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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

MÉDICO 

PLANTONISTA 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma instrução 

possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um ciclo 
de instrução sendo executado de forma em fila. 
Ou seja, é uma técnica de ajudar o processador 
a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre o 

botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de funções. 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 
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18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise os 

itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de abrir 

outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia inserida 

em muitos dos principais sites para aprimorar 

a experiência de navegação. Entretanto pode 

representar riscos à segurança e tornar o 

computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) São princípios fundamentais do Código de Ética 

Médica: 

 

I. O médico empenhar-se-á pela melhor adequação 

do trabalho ao ser humano, pela eliminação e 

pelo controle dos riscos à saúde inerentes às 

atividades laborais. 

II. O médico exercerá sua profissão com autonomia, 

não sendo obrigado a prestar serviços que 

contrariem os ditames de sua consciência ou a 

quem não deseje, excetuadas as situações de 

ausência de outro médico, em caso de urgência 

ou emergência, ou quando sua recusa possa 

trazer danos à saúde do paciente. 

III. O alvo de toda a atenção do médico  é a saúde 

do ser humano, em benefício da qual deverá 

agir com o máximo de zelo e o melhor de sua 

capacidade profissional. 

IV. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina, bem como pelo 

prestígio e bom conceito da profissão. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e III 

 

22) Sobre a insuficiência renal crônica, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) A insuficiência renal crônica ocorre quando uma 

doença ou outra condição de saúde prejudica a 

função renal, causando danos aos rins – que 

tendem a agravar-se ao longo de vários meses 

e até mesmo anos. 

(B) A insuficiência renal crônica, também chamada 

de doença renal crônica, é a perda lenta do 

funcionamento dos rins, cuja principal função é 

guardar os resíduos e o excesso de água do 

organismo. 

(C) A insuficiência renal crônica leva a um acúmulo 

de líquidos e resíduos no organismo.  

(D) Essa doença afeta a maioria dos sistemas e 

funções do corpo, inclusive a produção de 

glóbulos vermelhos, o controle da pressão 

arterial, a quantidade de vitamina D e a saúde 

dos ossos. 
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23) São direitos dos médicos: 

 

I. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 

permitidos por lei, sejam contrários aos 

ditames de sua consciência. 

II. Decidir, em qualquer circunstância, levando em 

consideração sua experiência e capacidade 

profissional, o tempo a ser dedicado ao 

paciente, evitando que o acúmulo de encargos 

ou de consultas venha a prejudicá-lo. 

III. Internar e assistir seus pacientes em hospitais 

privados e públicos com caráter filantrópico ou 

não, ainda que não faça parte do seu corpo 

clínico, respeitadas as normas técnicas 

aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina 

da pertinente jurisdição. 

IV. Suspender suas atividades, individualmente ou 

coletivamente, quando a instituição pública ou 

privada para a qual trabalhe não oferecer 

condições adequadas para o exercício 

profissional ou não o remunerar digna e 

justamente, ressalvadas as situações de 

urgência e emergência, devendo comunicar 

imediatamente sua decisão ao Conselho 

Regional de Medicina. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II 

 

24) É vedado ao médico: 

 

I. Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente 

a Medicina ou com profissionais ou instituições 

médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. 

II. Afastar-se de suas atividades profissionais, 

mesmo temporariamente, sem deixar outro 

médico encarregado do atendimento de seus 

pacientes internados ou em estado grave. 

III. Delegar a outros profissionais atos ou 

atribuições exclusivos da profissão médica. 

IV. Deixar de assumir a responsabilidade de 

qualquer ato profissional que tenha praticado 

ou indicado, ainda que solicitado ou consentido 

pelo paciente ou por seu representante legal. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 3 

(D) 4 

 

25) São medicamentos usados para prevenir 

complicações e tratar efeitos do AVC, dentre 

outros: 

 

I. Cebralat. 

II. Aspirina Prevent. 

III. Marevan. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I 

(D) III 

 

26) É uma reação alérgica comum que causa 

vergões vermelhos e salientes na superfície da 

pele e geralmente provoca coceira: 

 

(A) Lupus Eritematoso Sistêmico. 

