% • 30
horizontal • 12 • 40% • 35
horizontal • 24 • 50% • 25
horizontal • 50 • 25% • 35
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

21. Assinale a alternativa que indica corretamente o
Sistema que racionaliza o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de
notificação compulsória.

24. Conforme Portaria do Ministério da Saúde no 488,
de 17 de junho de 1998, os testes relativos à triagem
sorológica e confirmação sorológica da infecção pelo
vírus HIV são realizados com:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

( )
( )
( )
( )
(X)

Anvisa.
Vigilância sanitária.
Vigilância epidemiológica.
Notificação compulsória de doenças.
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan).

22. Nos Distritos Sanitários, o conhecimento das
características próprias de cada população, adequando
suas ações de saúde às suas necessidades em uma área
de abrangência de uma unidade de saúde constitui
o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Território.
População adstrita.
Diagnóstico de saúde.
Adequação dos serviços.
Organização da demanda.

23. No Sistema Único de Saúde, o cuidado com a
saúde e o tratamento de doenças está ordenado em
níveis de atenção em ordem crescente de:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Universalidade, equidade e integralidade.
Níveis de atenção primária e secundária.
Baixa, média e alta complexidade.
Tratamento das doenças, promoção da saúde
e prevenção de doenças.
e. ( ) Prevenção fundamental, primária, secundária
e terciária.

b.
c.
d.

e.

) A contagem de células T CD4+ em sangue
periférico e contagem da carga viral.
( ) Testes de confirmação sorológica de
Imunofluorescência Indireta (IFI).
( ) Testes de confirmação sorológica Western Blot
(WB).
( X ) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e, pelo menos
um deles, deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.
( ) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e, pelo menos
um deles, deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2 realizados em
duplicada com 2kits diferentes.

25. A Tuberculose se mantém como uma endemia no
Brasil, potencializada nas últimas décadas pela associação com o vírus HIV.
As ações da Vigilância Epidemiológica para interromper a cadeia de transmissão da tuberculose estão focadas principalmente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Na investigação laboratorial em pessoas infectadas pelo HIV.
( X ) Na busca ativa e descoberta precoce dos
casos bacilíferos.
( ) No esquema vacinal completo com BCG em
recém-nascidos.
( ) No tratamento profilático de contatos de
casos confirmados.
( ) No acompanhamento do tratamento completo de pacientes bacilíferos.
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26. O acesso inicial para para os serviços de saúde na
atenção básica se utiliza principalmente:
a. ( ) do Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF).
b. ( ) do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).
c. ( ) da Atenção secundária em hospitais regionais
municipais e rede conveniada.
d. ( ) da Atenção primária em ambulatórios e unidades de saúde de Hospitais Universitários.
e. ( X ) do Programa de Saúde da Família (PSF).

27. Há cerca de 8 anos em Joinville foi detectado um
aumento no número de casos de Doença de Chagas
pela presença do vetor na cana de açúcar, chegando a
850 casos novos nesse período, nessa região.
Considerando uma população exposta de
650.000 pessoas, a taxa de incidência dessa
doença por 1000 habitantes foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

76,4.
7,6.
1,3.
13.
137.

29. As doenças transmissíveis decorrentes da transmissão pelo mosquito Aedes aegypti como Dengue,
Zica e Febre Chikungunya são caracterizadas como
doenças:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

a Lei 8.080/90.
a Lei 8.142/90.
o Decreto 99.438/90.
a Norma Operacional Básicas (NOB),
editada em 1991.
e. ( ) a Norma Operacional Básica (NOB),
editada em 1993.

Página 8

erradicadas e reemergentes.
transmissíveis com tendência declinante.
transmissíveis com quadro de persistência.
transmissíveis emergentes e reemergentes.
transmissíveis com tendência de estabilidade.

