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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

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. Em relação à doença meningocócica, é correto
afirmar:
a. ( ) Em casos de alergia a Penicilina, a droga de
escolha é a Gentamicina endovenosa.
b. ( X ) A infecção respiratória por influenza é fator
predisponente para a meningococemia.
c. ( ) A análise pelo gram do liquor cefalorraquidiano é positiva em 100% dos casos de
meningite meningocócica.
d. ( ) A detecção do meningococo no liquor por
teste de polissacarídeos capsulares é mais
sensível para o tipo B e menos sensível para os
tipos A e C.
e. ( ) Na suspeita de meningite meningocócica, a
antibioticoterapia só deve ser iniciada após o
resultado da coleta do liquor, para evitar efeitos adversos do uso da Penicilina.

22. Um paciente masculino de 34 anos, procura o
posto de saúde com um resultado de VDRL positivo
até 1:64. Está assintomático. Você solicita um teste
para FTA-Abs que resultou também positivo.
A melhor conduta é:
a. ( ) Nenhum tratamento.
b. ( ) Dose única de penicilina benzatina
1.200.000 U intramuscular.
c. ( X ) Dose única de penicilina benzatina
2.400.000 U intramuscular.
d. ( ) Duas doses de penicilina benzatina, 1.200.000
U intramuscular, no intervalo de 3 dias.
e. ( ) Duas doses semanais de 2.400.000 U de penicilina benzatina intramuscular.

(20 questões)

23. Sobre a infecção gonocócica, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A doença assintomática é pouco frequente
tanto nos homens quanto nas mulheres.
( ) A transmissão é muitas vezes menos frequente na relação sexual entre homossexuais
masculinos do que entre heterossexuais.
( ) As complicações mais raras são a salpingite
aguda ou a doença inflamatoria pélvica, que
pode culminar na infertilidade ou gravidez
ectópica.
( ) A positividade de amostras pelo teste de
Gram é de 90 a 98% nos homens com uretrite
e de menos de 50% nas mulheres com sintomas de cervicite.
( X ) Todas as pessoas com diagnóstico de gonorreia devem ser rotineiramente tratadas também para clamídia tracomatis, com esquema
antibiótico via oral.

24. Um jovem masculino de 32 anos procura o posto
de saúde com diarreia aguda e febre de 38°C.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) As viroses não são uma causa comum de diarreia aguda em adultos jovens.
( ) Protozoários como: Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia e Cryptosporidium sp devem,
todos, ser descartados pela presença da febre.
( X ) O diagnóstico diferencial inclui todas
estas causas bacterianas: Campylobacter
jejuni, Shigella sp, Escherichia coli invasiva,
Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens, e Clostridium difficile.
( ) Campylobacter jejuni, Shigella sp, Escherichia
coli invasiva, Yersinia enterocolitica e C. difficile
são todas causas de diarreia sem leucócitos
nas fezes.
( ) C. difficile e E. coli êntero-hemorrágica são
a hipótese principal por produzirem muita
febre.
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25. A presença de linfonodomegalia cervical, acometendo a cadeia cervical posterior e a cadeia submandibular em paciente queixando-se de astenia
intensa, mialgia, febre e odinofagia, e que ao exame
da orofaringe apresente placas amigdalianas, sugere
principalmente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

toxoplasmose.
citomegalovirose.
tuberculose ganglionar.
mononucleose infecciosa.
amigdalite streptococica.

28. Na definição atualizada para diagnóstico de infecção urinária, assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

c.

d.
26. Qual a alternativa incorreta em relação à pneumonia pneumocócica?
a. ( X ) Todo paciente deve coletar escarro para pesquisa pelo Gram devido à alta sensibilidade e
especificidade do método.
b. ( ) Escarro purulento ocasionalmente com sangue, dor torácica e raramente sintomas gastrointestinais fazem parte do quadro clínico.
c. ( ) Os fatores de risco para pneumonia pneumococica incluem alcoolismo, cirrose, diabetes
mellitus e renais crônicos.
d. ( ) Os pacientes com pneumonia lobar são
aqueles que�����������������������������
mais frequentemente apresentam bacteremia.
e. ( ) Não há tradução radiológica específica na
radiografia do tórax

27. No tratamento empírico de pneumonia comunitária de pacientes previamente hígidos, e que não
tenham usado antibióticos nos últimos 3 meses, a
droga de escolha é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Penicilina.
Ampicilina.
Quinolona.
Cefalosporina.
Macrolídeo ou doxiciclina.
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e.

