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S13 Médico Clínico Geral
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.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

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

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.

Página 6

e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

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.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@
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17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

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.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(17 questões)

19. A Vigilância Sanitária se utiliza de Indicadores
de Saúde para monitorar o estado de saúde de uma
população frente a um agravo de saúde.

22. No Sistema Único de Saúde (SUS), a atenção
básica é responsável pelo acesso inicial ao Sistema de
Saúde.

A incidência e a prevalência de uma doença são indicadores que se referem à:

Este acesso tem se consolidado por meio do(a):

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Letalidade.
Morbidade.
Severidade.
Mortalidade.
Esperança de vida.

20. Em relação aos exames complementares que
podem ser solicitados em patologia clínica para o
diagnóstico de doenças, assinale a alternativa que
contém apenas exames sorológicos:
a. (
b. (
c. (

) TGO,e TGP, VDRL, HIV-1 e HIV-2, anti-HBS.
) TAP e KPTT, VDRL, HIV-1 e HIV-2, antiHBS.
) Ureia e creatinina, VDRL, HIV-1 e HIV-2,
anti-HBS.
d. ( ) Dosagem de IgG e IGM para toxoplasmose,
VDRL, HIV-1 e HIV-2, hemoglobina glicada.
e. ( X ) Dosagem de IgG e IGM para toxoplasmose,
VDRL, HIV-1 e HIV-2, anti-HBS.

21. Assinale a alternativa que se refere corretamente ao número de casos novos de síndrome
de imunodeficiência adquirida (AIDS) por 100 mil
habitantes em uma determinada população, em um
período de 1 ano, sabendo-se que nesse período a
taxa de incidência foi de 12,0, em uma população
estimada de 3.600.000 de habitantes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

43 casos novos
30 casos novos
300 casos novos
432 casos novos
900 casos novos

a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Atenção primária de Hospitais Universitários.
Atenção secundária em hospitais regionais.
Estratégia de Saúde da Família (PSF).
Programa dos Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).
) O Programa Nacional de Serviços Básicos de
Saúde (PREV-Saúde).

23. Na implantação e implementação do SUS, foi
necessária a aproximação das 3 esferas de governo
ao movimento sanitário e movimentos sociais para
assegurar a participação social nas políticas públicas
de saúde.
Isto foi possível a partir do(a):
a. ( X ) 8a Conferência Nacional de Saúde.
b. ( ) aplicação das Leis Orgânicas da Saúde.
c. ( ) Programa Nacional de Serviços Básicos de
Saúde (PREV-Saúde).
d. ( ) implementação da política de atenção básica
da saúde e criação das regionais de saúde.
e. ( ) implementação dos Programas de Saúde da
Família e dos Agentes Comunitários de Saúde.

24. Qual dos agentes etiológicos abaixo pode ser
apontado como o mais frequentemente causador de
pneumonias de origem comunitária em adultos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Influenza vírus
Clamídia pneumonie
Legionella pneumonie
Micoplasma pneumonie
Streptococos pneumonie
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25. Assinale a alternativa que apresenta as drogas utilizadas no tratamento inicial de resgate de
pacientes com crise asmática aguda que se apresentam com broncoespasmo e sibilância, com agentes
beta-2-agonistas.
a. (
b. (

) Prednisona e prednisolona por via oral.
) Adrenalina por via subcutânea e budesonida
por via inalatória.
c. ( ) Brometo de ipatrópio por via inalatória e teofilina por via oral.
d. ( X ) Fenoterol e salbutamol de curta duração por
via inalatória.
e. ( ) Hidrocortisona via endovenosa e e prednisolona por via oral.

26. Em mulheres jovens com vida sexual ativa, o
aparecimento súbito de disúria (dor e dificuldade),
acompanhada de polaciúria tem como diagnóstico
presuntivo e agente etiológico mais comuns:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Uretrite (Legionella SP).
Infecção urinária (Escherichia coli).
Pielonefrite aguda (Proteus miriabillis).
Vulvovaginite aguda (Trichomonas vaginallis).
Cervicite aguda (Estafilococcus aureus).

28. Pacientes idosos que apresentam alterações do
estado mental com distúrbio agudo da atenção e
comprometimento da função cognitiva, geralmente
em períodos de hospitalização, caracterizam:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

29. Sinais e sintomas de oligúria, edema e hipertensão, acompanhados de exames laboratoriais com
hematúria, proteinúria menor que 3,5 gramas em 24
horas, caracterizam:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Tais sinais e sintomas são sugestivos de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Doença de Crhon.
Doença de Hirschsprung.
Doença diverticular do colo.
Síndrome do cólon irritável.
Retocolite ulcerativa.
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Pielonefrite.
Síndrome nefrítica.
Síndrome nefrótica.
Insuficiência renal crônica.
Nefropatias obstrutivas.