30. No sistema de notificação da vigilância epidemiológica, não pode ser considerada como suspeitas de
identificação de caso de hepatite viral aguda tipo B a
situação:
a. (
b.

c.

d.

e.
28. A legislação regulamentadora do Sistema Único
de Saúde (SUS), que dispõe sobre a organização e
funcionamento dos serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições públicas das esferas federal, estadual e municipal e os serviços privados , contratados
ou conveniados, é:

( )
( )
( )
(X)
( )

) Pessoas com exames sorológicos reagentes
em serviços que realizam triagem sorológica.
( X ) Pessoas com hepatomegalia e esteatose hepática com dosagem de aminotransferases o
dobro do normal.
( ) Pessoas que desenvolveram icterícia subitamente e evoluíram para óbito, sem outro
diagnóstico confirmado.
( ) Pessoas com icterícia aguda e colúria e/ou
dosagem de aminotransferases igual ou maior
que três vezes o valor normal.
( ) Pessoas com exposição percutânea ou de
mucosa a sangue e/ou secreções, ou contato
sexual ou domiciliar com pessoas suspeitas ou
sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc
IgM reagente.

31. Em relação às tendências de evolução das doenças infectocontagiosas no Brasil, podem ser classificadas como doenças pertencentes ao grupo das doenças transmissíveis emergentes e reemergentes a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Leishmaniose, Malária e AIDS.
Tuberculose, Hepatites virais B e C.
Difteria, Coqueluche e Tétano Acidental.
Dengue, Febre Zica e Febre Chikungunya.
Doença de Chagas, Febre Tifoide e Peste.
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32. Considerando as características epidemiológicas
em relação a acidentes por animais peçonhentos, analise as afirmativas abaixo:
1. Loxoscelismo: São várias as espécies de
Loxosceles encontradas no país, porém a
maioria dos acidentes é descrita nas Regiões
Sul e Sudeste, particularmente no Paraná, e
nos meses do verão; é bastante frequente o
acidente ocorrer enquanto o paciente está
dormindo ou vestindo-se, fazendo com que as
porções proximais do corpo (tronco, abdome,
coxa) sejam as mais acometidas.
2. Foneutrismo: Mais frequentemente descrito
nas Regiões Sul e Sudeste, com incremento
no número de acidentes nos meses de abril
e maio; nesta época, é comum a aranha alojar-se dentro das casas e o acidente ocorre
quando o indivíduo calça sapatos ou botas.
3. Latrodectismo: Os acidentes são descritos
na faixa litorânea do Rio de Janeiro até o
Nordeste, com maior ocorrência nos meses de
março a maio.
4. Erucismo: Acidente causado pelo contato
de cerdas de lagartas com a pele. (O quadro
de dermatite urticante, comum a todas as
lagartas, é caracterizado por dor em queimação, eritema, edema, prurido e adenomegalia
regional. Síndrome hemorrágica, com coagulopatia de consumo e sangramentos sistêmicos (gengivorragia, equimoses, hematúria,
epistaxe), é descrita no envenenamento por
lagartas do gênero Lonomia.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. Em recém-nascidos, a forma mais comum de
Abdome Agudo encontrada é:
a. ( ) Abdome agudo inflamatório na sepse neonatal.
b. ( X ) Abdome agudo obstrutivo por mal formações
congênitas gastrointestinais.
c. ( ) Abdome agudo hemorrágico por lesão de
vísceras maciças em tocotraumatismos.
d. ( ) Abdome agudo inflamatório em recém-nascidos prematuros com enterocolite
necrotizante.
e. ( ) Abdome agudo perfurativo por lesão de vísceras ocas em tocotraumatismos.

34. O vírus Epstein-Barr (VEB), da família Herpesviridae,
é o agente etiológico envolvido na(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rubéola.
Lepstospirose.
Mononucleose infecciosa.
Eritema infeccioso.
Herpes zoster.

35. Na criança, a persistência do conduto peritônio
vaginal no período pós-natal permite a passagem livre
de líquidos e vísceras da cavidade peritonial para a
bolsa escrotal.
Quando ele somente é permeável, a passagem de
líquidos caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Hidrocele comunicante.
Hidrocele septada.
Cisto de cordão.
Hérnia inguinal.
Hérnia inguino escrotal.