) Infecção urinária em diabéticos é sempre
infecção complicada.
( X ) Mulheres que usam preservativos com espermicida durante a relação sexual têm menos
infecção urinária.
( ) Nas mulheres com sintomas de cistite aguda
não complicada, considera-se bacteriúria significativa o valor de 102 ou mais UFC/mL do jato
médio urinário mais piúria (≥5 leucócitos/mm3
de urina).
( ) Nas mulheres com pielonefrite não complicada e em homens com infecção urinária, a
bacterúria é considerada significativa com 104
UFC/mL mais piúria.
( ) Em pacientes com infecção urinária complicada, à bacteriúria é considerada significativa
com 105 ou mais UFC/mL com ou sem piúria.

29. Um homem de 32 anos, portador do vírus HIV,
inicia quadro clínico sugestivo de pneumonia por
Pneumocystis jirovecii, apresentando moderada hipoxemia (PaO2 = 70 mmHg).
Qual a melhor conduta?
a. ( X ) Iniciar empiricamente e precocemente o tratamento com sulfametoxazol-trimetropima.
b. ( ) Iniciar precocemente e empiricamente com o
tratamento diminui a possibilidade do diagnóstico específico de Pneumocystis jirovecii
somente na broncoscopia.
c. ( ) Iniciar o tratamento nos casos de moderada
gravidade que devem incluir terapêutica com
corticosteroide.
d. ( ) Somente iniciar o tratamento empírico
quando a PaO2 for menor que 60 mmHg.
e. ( ) Devemos sempre coletar imediatamente
escarro para exame antes do início do
tratamento.

Prefeitura Municipal de Tijucas

30. Um menino negro de 11 anos é trazido pelo
pai ao ambulatório com febre moderada diária há
2 meses, emagrecimento de 3 kg, e apresentando uma
única massa submandibular abcedada. A mãe está
internada por problemas de pulmão.
Qual o diagnóstico mais provável?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cisto tireoglosso
Nódulo de Virchow
Linfoma de Hodking
Tuberculose ganglionar
Linfogranuloma estreptocócico

31. O uso de antimicrobianos é prática comum e
sua correta utilização deve ser do conhecimento
do médico na hora da prescrição. Assim, assinale
a alternativa correta em relação aos princípios da
antimbioticoterapia.
a. ( ) As quinolonas agem no citoplasma das bactérias, sendo bacteriostáticos.
b. ( ) As cefalosporinas são as drogas de escolha
para combater infecções por enterococos.
c. ( X ) A combinação de sulfametoxazol com trimetoprim bloqueia a sequência da síntese de
ácido fólico.
d. ( ) A associação de penicilina com aminoglicosídeos�����������������������������������������
não é muito efetiva contra
��������������������
o estreptococos viridans.
e. ( ) Os aminoglicosídeos agem inibindo a síntese de glicose, impedindo o crescimento
bacteriano.

33. Um paciente de 38 anos, homossexual masculino,
procura o posto de saúde com queixas de cefaleia
holocraniana de forte intensidade, náuseas, vômitos e turvação visual com evolução de 3 semanas e
progressiva, acompanhada de sonolência extrema
nos últimos 3 dias. Nega febre ou calafrios. O exame
clínico é limitado à sonolência, hipotensão arterial
(PA 90/50 mmHg) e bradicardia (FC 52 bpm). As pupilas estão isocóricas e fotorreagentes e não apresentam
sinais focais. A análise do LCR resultou em tinta da
índia positiva para leveduras encapsuladas.
Com base nesse caso, é correto afirmar:
a. ( X ) O tratamento de escolha é Anfotericina B
associada à fluocitocina devido à redução do
tempo de terapia para 6 semanas.
b. ( ) A contagem de leucócitos no liquor > 350
células/mm3 está relacionada a um pior prognóstico da infecção.
c. ( ) Se o teste ELISA para o HIV for positivo neste
paciente, espera-se a contagem de linfócitos
CD4 entre 150 e 200 células/mm3.
d. ( ) O uso de corticosteroides tem comprovado
efeito benéfico no início e durante o tratamento da meningoencefalite criptocócica.
e. ( ) Pressões liquóricas elevadas na punção lombar inicial não alteram a evolução natural da
neurocriptocose.

34. Em relação aos antiparasitários, é correto afirmar:
a. (
b.

32. Qual das alternativas é causa de meningite
asséptica?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Listeriose
Leptospirose
Criptococose
Citomegalovirose
Tuberculose

c.
d.

e.