(B) Febre Reumática. 

(C) Urticária 

(D) Esclerodermia. 

 

27) Quando uma pessoa apresenta uma reação 

alérgica, o corpo libera histamina e outras 

substâncias químicas na corrente sanguínea, o 

que provoca coceira, inchaço e outros 

sintomas. A urticária é uma reação alérgica que 

pode ser desencadeada por diversos fatores, 

quais sejam: 

 

I. Fatores ambientais, como calor, frio, luz do sol, 

água, pressão sobre a pele, estresse emocional 

e exercícios físicos. 

II. Medicamentos, como penicilina, ácido 

acetilsalicílico e remédios para controle da 

pressão arterial.  

III. Alimentos, como frutos do mar, peixe, 

amendoim, nozes, ovos e leite.  

IV. Alérgenos comuns, como pólen, pelos de 

animais, látex e picadas de insetos. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 
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28) O principal sintoma de urticária é o surgimento 

de vergões na superfície na pele. Geralmente 

os vergões: 

 

I. São pequenos, porém do tamanho suficiente para 

serem notados a uma distância considerável. 

II. São vermelhos e salientes. 

III. Tem formato oval. 

IV. Coçam intensamente. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, II e III 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II 

 

29) O médico NÃO pode: 

 

(A) Anunciar títulos científicos que não possa 

comprovar e especialidade ou área de atuação 

para a qual não esteja qualificado e registrado 

no Conselho Regional de Medicina. 

(B) Discriminar os pacientes. 

(C) Apresentar como originais quaisquer idéias, 

descobertas ou ilustrações que na realidade 

não o sejam. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.  

 

30) Os fatores que podem aumentar o risco de uma 

pessoa desenvolver insuficiência renal crônica 

incluem: 

 

I. Diabetes. 

II. Fumo. 

III. Ter histórico familiar de doença renal 

IV. Doenças cardíacas 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I, II, III e IV 

(C) III e IV  

(D) I, II e III 

 

31) Sobre o Acidente Vascular Cerebral, indique a 

opção ERRADA. 

 

(A) Os medicamentos usados no tratamento do 

AVC são geralmente indicados para evitar 

futuras complicações, a exemplo de doenças 

cardiovasculares. Para casos como esse, a 

sinvastatina costuma ser o remédio mais 

prescritos por especialistas. 

(B) O AVC também é chamado de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE). 

(C) O acidente vascular cerebral, ou derrame 

cerebral, ocorre quando há um entupimento ou 

o rompimento dos vasos que levam sangue ao 

cérebro provocando a paralisia da área cerebral 

que ficou com circulação sanguínea adequada. 

(D) Conforme a região cerebral atingida, bem como 

de acordo com a extensão das lesões, o AVC 

pode oscilar entre dois opostos. Os de menor 

intensidade praticamente não deixam 

sequelas. Os mais graves, todavia, podem 

levar as pessoas à morte ou a um estado de 

absoluta dependência, sem condições, por 

vezes, de nem mesmo sair da cama. 

 

32) São sintomas da insuficiência renal: 

 

I. Perda de apetite. 

II. Coceira generalizada (prurido) e pele seca. 

III. Perda de peso não intencional. 

IV. Náuseas. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) III e IV 

 

33) Os exames que verificam o funcionamento dos 

rins abrangem: 

 

(A) Níveis de creatinina. 

(B) Depuração de creatinina. 

(C) BUN (nitrogênio ureico no sangue). 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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34) A respeito da hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), indique a opção ERRADA. 
 
(A) A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) 

aumenta progressivamente com a elevação da 
PA a partir de 115/75 mmHg de forma linear, 
contínua e independente. 