30. A glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica é
uma sequela renal de uma doença infecciosa aguda
que pode ocorrer em:
) Otite média aguda causada por Haemophilus
influenzae.
( ) Impetigo bolhoso causado por Estafilococos
aureus.
( ) Mononucleose infecciosa causada pelo vírus
Epstein Bar.
( X ) Faringoamigdalite causada por estreptococos
beta-hemolíticos do grupo A.
( ) Infecções urinárias agudas causadas pela
Escherichia coli.

a. (
27. Considere pacientes adultos que iniciam a apresentar quadro de desconforto e dor abdominal em
flanco esquerdo de intensidade moderada e crescente, acompanhada de febre que geralmente não
ultrapassa 38,5°C. Começam também a apresentar
evacuações mais frequentes de 2 a 3 vezes ao dia, com
fezes amolecidas e líquidas sem muco, pus ou sangue.

Delírio.
Demência.
Senilidade.
Confusão mental.
Doença de Alzeimer.

b.
c.
d.
e.
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31. Assinale a alternativa correta sobre o esquema
básico de tratamento ambulatorial da Tuberculose ,
recomendado pelo Ministério da Saúde, realizado na
atenção básica.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol na primeira fase do tratamento
durante dois meses seguidos de Rifampicina e
Isoniazida durante sete meses, mantendo dessa
forma o regime de curta duração de 1 ano.
( ) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na
primeira fase do tratamento durante dois
meses seguidos de Rifampicina e Isoniazida
durante quatro meses, mantendo dessa forma
o regime de curta duração de 6 meses.
( ) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida na primeira fase do tratamento durante dois meses
seguidos de Rifampicina e Isoniazida durante
sete meses, mantendo dessa forma o regime
de curta duração de 1 ano.
( ) Rifampicina e Isoniazida na primeira fase do
tratamento durante dois meses seguidos de
Rifampicina durante quatro meses, mantendo
dessa forma o regime de curta duração de
6 meses.
( X ) Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol na primeira fase do tratamento
durante dois meses seguidos de Rifampicina
e Isoniazida durante quatro meses, mantendo
dessa forma o regime de curta duração de
6 meses.

32. São características do Vírus da hepatite C:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Genoma RNA • Transmissão parenteral/sexual
• Cronicidade: não
( ) Genoma DNA • Transmissão parenteral/sexual
• Cronicidade: não
( X ) Genoma RNA • Transmissão parenteral •
Cronicidade: sim
( ) Genoma DNA • Transmissão fecal/oral •
Cronicidade: sim
( ) Genoma RNA • Transmissão fecal/oral •
Cronicidade: não

33. A Parasitose intestinal caracterizada por prurido
retal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desconforto e sono intranquilo, com escoriações
provocadas pelo ato de coçar, são sugestivos de infestação por:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Enterobius vermicularis.
Ascaris lumbricoides.
Giardia lamblia.
Entamoeba histolytica.
Strongyloides stercolaris.

34. Sobre a síndrome de Löeffer, assinale a alternativa
correta.
a. (
b.
c.

d.

e.

) Diarreia aguda mucopiossanguinolenta com
tenesmo nas infestações por Giardia Lamblia.
( ) Manifestações neurológicas, principalmente
convulsões em cisticercoses.
( ) Síndrome clínica caracterizada por anemia,
desnutrição e dor abdominal na infestação
por Strongiloides sternocoralis.
( X ) Corresponde à migração de larvas de helmintos que causam manifestações pulmonares
como tosse seca, dispneia ou broncoespasmo
na infestação por Ascaris lumbricoides.
( ) Associação de desnutrição proteico calórica e
anemia decorrente da síndrome de má absorção na infestação por Taenia saginata.

35. A complicação mais frequentemente observada
em pacientes com diagnóstico de úlcera péptica é:
a. (
b. (
c. (

) Esôfago de Barret com metaplasia.
) Perfuração gástrica com peritonite.
) Obstrução intrínseca do arco duodenal por
estenose cicatricial.
d. ( ) Degeneração maligna para Adenocarcinoma
gástrico.
e. ( X ) Hemorragia digestiva alta manifestada por
melena, hematêmese ou por perda de sangue
oculto nas fezes.

Página 11

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

