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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
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.
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Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
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.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
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 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.
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18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth
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Conhecimentos Específicos
21. Assinale a alternativa que indica o modelo de
organização dos serviços de atenção primária à saúde,
peculiar do Sistema Único de Saúde, baseada em
equipes multiprofissionais compostas por, no mínimo,
um médico generalista ou de família, um enfermeiro,
um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes
comunitários de saúde:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Em Defesa da Vida
Sistemas Locais de Saúde
Ação Programática em Saúde
Estratégia de Saúde da Família
Programa de Vigilância em Saúde

22. As ações preventivas de saúde visam minimizar
o impacto das doenças na comunidade em qualquer
fase da sua história natural. As campanhas nacionais
de detecção do diabetes melito, realizando glicemias
de jejum em pacientes obesos mas assintomáticos,
constituem um exemple de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Prevenção primária.
Prevenção secundária.
Prevenção terciária.
Prevenção fundamental.
Prevenção primordial.

23. Para a aplicação de evidências em decisões clínicas, o médico deve se utilizar de formas de raciocínio.
A forma de raciocínio diagnóstico que se baseia na
capacidade de explicar os achados de um paciente a
partir de conhecimentos clínicos e fisiopatológicos de
uma doença, hipotética e dedutiva, de uso comum na
prática ambulatorial, é o raciocínio:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Causal.
Empírico.
Científico.
Probabilístico.
Determinístico.

(20 questões)

24. A avaliação de séries históricas da incidência de
doenças de notificação compulsória no Brasil nos
últimos 20 anos permite a elaboração de padrões de
tendência.
São exemplos de redução de incidência:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

AIDS, cólera e dengue.
Tuberculose, sarampo e coqueluche.
Poliomielite, difteria e tétano neonatal.
Febre amarela, dengue e raiva humana.
Leishmaniose, tuberculose e hanseníase.

25. A diretriz do SUS que é a garantia dada pelo
Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde, de caráter deliberativo, é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Equidade.
Controle social.
Descentralização.
Universalidade.
Integralidade.

26. Na prática de medicina baseada em evidências, o
esclarecimento de questões clínicas pode ser obtido
de diversas formas. A fonte que contém um conjunto
de recomendações clínicas para o manejo de um
determinado problema clínico, em geral produzido
por iniciativa governamental ou sociedade médica,
caracteriza as(os):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Livros textos
Artigos de revisão.
Artigos originais.
Meta-análises.
Diretrizes.
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27. A Portaria no 59/GM/MS de janeiro de 2003 e a
Portaria SVS/MS no 34 de julho de 2005 definem os
testes necessários à confirmação da infecção pelo HIV.
Com base nestas Portarias, consideram-se não infectados os indivíduos que apresentem:
a. ( X ) Uma amostra não reagente em testes de
detecção para anticorpos anti-HIV.
b. ( ) Uma amostra não reagente em testes de
detecção para anticorpos anti-HIV confirmada
por um teste rápido.
c. ( ) Uma amostra não reagente em testes de
detecção para anticorpos anti-HIV confirmada
por teste de imunofluorescência indireta.
d. ( ) Uma amostra não reagente em testes de
detecção para anticorpos anti-HIV confirmada
por teste Western blot.
e. ( ) Duas amostras não reagentes em testes de
detecção para anticorpos anti-HIV.

28. No Tratamento Diretamente Observado (TDO)
da Tuberculose, as drogas Isoniazida – H, Rifampicina
– R, Pirazinamida – Z e Etambutol – E são usadas em
esquemas padronizados de tratamento.
O esquema básico para adultos e adolescentes de
casos novos em todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto meningoencefalite),
infectados ou não pelo HIV, é:
a. ( ) Fase intensiva de 2 meses com RHZ e
fase de manutenção com 2 meses de RH.
b. ( ) Fase intensiva de 2 meses com RHZE e
fase de manutenção com 2 meses de RH.
c. ( ) Fase intensiva de 2 meses com RHZ e
fase de manutenção com 4 meses de RH.
d. ( X ) Fase intensiva de 2 meses com RHZE e
fase de manutenção com 4 meses de RH.
e. ( ) Fase intensiva de 2 meses com RHZE e
fase de manutenção com 7 meses de RH.

29. Pacientes com lesões de pele com alteração de
sensibilidade, espessamento de nervos periféricos
com alteração de sensibilidade e baciloscopia positiva
para bacilo álcool-ácido resistente intracelular obrigatório tem como primeiro diagnóstico:
a.
b.
c.
d.
e.