(B) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 

condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis baixos e sustentados de pressão arterial 
(PA). 

(C) Associa-se frequentemente a alterações 
funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 
(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e 

a alterações metabólicas, com consequente 
aumento do risco de eventos cardiovasculares 
fatais e não fatais. 

(D) É considerada um dos principais fatores de 

risco (FR) modificáveis e um dos mais 
importantes problemas de saúde pública. 

 

35) Os principais fatores de risco para HAS são, 
dentre outros: 
 

I. Sedentarismo. 
II. Fatores socioeconômicos e genéticos. 
III. Prevalência parecida entre ambos os sexos, 

sendo mais comum em homens até 50 anos, 

invertendo esta relação nas décadas 
subsequentes; 

IV. Excesso de peso. 
 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 

(A) 2 
(B) 1 
(C) 4 
(D) 3 
 
36) Assinale a alternativa ERRADA em relação à 

asma. 

 
(A) Cerca de 80% das pessoas com asma sofrem 

crises quando expostas a alguma substância 
transportada pelo ar, como ácaros e poeira, 
poluição, pólen, mofo, pelos de animais, 
fumaça de cigarro e partículas de insetos.  

(B) Asma é uma doença inflamatória crônica das 

vias aéreas. O pulmão do asmático é diferente 
de um pulmão saudável, como se os brônquios 

dele fossem mais sensíveis e inflamados - 
reagindo ao menor sinal de irritação. 

(C) Para classificar a gravidade da asma, o médico 
não considera a análise clínica juntamente com 

os resultados de seus exames. Determinar o 
quão grave é sua asma auxilia o médico a 
escolher o melhor tratamento.  

(D) Asma é uma das condições crônicas mais 
comuns, acometendo cerca de 235 milhões de 
pessoas no mundo todo, segundo a 
Organização Mundial de Saúde. Estima-se que, 

no Brasil, cerca de 10% da população sofra 
com o problema. 

 

37) Os sintomas da asma incluem: 

 
I. Deficiência respiratória que piora com exercício ou 

atividade. 
II. Tosse com ou sem produção de escarro (muco). 
III. Repuxar a pele entre as costelas durante a 

respiração (retrações intercostais). 
 

É certo o que se indica em: 
 
(A) I e III 
(B) I, II e III 
(C) II 
(D) I 

 
38) Referem-se ao aumento dos lipídios (gordura) 

no sangue, principalmente do colesterol e dos 
triglicerídeos: 

 
(A) Hepatites. 
(B) Dislipidemias. 

(C) Pancreatites. 
(D) Insuficiência hepática. 
 
39) Sobre os aspectos relacionados à doença da 

gota, assinale a opção ERRADA. 
 
(A) A gota é causada pela presença de níveis mais 

baixos do que o normal de ácido úrico na 
corrente sanguínea. Isso pode ocorrer se o 
corpo produzir ácido úrico em excesso ou se o 
tiver dificuldade de eliminar o ácido úrico 
produzido. 

(B) Gota é um tipo de artrite que ocorre quando o 

ácido úrico se acumula no sangue e causa 
inflamação nas articulações. 

(C) Os sinais de gota são quase sempre agudos, 
podendo ocorrer de repente, principalmente à 
noite, e sem nenhum aviso.  

(D) Algumas pessoas podem desenvolver gota 
crônica. Aqueles que sofrem de artrite crônica 

desenvolvem lesões e perda de movimento das 
articulações. Nesses casos, o paciente 
apresenta dor nas articulações e outros 
sintomas a maior parte do tempo. 

 
40) São fatores de risco relacionados à gota: 

 

I. Ingestão excessiva de álcool. 
II. Uso de determinados medicamentos diuréticos. 

III. Histórico familiar, uma vez que a doença pode 
ser genética. 

IV. Diabetes. 
 

É certo o que se indica em: 
 
(A) II 
(B) I, II e III 
(C) III e IV 
(D) I, II, III e IV 
 

 




