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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 10 – MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL AMB; 11 – MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL PANTONISTA; 12 – MÉDICO(A) CLINICO GERAL USF.   

Página 3 

09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- São fatores de risco para rotura prematura pré-termo das 

membranas (RPPM), EXCETO: 

 

A. Vaginose bacteriana. 

B. Útero distendido (polidrâmnio, gemelaridade, 

macrossomia). 

C. Procedimentos invasivos (biopsia de vilo corial, 

amniocentese, cordocentese). 

D. Deficiências nutricionais (vitamina A e zinco). 

E. Doenças maternas como a deficiência de alfa-1-

antitripsina, drepanocitose, síndrome de Ehlers-Danlos. 

 

17- São fortes indicações para cesariana devido à menor morbi-

mortalidade fetal e/ou materna, EXCETO: 

 

A. Nas gestações gemelares com ambos os fetos em 

apresentação pélvica ou o primeiro pélvico e o segundo 

cefálico. 

B. Em fetos acima de 4.500g, principalmente em 

primíparas. 

C. Fetos em situação transversa persistente a termo, em 

ocasiões em que não há domínio da técnica de versão 

externa, devendo ser submetidos à cesariana fora do 

trabalho de parto.  

D. Gestações com placenta prévia oclusiva.  

E. Fetos com hidrocefalia sem macrocrania, defeitos de 

parede anterior com ou sem exteriorização hepática ou 

displasias ósseas. 

 

18- Para o tratamento de giardíase, indica-se o uso de: 

 

A. Tinidazol 50 mg/kg, em tomada única. 

B. Tinidazol 25 mg/kg, de 8 em 8 horas, por 3 dias. 

C. Metronidazol 9,5 mg/kg, de 8 em 8 horas, por 5 dias. 

D. Metronidazol suspensão de 45 mg/kg, de 8 em 8 horas, 

por 10 dias. 

E. Metronidazol suspensão de 45 mg/kg,em tomada única. 

 

19- Na prevenção da raiva humana, a profilaxia pré-exposição 

deve ser indicada para pessoas com risco de exposição 

permanente ao vírus da raiva, durante atividades ocupacionais 

exercidas por alguns profissionais. Para este esquema de pré-

exposição, tem-se, EXCETO: 

 

A. Esquema: 3 (três) doses. Dias de aplicação: 0, 7, 28. 

B. Via de administração, dose e local de aplicação: a) 

intramuscular profunda, utilizando dose completa, no 

músculo deltoide ou vasto lateral da coxa. Não aplicar no 

glúteo;  b) intradérmica, 0,1ml na inserção do músculo 

deltoide, utilizando-se seringas de 1ml e agulhas 

hipodérmicas curtas. 

C. Controle sorológico: a partir do 14º dia após a última 

dose do esquema. 

D. O controle sorológico (titulação de anticorpos) é 

exigência indispensável para a correta avaliação da 

pessoa vacinada. Onde são considerados satisfatórios 

títulos de anticorpos > 0,5UI/ml. 

 

E. Está indicada a repetição da sorologia para profissionais 

que trabalham em situação de alto risco como 

funcionários de pet shops e veterinários mesmo que 

trabalham em área de raiva controlada, atuam em 

laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva e 

os que trabalham com a captura de morcegos. 

 

20- Sobre os exames utilizados para a investigação na fase 

aguda do acidente vascular cerebral (AVC) é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A tomografia computadorizada do crânio (TC) tem sido o 

exame de imagem recomendado, devendo ser realizada o 

mais rapidamente possível que deve ser repetida em 24 – 

48h nos casos em que não sejam evidenciadas alterações 

no exame inicial ou de evolução insatisfatória.  

B. A ressonância magnética encefálica (RM) com 

espectroscopia, ou ponderada para perfusão ou difusão 

pode ser realizada; apresenta positividade maior que da 

TC nas primeiras 24 horas para AVC isquêmico (AVCI), 

especialmente no território vértebro-basilar.  

C. Para início da investigação etiológica recomenda-se a 

realização do ultra-som doppler de carótidas e vertebrais, 

avaliação cardíaca com eletrocardiograma, radiografia de 

tórax e ecocardiograma com doppler transtorácico ou 

transesofágico, devendo ser realizado antes da alta 

hospitalar. 

