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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 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.

 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.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.

Página 3

Prefeitura Municipal de Criciúma

2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

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

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

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. O modelo assistencial do SUS que garante a todos
os cidadãos o acesso aos serviços de saúde públicos
ou privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, hierarquizados e sem discriminação
entre população urbana e rural ou entre contribuintes
e não contribuintes previdenciários, é:
a. ( ) A Equidade, uma das diretrizes do SUS.
b. ( X ) A Universalidade, um dos princípios do SUS.
c. ( ) Uma estratégia do Programa de Saúde da
Família.
d. ( ) Uma das atribuições do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde.
e. ( ) O Controle Social, exercido pelos Conselhos
Municipais de Saúde.

17. Na estratégia de Saúde da Família, uma das atividades do Agente Comunitário de Saúde é o cadastramento das famílias, a identificação de microáreas e
grupos de risco.
Essa atividade caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Demografia da população.
Trabalho em equipe multiprofissional.
Hierarquização da população adstrita.
Educação permanente em saúde.
Territorialização.

18. No planejamento local de saúde, a ação preventiva que pode ser desenvolvida no Diabetes Mellitus
com tratamento da obesidade e programas de redução de peso e reeducação alimentar faz parte da:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Prevenção primária.
Prevenção secundária.
Prevenção terciária.
Prevenção universal.
Prevenção primordial.
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(25 questões)

19. Das diretrizes e princípios previstos no SUS, a
equidade:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Estabelece quais são as responsabilidades nas
3 esferas de governo para os serviços de saúde.
( ) Assegura uma discriminação positiva em
casos especiais, em que a prioridade deva ser
dada a quem tem mais necessidades.
( ) Permite que os serviços de saúde tenham o
seu planejamento, avaliação e controle pelos
Conselhos Locais de Saúde.
( X ) Garante a toda a população ter acesso aos
serviços de saúde públicos, em condições de
igualdade, não importando o gênero, situação
econômica, social, cultural ou religiosa.
( ) Estabelece uma rede hierarquizada de atendimento dos serviços de saúde estabelecendo
sistemas de referência e contrarreferência.

20. Em epidemiologia clínica, o indicador de saúde
que nos permite conhecer a relação entre o número
de casos de uma determinada doença, novos e já existentes, e a população exposta a adoecer, denomina-se
coeficiente de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incidência.
Letalidade.
Morbidade.
Mortalidade.
Expectativa de vida.

21. A AIDS é considerada uma Pandemia e uma das
características do seu agente é a capacidade de produzir efeitos graves e fatais, definida como sua:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Virulência.
Infectividade.
Imunogenicidade.
Patogenicidade.
Letalidade.
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22. Nas endemias e epidemias, o controle das doenças infectocontagiosas se baseia nas características
dos agentes causadores de doenças e sua relação com
o hospedeiro.
Uma dessas características, a Infectividade, é:
a. ( ) A capacidade do agente de produzir sintomas
e sinais da doença.
b. ( ) A capacidade do agente de produzir efeitos
graves ou fatais.
c. ( ) A capacidade do agente de, após a infecção,
induzir a imunidade no hospedeiro.
d. ( ) A capacidade do agente de, após a infecção,
induzir a cura no hospedeiro.
e. ( X ) A capacidade do agente etiológico de penetrar, se desenvolver e se multiplicar no hospedeiro causando uma infecção.

23. Em uma escola foram registrados, entre todos os
alunos, cerca de 25 pessoas com diagnóstico de febre
tifoide. Na investigação epidemiológica não foram
registrados outros casos dessa doença em outras
escolas ou fabricas, comunidades, etc.
Essa ocorrência é definida como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Uma endemia.
Uma epidemia.
Uma pandemia.
Um surto da doença.
Um caso de uma doença.

24. No conjunto dos sistemas de notificação e vigilância epidemiológica e sanitária no Brasil, o responsável
por coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional é o:
a. ( ) Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM).
b. ( ) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
(SNVE).
c. ( X ) Sistema Nacional de Agravos de Notificação
(Sinan).
d. ( ) Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB).
e. ( ) Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
(SIVISA).