Vitiligo.
Hanseníase.
Pitiríase versicolor.
Pelagra.
Sífilis.

30. Uma mulher de 36 anos, agricultora, que faz
uso de agrotóxicos na sua plantação de fumo, sem
doenças prévias, procura o ambulatório. Apresenta há
quatro meses fadiga intensa, piora da memória e da
força física, sangramento gengival, aumento do fluxo
menstrual e vários episódios de amigdalite. Exame
físico: palidez, fácies atípica, anictérica, equimoses nos
membros e orofaringe hiperemiada com placas purulentas, ausculta cardiopulmonar normal, abdômen
sem massas ou visceromegalias.
Hemograma: Hb 9,5 g/dl (N = 12-16), HT 29% (N = 36
a 46), VCM 92 (80-100), HCM 33,4 (26-34), CHCM 34,3
(31-37), leucócitos de 2500/mm3 (4500-11000) e plaquetas de 30.000/mm3 (150.000 a 450.000).
Indique o diagnóstico mais provável neste caso, utilizando os dados da história, exame físico e exames
laboratoriais.
a. (
b.

c.

d.

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

) Anemia ferropriva poderia explicar todo o
quadro clínico e laboratorial.
( ) Trata-se de uma anemia hemolítica porque
a paciente tem sinais clínicos de hemólise, é jovem, e os exames laboratoriais são
compatíveis.
( ) Deve ser uma anemia causada por perda sanguínea vaginal associada à carência de vitamina B12.
( ) Trata-se de uma anemia normocrômica, normocítica com leucopenia (leucócitos) e plaquetopenia (plaquetas) que é uma característica da anemia por deficiência de ácido fólico.
( X ) Provável anemia aplástica. A medula óssea
deve ser estudada.

Prefeitura Municipal de Tijucas

31. Um paciente masculino de 22 anos vem à consulta com queixa de diarreia. Refere ter iniciado há 2
meses com diarreia líquida em pequena quantidade,
com até 15 evacuações ao dia, algumas vezes acordando durante a noite para evacuar; nota presença
de muco e sangue nas fezes que vem aumentando
de quantidade de forma progressiva. Associado ao
quadro refere irritação ocular e artralgia em grandes
articulações. Nega emagrecimento. Refere episódios
isolados em que teve sensação de febre. Nega antecendentes patológicos ou uso de medicamentos.
Nega história familiar de doença intestinal. Ao exame
físico encontra-se com sinais vitais estáveis, hidratado
e levemente hipocorado. O exame abdominal revela
dor durante a palpação da fossa ilíaca esquerda, sem
sinais de irritação peritoneal.
Quanto ao quadro acima, é correto afirmar que trata-se
de:
a. ( ) Síndrome diarreico agudo.
b. ( ) Síndrome diarreico crônico com
características de diarreia secretória.
c. ( X ) Síndrome diarreico crônico com
características de diarreia inflamatória.
d. ( ) Síndrome diarreico crônico com
características de diarreia osmótica.
e. ( ) Síndrome diarreico crônico com
características de esteatorreia.

32. Na vigilância epidemiológica das hepatites virais,
os casos suspeitos e confirmados devem ser notificados. Pacientes sem icterícia, que se apresentam com
um ou mais sintomas como febre, mal-estar, náusea,
vômito, mialgia e que, na investigação laboratorial,
apresentam valor aumentado das aminotransferases,
têm a suspeita clínica/bioquímica e definição de caso
de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Suspeito
Indeterminado
Assintomático.
Sintomático ictérico.
Sintomático anictérico.

33. Considere um paciente masculino de 70 anos,
com quadro de icterícia progressiva há 30 dias, que
durante a evolução associou-se com colúria, acolia e
prurido. Refere também astenia, anorexia e emagrecimento de 6 kg no período. Tem antecendente de insuficiência coronariana e diabetes e faz uso há muitos
anos de aspirina e glibenclamida.
Assinale a alternativa correta quanto à avaliação
desse quadro.
a. (

b.
c.

d.
e.

) A possibilidade de doença hematológica tipo
hemolítica deve ser considerada como causa
da icterícia.
( ) O quadro é típico de hepatite e a principal
hipótese seria de uma hepatite infecciosa.
( X ) O quadro acima caracteriza uma síndrome
colestática e em um paciente desta idade
e com emagrecimento associado devemos
investigar obstrução biliar por neoplasia
maligna.
( ) Síndrome de Gilbert seria a melhor explicação
para os sintomas do paciente.
( ) O paciente apresenta fatores de risco para
litíase biliar e deve estar apresentando quadro
de colecistite aguda.