D. A angiografia cerebral deve ser realizada nos casos de 

HSA ou acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) 

de etiologia desconhecida.  

E. O Doppler transcraniano e o SPECT (―single photon 

emission computed tomography‖) é o mais indicado nos 

casos de suspeita de hemorragia subaracnóidea (HSA) 

com TC negativa e de vasculites inflamatórias ou 

infecciosas. 

 

21- São alguns dos critérios para o transtorno de pânica 

segundo o DSM-IV, EXCETO:  

 

A. Período de intenso medo e desconforto, em que quatro ou 

mais dos seguintes sintomas se desenvolvem e atingem 

seu pico em 10 minutos. 

B. Vertigem, sentimentos de instabilidade ou sensação de 

desmaio. 

C. Sufocamento. 

D. Náuseas ou desconforto abdominal. 

E. Deve haver pelo menos três meses de preocupação 

persistente ou intermitentes acerca de ter outro ataque de 

pânico, preocupação acerca das possíveis implicações ou 

consequências dos ataques de pânico, ou uma alteração 

comportamental significativa relacionada aos ataques. 

 

22- Referente às doenças do cólon e hemorragias digestivas é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A doença diverticular, apesar de predominar no cólon 

esquerdo, tem a maioria dos sangramentos oriundos de 

divertículos situados no cólon direito.  

B. A hemorragia é súbita, volumosa, habitualmente 

autolimitada, mas profusa em algumas ocasiões. 
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C. As angiodisplasias ocorrem, sobretudo, em indivíduos 

com mais de 65 anos de idade e predominam no ceco e 

cólon ascendente proximal.  

D. A hemorragia nos casos de angiodisplasias tende a ser 

muito volumosa e maciça. Quando detectadas pelo 

exame colonoscópico são passíveis de tratamento local – 

termocoagulação ou injeção de esclerosantes. 

E. A colonoscopia, com o acréscimo do estudo histológico, 

também permite diagnosticar lesões neoplásicas (pólipos 

e tumores), doenças inflamatórias intestinais (Crohn e 

retocolite ulcerativa), colites infecciosas ou amebianas e 

as colites isquêmicas. 

 

23- São métodos dialíticos preferenciais  para o tratamento da 

insuficiência renal aguda indicado para sobrecarga de volume 

por choque cardiogênico, EXCETO: 

 

A. Ultrafiltração. 

B. Diálise peritoneal. 

C. Hemodiafiltração contínua. 

D. Hemofiltração contínua. 

E. Hemodiálise contínua. 

 

24- É um sinal e/ou sintomas característicos da hepatite B na 

fase anictérica: 

 

A. Ocorrência de náuseas e vômitos. 

B. Dor abdominal intensa. 

C. Aumento do fígado. 

D. Icterícia. 

E. Urina escura. 

 

25- Sobre virulência na história da doença é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. É a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou 

fatais.  

B. Associa-se às propriedades bioquímicas do agente 

relacionadas com a produção de toxinas e à sua 

capacidade de multiplicação no organismo parasitado, o 

que o torna metabolicamente exigente, com prejuízo do 

parasitado. 

C. Alta virulência indica grande proporção de casos fatais 

ou graves. 

D. A raiva é de alta virulência, enquanto o sarampo é de alta 

infectividade e patogenicidade, sendo em alguns casos, 

como crianças e idosos, de alta virulência. 

E. Fator de virulência: São estruturas, produtos ou 

estratégias que as bactérias utilizam para driblar o 

sistema de defesa do hospedeiro e causar infecção.  

 

26- Sobre epilepsia é INCORRETO afirmar: 

 

A. O sistema de classificação de crises epilépticas proposto 

pela Liga Internacional contra Epilepsia divide as crises 

em parciais e generalizadas, onde as parciais são 

subdivididas em simples e generalizadas. 

B. A crise parcial simples pode ocorrer em qualquer parte 

do corpo e decorre de descarga excessiva originada no 

córtex contralateral. 

C. A crise motora focal restringe-se apenas a uma 

determinada área cortical contígua. 

D. As crises parciais complexas envolvem 

comprometimento da consciência. 