25. A participação do Controle Social nos conselhos e
conferências de saúde foi regulamentada pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Lei 8080/90.
Lei 8192/90.
NOB 91.
NOB 96.
NOAS 2001.

26. Em uma cidade populosa de Santa Catarina, em
2012, 16 crianças morreram antes do primeiro ano de
vida. Sabendo-se que nesse período houve 960 nascidos vivos, o coeficiente de mortalidade infantil neste
caso é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

0,01.
0,16.
0,60.
6,00.
16,6.

27. No Brasil, como no resto do mundo, a AIDS assumiu uma característica endêmica. Entretanto seu perfil
epidemiológico de transmissão vem mudando nos
últimos anos.
Assinale a alternativa que apresenta o perfil epidemiológico atual de transmissão do HIV-AIDS.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Diminuição da transmissão sanguínea, especialmente na subcategoria de usuários de
drogas injetáveis.
( ) Diminuição do número de casos de transmissão sexual heterossexual devido à popularização do uso de preservativos.
( ) Diminuição do número de casos para a terceira idade devido ao aumento da longevidade e qualidade de vida sexual.
( X ) Aumento de casos por exposição heterossexual com aumento de casos do sexo feminino
(feminização da epidemia).
( ) Mantém a alta prevalência da transmissão em
homens homo e bissexuais, de escolaridade
elevada.
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28. A gestão do SUS é executada nas 3 esferas de
governo, cada uma com suas respectivas atribuições,
regionalizadas e hierarquizadas.

31. Recém-nascidos de parto prematuro desenvolvem determinadas doenças que não são frequentemente encontradas naqueles nascidos a termo.

Assinale a alternativa que indica a esfera responsável
pela porta de entrada no sistema de saúde e atendimento à população.

Assinale a alternativa que indica essas doenças.

a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Sistema de saúde complementar
Rede de atenção básica dos municípios
Rede de ambulatórios dos hospitais estaduais
Rede hospitalar e clinicas credenciadas pelo
SUS
e. ( ) Ambulatórios e pronto atendimento dos hospitais universitários federais

29. O padrão dos diagnósticos possíveis da infecção
pelo HIV, estabelecido por Portaria do Ministério da
Saúde, aponta que com um resultado de teste anti-HIV
(teste 1 e teste 2) não reagente, o diagnóstico e a conduta a serem aconselhados ao paciente são:
a. ( X ) Amostra negativa para HIV e o resultado liberado para o paciente. Não há infecção pelo HIV.
b. ( ) Amostra inconclusiva e deve ser repetida com
testes de Imunofluorescência Indireta (IFI).
c. ( ) Amostra inconclusiva e deve ser repetida com
testes de Western Blot.
d. ( ) Amostra indeterminada e a testagem deve ser
repetida com o mesmo conjunto de testes em
30 dias.
e. ( ) Amostra positiva e deve ser confirmada por
Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western
Blot (WB).

30. No controle de endemias e epidemias recorrentes
como a Dengue as medidas mais eficazes de controle
dessa epidemia são:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Vacinação
Uso de inseticidas domiciliares.
Controle e erradicação dos vetores.
Diagnóstico precoce e isolamento de casos
confirmados.
e. ( ) Antibioticoterapia profilática em pacientes
expostos.
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a. (
b. (
c. (

) Incompatibilidade ABO e kernicterius
) Icterícia neonatal e hepatite neonatal
) Enterocolite necrotizante neonatal e tetralogia de Fallot
d. ( X ) Doença da membrana hialina e hemorragia
cerebral
e. ( ) Aspiração de líquido amniótico e broncopneumonia aspirativa

32. Considere doença infectocontagiosa da infância,
caracterizada por febre alta de início súbito, por 2 a 3
dias, inicialmente sem foco aparente. Após esse período a febre desaparece bruscamente e surge exantema máculopapular puntiforme principalmente em
face, pescoço e tronco superior.
Esse quadro clínico é sugestivo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rubéola.
Escarlatina.
Exantema súbito.
Exantema infeccioso.
Doença de Kawasaki.