) Pamoato de Pirantel é bastante segura e eficiente para tratamento de S. stercoralis.
( ) Ivermectina em dose oral de 50 μg/kg dia por
3 dias é considerado o tratamento de escolha
para S. stercoralis.
( ) Ivermectina não tem atividade contra a microfilaria da W. bancrofti, B. malayi, e L. loa.
( X ) Mebendazol 100mg duas vezes ao dia por
3 dias é mais eficiente que a dose única de
albendazol no tratamento de T. trichiura.
( ) Pamoato de pirantel é a droga de escolha no tratamento de todas as formas de
schistossomose.
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35. Uma senhora de 63 anos, diabética, chega ao
posto de saúde com dor e calor na perna direita que
estende-se do tornozelo até o 1/3 médio da tíbia. Refere
febre de 38°C. Apresenta lesão eritematosa brilhante
com bordos bem definidos. Não apresenta pústulas
ou bolhas na lesão.
Com base nesse relato, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A infecção por stafilococos áureos é a
causa da celulite que deve ser tratada com
Oxacilina e posterior tratamento cirúrgico por
debridamento.
b. ( ) Está indicado solicitar CPK para diagnóstico
diferencial com fasceite necrotizante que
invariavelmente tem evolução para tratamento cirúrgico.
c. ( ) A diferenciação entre erisipela ou celulite não
se faz necessária, uma vez que o tratamento é
o mesmo para as duas condições clínicas.
d. ( ) Trata-se de erisipela e o agente causador é o
streptococos do grupo A, devendo evoluir desfavoravelmente com indicação cirúrgica de
debridamento.
e. ( X ) Trata-se de erisipela causada por streptococos
pyogenes e o tratamento de escolha é a penicilina e o debridamento cirúrgico não se faz
necessário.

36. Um paciente de 16 anos é trazido ao posto de
saúde com febre alta, dor torácica, tosse e dispneia,
há 2 dias. Refere ter iniciado com “gripe forte” há uma
semana e ter apresentado “bicheira” no lábio inferior.
À ausculta pulmonar revela estertores creptantes na
base pulmonar direita.
A principal hipótese diagnóstica é:
Pneumonia por influenza.
Pneumonia por micoplasma pneumoniae.
Pneumonia por streptococos pneumoniae.
Bronquite associada à infecção por haemophilus influenza.
e. ( ) Bronquiolite por vírus.

a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )
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37. Um senhor de 72 anos com sondagem vesical
permanente é trazido ao médico com queda do
estado geral, perda do apetite, letargia e tonturas. Não
apresenta febre.
Com base nessas informações, qual a alternativa que
explica o quadro?
a. ( X ) A febre está presente em apenas parte dos
idosos com infecção, devendo ser a Infecção
urinária a causa do distúrbio.
b. ( ) A presença de sondagem deve alertar para a
possibilidade de neoplasia e a invasão do SNC
por metástases deve ser a causa da tontura.
c. ( ) A hiperplasia prostática é causa de obstrução
e consequente infecção por stafilococus epidermides deve ser a principal hipótese.
d. ( ) A presença de tontura sugere infecção no SNC
por germe gram negativo.
e. ( ) A sintomatologia associada à sondagem
vesical permanente sugere sepse por serratia
macerans.

38. Na sinusite em imunocompetentes, qual o tratamento adequado?
a. (

b.

c.

d.
e.

) Amoxicilina com clavulanato 875 mg duas
vezes ao dia para germes produtores de betalactamase ou metronidazol a 300 mg para
germes anaeróbios.
( X ) Amoxicilina 500 mg três vezes ao dia ou eritromicina 500 mg duas vezes ao dia por 2 a 3
semanas.
( ) Antifúngicos como itraconazol oral e anfotericina B nasal no tratamento de sinusite crônica
estão atualmente confirmados.
( ) Clindamicina 300 mg 6/6 h com eritromicina
500 mg duas vezes ao dia por 6 semanas.
( ) Levofloxacina 500 mg uma vez ao dia com
doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por
3 semanas.

Prefeitura Municipal de Tijucas

39. Um paciente de 63 anos, transplantado renal,
vem ao posto de saúde dizendo que o médico do
transplante alertou que em caso de febre procurasse
auxílio medico. Ao exame apresenta linfonodomegalia
generalizada, temperatura de 38,3°C e discreta hepatoesplenomegalia. Sem outras anormalidades.
Baseado na epidemiologia, qual dos agentes etiológicos deve ser responsável pela enfermidade atual?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Vírus HIV
Vírus da dengue
Vírus da mononucleose infecciosa
Bacilo da tuberculose
Citomegalovírus

40. Um jovem de 23 anos vai ao posto de saúde com
dores no corpo, febre 38°C, vômitos, poliúria e hematúria. Era previamente hígido e trabalha com serviços
gerais na prefeitura municipal, tendo apresentado
esses sintomas após mutirão realizado no atendimento de comunidades acometidas pelas enchentes.
Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Nefroesclerose
Influenza
Hepatite
Leptospirose
Nefrite pós-estreptocócica
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