E. As crises generalizadas envolvem, desde o início, ambos 

os hemisférios cerebrais. As categorias principais são as 

crises de ausência (pequeno mal) e os tônico-clônicas 

(grande mal). 

 

27- Em crianças e adolescentes, a pressão arterial é classificada 

de acordo com os percentis de estatura e sexo. Considera-se 

hipertensão arterial valores: 

 

A. A partir do percentil 100. 

B. A partir do percentil 95. 

C. A partir do percentil 85. 

D. A partir do percentil 75. 

E. A partir do percentil 50 e persistentes. 

 

28- São medidas de maior eficiência no controle da hipertensão 

arterial, EXCETO: 

 

A. Redução do peso corporal e manutenção do peso ideal - 

índice de massa corpórea (peso em quilogramas dividido 

pelo quadrado da altura em metros) entre 20 e 25 kg/m2 

porque existe relação direta entre peso corpóreo e pressão 

arterial. 

B. Redução da ingestão de sódio - é saudável ingerir até 10 

g/dia de sal. 

C. Maior ingestão de potássio – dieta rica em vegetais e 

frutas contém 2 a 4g de potássio/dia. 

D. Redução do consumo de bebidas alcoólicas- para os 

consumidores de álcool, a ingestão de bebida alcoólica 

deve ser limitada a 30g álcool/dia contidas em 600 ml de 

cerveja (5% de álcool) ou 250 ml de vinho (12% de 

álcool) ou 60ml de destilados (whisky, vodka, aguardente  

- 50% de álcool). Sendo, este limite, reduzido à metade 

para homens de baixo peso, mulheres, indivíduos com 

sobrepeso e/ou triglicérides elevados.  

E. Exercícios físicos regulares. 

 

29- Referente a Síndrome HELLP é INCORRETO afirmar: 

 

A. A anestesia deverá ser geral pela plaquetopenia, evitando 

acidentes das punções lombares. 

B. A hemostasia e a drenagem cirúrgica devem ser 

generosas. 

C. A transfusão de plaquetas durante o parto e puerpério 

deve ser incentivada (valores menores que 50.000mm
3
). 

D. Na possibilidade de rotura hepática, realizar um 

tamponamento com hemostasia. 

E. Dexametasona 10mg/200 ml de soro fisiológico a cada 

12 horas até a normalização das plaquetas. 
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30- A Síndrome de Boerhaave é uma patologia rara, consiste na 

perfuração esofágica espontânea associada a um aumento 

súbito da pressão intra-luminal. O diagnóstico é clínico e a 

patologia manifesta-se caracteristicamente pela tríade de 

Mackler que se compõe de: 

 

A. Vômitos, dor torácica alta e extravazamento pulmonar. 

B. Náuseas, vômito e dor torácica alta. 

C. Vômitos, dor torácica baixa e enfisema subcutâneo. 

D. Vômitos com sangue, dor torácica baixa e ulcerações. 

E. Insuficiência respiratória, dor abdominal intensa e edema 

abdominal. 

 

31- Vacina contra a poliomielite é administrada em: 

 

A. Uma dose. 

B. Duas doses. 

C. Três doses. 

D. Duas doses e mais um reforço. 

E. Três doses e mais um reforço. 

 

32- São manifestações neurológicas mais comuns que podem 

ocorrer no acidente crotálico, EXCETO: 

 

A. Ptose palpebral uni ou bilateral. 

B. Alteração do diâmetro pupilar. 

C. Paralisia velopalatina. 

D. Incapacidade de movimentação do globo ocular 

(oftalmoplegia). 

E. Visão turva e/ou visão dupla (diplopia). 

 

33- A Academia Americana de Pediatria não recomenda a 

suplementação de vitaminas e minerais de rotina para as 

crianças, com exceção do flúor em áreas em que a água não é 

fluoretada, mas identifica alguns grupos de risco de crianças e 

adolescentes que podem necessitar de suplementação estão 

entre eles, EXCETO: 

 

A. Com anorexia, ingestão baixa de alimentos ou com 

consumo de dietas especiais. 

B. Com doença crônica, como fibrose cística. 

C. Situações em que os cuidados familiares com a 

alimentação são negligenciados. 