33. Em crianças em idade escolar, a etiologia prevalente como causa de abdome agudo é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apendicite aguda.
Intussepção intestinal.
Linfadenite mesentérica.
Hérnia inguinal encarcerada.
Doença inflamatória intestinal.

Estado de Santa Catarina

34. No acompanhamento da saúde do idoso, a
demência é uma das doenças mais frequentemente
encontradas nos ambulatórios.
A sua forma mais frequente é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Demência vascular.
Demência frontotemporal.
Demência da doença de Parkinson.
Doença de Alzheimer.
Esclerose cerebral.

35. Embora as pneumonias pneumocócicas ainda
sejam a forma mais comum de pneumonias comunitárias, tem crescido o número de casos de formas
incomuns de pneumonia chamadas de pneumonias
agudas “atípicas“, adquiridas na comunidade.
Nestes casos os patógenos epidemiologicamente
mais importantes em indivíduos imunocompetentes
são:
) Listeria monocytogenes e
Staphylococcus aureus.
( X ) Mycolasma pneumoniae e
Clamydia pneumoniae.
( ) Clamydia trachomatis e
Streptococcus pneumoniae.
( ) Staphylococcus aureus e
Streptococcus pneumoniae.
( ) Haemophilus influenzae e Enterobacterias.

a. (
b.
c.
d.
e.

36. Reações alérgicas desencadeadas pela administração de analgésicos anti-inflamatórios tipo salicilatos
costumam mais frequentemente produzir reações
cutâneas tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Urticárias.
Eczemas.
Eritrodermias.
Exantema máculopapular.
Exantemas morbiliformes.

37. Denise, de 40 anos, chega à Unidade de Pronto
Atendimento com queixa de palpitações e taquicardia
já há alguns meses. Nesse período refere que perdeu
cerca de 5 kg. No exame físico inicial se observa taquicardia (FC 140 bpm), hipertensão (PA 160×110 mmHg),
tremor de extremidades e protrusão ocular bilateral. O
exame da tireoide é normal com pequeno bócio indolor, sem nódulos.
O diagnóstico inicial deve ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Tumor de tireoide.
Doença de Graves.
Doença de Plummer.
Tireoidite de Quervain.
Tireoidite de Hashimoto.

38. No tratamento de pacientes com síndrome metabólica, com diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia, geralmente é utilizado um grande número de
drogas para controle de suas doenças.
O desenvolvimento nesses pacientes de mialgia
intensa, principalmente na musculatura de coxas e
braços, está relacionado com o uso de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Captopril.
Metformina.
Hidroclorotiazida.
Glibencamida.
Atorvastatina.

39. Na investigação sorológica para diagnóstico da
resposta imunológica de pacientes em relação às
hepatites, a presença de marcadores séricos de anti-HBs positivo, HBsAg negativo e anti-HBc IgG negativo
é:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Diagnóstica de cirrose hepática avançada.
Diagnóstica de forma crônica de hepatite B.
Uma resposta à vacinação para hepatite B.
Indicativa de portador inativo do vírus da
hepatite B.
) Indicativa de ausência de contato com o vírus
fda hepatite B e/ou vacinação.
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40. José Antônio mora na zona rural no norte de
Santa Catarina em um sítio onde faz extração vegetal.
Ao calçar sua bota pela manhã sentiu um desconforto,
mas horas após seu pé ficou doloroso e observou
uma equimose, palidez, enduração, edema e eritema
que evoluiu para formação de bolhas e necrose local.
Passou a sentir então cefaleia, náuseas, mal-estar,
febre baixa e quando surgiu o exantema generalizado
foi levado à emergência.
Este relato é compatível com:
a. ( ) Picadas por escorpiões peçonhentos pertencem ao gênero Tityus.
b. ( ) Picadas de aranhas do gênero Phoneutria
(aranha-armadeira, aranha-macaca).
c. ( ) Picadas de aranhas do família Lycosidae (aranha-de-jardim, tarântula).
d. ( ) Picadas de aranhas da subordem
Mygalomorphae (caranguejeiras).
e. ( X ) Picada de aranhas do gênero Loxosceles
(aranha-marrom).
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