36. Na Síndrome de Abstinência em pacientes cronicamente etilistas, o sintoma mais comumente encontrado são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Os vômitos.
Os tremores.
Sudorese e palidez.
As crises convulsivas.
As hiperatividades autonômicas.
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37. Na saúde do idoso, cuidados especiais devem ser
tomados principalmente em casos de hospitalização,
uma vez que estes pacientes podem cursar, além da
doença de base, com quadro de desatenção, com
dificuldades na focalização, manutenção e mudança
da atenção, e dificuldades para a execução de tarefas
simples e repetitivas, com uma evidente desorganização do processo do pensamento.
Essa comorbidade caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Delírium.
Demência.
Confusão mental.
Doença de Alzheimer.
Acidente vascular isquêmico.

38. Na infecção pelo Treponema palidum, a presença
de roséola sifilítica, com elevados níveis de VDRL, em
pacientes que não apresentaram ou nos quais não foi
diagnosticado previamente o cancro duro, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Neurosífilis.
Sífilis latente.
Sífilis terciária.
Sífilis secundária.
Reinfecção primária.

39. Na saúde da mulher, uma das queixas mais frequentes na Atenção Básica é observada em mulheres
adultas jovens, com vida sexual ativa, e que desenvolvem quadro de febre, disúria e polaciúria.
Este quadro clínico mais comumente está
relacionado à(s):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Uretrite causada por Clamídea sp.
Vulvovaginites causadas por Candida.
Pielonefrite causada por Proteus miriabillis.
Cervicite causada por Neisseria gonorrhoeae.
Infecção urinária causada por Escherichia coli.
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40. Pacientes que chegam às Unidades de Pronto
Atendimento, com emergências hipertensivas, devem
ser incialmente tratados com drogas por via oral ou
sublingual de ação rápida.
A droga de escolha para essas urgências, salvo contraindicações como gestação, é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Nifedipina.
Clonidina.
Captopril.
Metropolol.
Propranolol.

41. Em relação às características clínicas do infarto
agudo do miocárdio, assinale a alternativa correta:
a. (
b. (

) A dor é intensa, aliviando com repouso.
) A dor só ocorre no paciente que previamente
apresentou quadros repetidos de angina.
c. ( ) A dor no infarto do miocárdio sempre é
desencadeada por esforço físico.
d. ( ) O infarto é desencadeado sempre por estresse
intenso.
e. ( X ) A dor é prolongada e pode se acompanhar de
outros sintomas, como sudorese, náuseas e
vômitos.

42. Na Atenção Básica, as pneumonias bacterianas
comunitárias são usualmente tratadas em regime
ambulatorial.
Nesses casos o agente etiológico mais frequentemente envolvido é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Influenza vírus.
Clamídia pneumonie.
Legionella pneumonie.
Streptococos pneumonie.
Micoplasma pneumonie.
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43. Em pacientes com história prévia de infarto
agudo do miocárdio (IAM) recente, a prevenção
secundária pós-IAM deve ser feita com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

AAS, betabloqueadores e nitratos.
Betabloqueadores , estatinas e AAS.
AAS, antagonistas de canal de Ca e estatinas.
Betabloqueador, diuréticos de alça e estatinas.
Inibidores de enzina conversora, nitrato e AAS.

44. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2), considerado
como uma doença evolutiva e silenciosa, muitas vezes
se inicia com estágios intermediários de glicemia de
jejum alterada e /ou tolerância à glicose diminuída.
Um valor de glicemia igual ou superior a 140 e menor
que 200 mg/dl, duas horas após o teste de tolerância à
glicose, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Glicemia normal.
Glicemia de jejum alterada.
Tolerância a glicose diminuída.
Cetoacidose diabética.
Diabetes mellitus.

45. Doença infectocontagiosa que se inicia abruptamente com febre alta (39 a 40°C), seguida de cefaleia,
mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor
retro-orbitária, náuseas, vômitos, exantema, prurido
cutâneo, hepatomegalia (ocasional), dor abdominal
generalizada (principalmente em crianças) e com
pequenas manifestações hemorrágicas (petéquias,
epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrintestinal,
hematúria e metrorragia), nos dias atuais tem como
principal suspeita clínica a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Dengue.
Leptospirose.
Febre amarela.
Febre Chikungunya.
Choque endotóxico.
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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