D. Consumo alto de produtos lácteos. 

E. Não há exposição adequada de luz solar nem o consumo 

de alimentos fortificados com a vitamina D. 

 

34- Referente a Febre de Chikungunya é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A Febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo 

vírus Chikungunya, da família Togaviridae e do gênero 

Alphavirus. A viremia persiste por até 10 dias após o 

surgimento das manifestações clínicas. 

B. Os sintomas são clinicamente semelhantes aos da dengue 

– febre de início agudo, dores articulares e musculares, 

cefaleia, náusea, fadiga e exantema. 

C. O período de incubação intríseco, que ocorre no ser 

humano é em média de 3 a 7 dias (podendo variar de 1 a 

12 dias). O extrínseco, que ocorre no vetor, dura em 

média 10 dias. 

D. Além dos sintomas mais comuns, na fase aguda da Febre 

de Chikungunya podem ocorrer calafrios, conjuntivite, 

faringite, bursite, náusea, diarreia, neurite, dor abdominal 

e vômito. As manifestações do trato gastrointestinal são 

mais presentes nas crianças. Pode haver 

linfonodomegalias cervicais associadas. 

E. Na fase crônica podem ocorrer fadiga, cefaleia, prurido, 

alopecia, exantema, tenossinovite, disestesias, 

parestesias, dor neuropática, fenômeno de Raynaud, 

alterações cerebelares, distúrbios do sono, alterações da 

memória, déficit de atenção, alterações do humor, 

turvação visual e depressão. Esta fase pode durar até três 

anos.  

 

35- São condições mínimas para um programa de prevenção da 

cetoacidose na Atenção Básica estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, que NÃO inclui: 

 

A. Garantir a disponibilidade de insulina para todos que dela 

necessitem. 

B. Incluir no programa educativo aspectos preventivos das 

complicações agudas. 

C. Garantir materiais para automonitoramento da glicemia 

(e da cetonúria no diabetes tipo 2). 

D. Planejar serviços de pronto-atendimento da 

descompensação aguda (contato telefônico ou no 

serviço). 

E. Vigiar casos recidivantes, de controle insatisfatório, ou 

com dificuldades emocionais ou de aprendizagem. 

 

36- A dose e o volume do soro antitetânico (SAT) dependem do 

motivo que justificou sua indicação. Logo, a dose profilática 

(para crianças e adultos) e a dose terapêutica são, 

respectivamente: 

 

A. 5 mil UI / 40 mil UI. 

B. 5 mil UI / 20 mil UI. 

C. 10 mil UI / 40 mil UI. 

D. 20 mil UI / 10 mil UI. 

E. 25 mil UI / 5 mil UI. 

 

37- São considerados pacientes queimado de grande gravidade, 

EXCETO: 

 

A. Queimaduras se segundo ou terceiro grau com área 

corporal atingida maior que 10% em menores de 12 anos. 

B. Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida 

maior do que 20% para maiores de 12 anos. 

C. Queimaduras de terceiro grau atingindo mão ou pé ou 

face ou pescoço ou axila, em qualquer idade. 

D. Queimaduras por corrente elétrica. 

E. Queimaduras em qualquer extensão com síndrome 

compartimental ou do túnel do carpo, associada ou não a 

queimadura. 
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38- Droga que causa o bloqueio dos canais de cálcio, utilizada 

no tratamento da arritmia cardíaca: 

 

A. Quinidina 

B. Propranolol 

C. Bretilídio 

D. Diltiazem 

E. Propafenona 

 

39- As principais características de um bom antissépticos são, 

EXCETO: 

 

A. Hipoalergenicidade. 

B. Ação rápida e sustentada. 

C. Retenção de potências na presença de exsudatos 

inflamatórios. 

D. Alta tensão para potencializar seu efeito. 

E. Nenhuma absorção sistêmica. 

 

40- Dos valores normais (limites inferiores) para hemoglobina 

(g/100mL), indique a relação INCORRETA: 

 

A. Recém-nascidos (a termo): 13,6. 

B. Crianças (3 meses): 12,5. 

C. Crianças (1 ano): 11,0. 

D. Crianças (10 anos a 12 anos): 12,0. 

E. Mulheres grávidas: 13,0. 

 