34. A vertigem é definida como uma alucinação de
movimentação do ambiente ou da própria pessoa e
sua causa mais comum é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Labirintite aguda.
Doença de Ménière.
Neuronite vestibular.
Vertigem paroxística postural benigna.
Isquemia vértebro-basilar.

35. Assinale a alternativa incorreta quanto aos sinais
e sintomas do LES.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Lesão renal e anemia
Lesão renal e atrofia carpal
Ulceras orais, serosite e leucocitose
Artrite e alteração na contagem de plaquetas
Psicose e fotossensibilidade

Página 9



36. Uma jovem de 21 anos vem ao médico apresentando dores generalizadas e articulares que acometem
joelhos, punhos, mãos e pés. Apresenta fadiga, diarreia
e cansaço. Refere febre de 39°C e dores de garganta há
6 meses com períodos de piora e melhora, principalmente quando usa anti-inflamatórios. Queixa-se ainda
de rigidez matinal por 1 hora aproximadamente.
Assinale a alternativa correta, de acordo com o caso
acima:
a. ( X ) Lesão cutânea do tipo rush evanescente deveria ser investigada.
b. ( ) Lesão cutânea do tipo erupção discóide estaria associada.
c. ( ) Anquilose malar e cervical são esperados.
d. ( ) O diagnóstico mais provável é de Poliarterite
nodosa devido ao múltiplo acometimento
articular
e. ( ) Fadiga, diarréia e cansaço são sintomas que
podem estar presentes no LES, tornando o
diagnóstico mais provável.

37. Uma senhora de 50 anos, obesa e hipertensa,
chegou há 3 dias da Bahia onde foi passear em excursão de ônibus.Vai ao medico referindo dispneia aos
esforços iniciada há 3 dias. Vem usando regularmente
sua medicação que consiste de betabloqueador e a PA
está 145×90mmhg. Não apresenta anormalidades na
ausculta.

38. Um paciente de 15 anos, masculino, obeso mórbido, vem ao ambulatório para consulta de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Em uso regular de
Captopril 25 mg vo de 8/8 h. Na consulta PA 135/85.
Assinale a alternativa correta, considerando a possibilidade diagnóstica de síndrome metabólica.
a. ( X ) A glicemia poderia estar elevada.
b. ( ) Para diagnóstico de síndrome metabólica a PA
deve ser maior que 140/90.
c. ( ) A circunferência abdominal deveria ser maior
que 106 cm.
d. ( ) O critério mais marcante no diagnóstico da
síndrome metabólica é o IMC elevado.
e. ( ) Esperaria encontrar IMC maior que 30 para
concretizar o diagnóstico de obesidade
mórbida.

39. Senhora 46 anos, hipertensa, diabética e obesa
vai ao posto de saúde de sua comunidade com queixa
de febre e tosse produtiva. Na ausculta pulmonar
apresenta estertores crepitantes no lobo médio pulmonar direito, caracterizando pneumonia.
Qual dos achados está presente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

hipertimpanismo
sibilos inspiratórios
expansibilidade diminuída
diminiuiçao do murmúrio vesicular
frêmito tóracovocal aumentado

Trouxe exames que fez na Unidade de pronto atendimento que mostram: gasometria com PH = 7,28.
PcO2 = 22 mmhg. PaO2 = 78 mmhg e SatO2 = 88%
hemograma ht 38% 7600 leucócitos sem desvio para
esquerda e plaquetas normais. Rx de tórax: dentro dos
limites da normalidade.

40. Uma senhora de 56 anos vai ao ambulatório com
dores crônicas devido à fibromialgia.

Assinale a hipótese diagnóstica mais provável.

Como ela deveria ser abordada?

a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b. (

( )
( )
( )
(X)
( )

Dengue
Hipertensão arterial
Uso de betabloqueador
Tromboembolismo pulmonar
Insuficiência cardíaca diastólica
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) Somente anti-inflamatórios.
) Anti-inflamatórios e paracetamol associados
com antidepressivos.
c. ( X ) Uso de serotoninérgicos, atividade física aeróbica e terapia cognitivo-comportamental.
d. ( ) Uso de antidepressivos, paracetamol em dose
de 750 mg, três vezes ao dia.
e. ( ) Associação de paracetamol três vezes ao dia
e antidepressivos com uso de opioides nas
crises.

.
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