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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 4  

 

  CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A úlcera péptica é caracteriza por uma lesão que leva 

a perda da integridade da mucosa maior que 5mm. 

De acordo com a úlcera péptica é INCORRETO 

afirmar: 

 

A) H. pylori, AINEs, gastrinoma e mastocitose são 

fatores de risco para úlcera péptica. 

B) A úlcera gástrica tipo III encontra-se na região pré-

pilórica, possuindo relação com a hipercloridria. 

C) A úlcera gástrica está mais associada à malignidade. 

D) A infecção pelo H. pylori causa úlcera péptica devido 

ao aumento da somatostatina e diminuição da 

gastrina. 

 

22) Paciente, 32 anos, relata episódios de lombalgia, 

decorrente de hérnia de disco e uso de anti-

inflamatório, evoluindo com dor epigástrica, em 

queimação, que piora após as refeições. Realizou 

endoscopia digestiva alta que evidenciou lesão 

ulcerada próxima à pequena curvatura junto à 

incisura angular. De acordo com a classificação de 

Johnson modificada, o tipo de úlcera e a sua relação 

com a produção ácida gástrica são respectivamente: 

 

A) I/hipocloridria. 

B) IV/hipercloridria. 

C) II/hipocloridria. 

D) III/hipercloridria. 

 

23) Em relação à doença ulcerosa péptica, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A) A localização mais comum das úlceras gástricas é o 

corpo do estômago. 

B) A maioria das úlceras que perfuram está situada na 

parede posterior do bulbo duodenal.  

C) As úlceras duodenais são mais prevalentes que as 

úlceras gástricas. 

D) A maioria das úlceras que sangram está situada na 

parede anterior do bulbo duodenal.     

 

24) Qual o exame padrão-ouro para o diagnóstico de 

úlcera péptica? 

 

A) Endoscopia digestiva alta. 

B) pHmetria. 

C) Cintilografia esofágica. 

D) Esofagomanometria. 

 

 

25) J.C.N, 51 anos, com quadro de dor epigástrica 

associada a anorexia, disfagia, anemia e perda 

ponderal. Realizou endoscopia que demonstrou 

carcinoma ulcerado com margens bem definidas e 

sem infiltração. Marque a alternativa que caracteriza 

o tipo de lesão tumoral gástrica pela classificação de 

Bormann: 

 

A) Tipo I. 

B) Tipo II. 

C) Tipo III. 

D) Tipo IV. 

 

26) Qual a lesão evidenciada na endoscopia é mais 

característica de paciente com esofagite causada 

pelo vírus herpes simples tipo 1? 

 

A) Grande úlcera plana, única. 

B) Placas brancacentas. 

C) Vesículas e ulcerações com bordos elevados ―em 

vulcão‖. 

D) Úlcera aftoide única. 

 

27) Qual o tratamento mais indicado em pacientes com 

esofagite por candidíase? 

 

A) Ganciclovir. 

B) Aciclovir. 

C) Foscarnet. 

D) Fluconazol. 

 

28) Paciente, 50 anos, procurou assistência no PS com 

quadro de dor abdominal intensa, encontrando-se 

taquicárdico, febril e hipotenso. Foi encaminhado ao 

centro cirúrgico e realizada laparotomia exploradora, 

sendo identificada diverticulite complicada, com 

peritonite purulenta generalizada. De acordo com a 

classificação de Hinchey marque a alternativa que 

caracteriza o estágio de evolução do paciente: 

 

A) Estágio I. 

B) Estágio II. 

C) Estágio III. 

D) Estágio IV. 

 

29) Qual exame é indicado em pacientes com suspeita 

clínica de diverticulite aguda? 

 

A) Retossigmoidoscopia. 

B) Colonoscopia. 

C) Enema baritado. 

D) Tomografia computadorizada do abdome. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) H.N.S, 24 anos, relata quadro de dor abdominal 

súbita, inicialmente em região periumbilical, 

evoluindo para fossa ilíaca direita, associada à 

anorexia e febre. Ao exame, abdome doloroso, 

principalmente em fossa ilíaca direita, Blumberg 

positivo. Qual o diagnóstico mais provável para o 

caso? 

 

A) Colecistite aguda. 

B) Pancreatite aguda. 

C) Pancreatite crônica. 

D) Apendicite aguda. 

 

31) Todos os sinais são sugestivos de apendicite aguda, 

EXCETO: 

 

A) Sinal de Blumberg. 

B) Sinal de Lenander. 

C) Sinal de Rovsing. 

D) Sinal de Murphy. 

 

32) Qual a principal causa de pancreatite aguda? 

 

A) Álcool. 

B) Litíase biliar. 

C) Drogas. 

D) Traumática. 

 

33) Qual das alternativas não faz parte dos critérios de 

Ranson para determinação da gravidade da 

pancreatite aguda? 

 

A) LDH> 350. 

B) TGO> 250. 

C) Idade> 55 anos. 

D) Amilase aumentada 3 vezes o limite superior da 

normalidade. 

 

34) Paciente com quadro de obstrução do delgado por 

um cálculo biliar volumoso, que foi parar no intestino, 

devido a uma fístula. Qual o diagnóstico mais 

provável desse caso? 
 

A) Colecistite enfisematosa. 

B) Colecistite acalculosa. 

C) Íleo biliar. 

D) Colecistite tifoide. 

 

35) Paciente, 7 anos, com quadro diarreico, realizou 

exame parasitológico de fezes que evidenciou cistos 

característicos de amebíase. Feito o diagnóstico, 

qual das alternativas não faz parte do tratamento de 

escolha para amebíase? 
 

A) Metronidazol. 

B) Albendazol. 

C) Secnidazol. 

D) Tinidazol. 

36) A insulina que apresenta início de ação de 2 a 4 

horas, pico de 4 a 10 horas e duração efetiva de 10 a 

16 horas é:  

 

A) NPH   

B) Regular 

C) Glargina 

D) Lispro. 

 

37) Ricardo, 13 anos, acompanhado pela mãe, procura 

serviço especializado para tratamento de um nódulo 

único em lobo direito da tireoide, de 3 (três) cm de 

diâmetro. A palpação da região cervical identificou a 

presença de linfonodos aumentados de tamanho. Foi 

então realizado uma PBA, que identificou um 

carcinoma papilífero. Qual a melhor opção cirúrgica 

para Ricardo?  

 

A) Lobectomia com istmectomia. 

B) Tireoidectomia total  

C) Tireoidectomia total com linfadenectomia cervical. 

D) Lobectomia direita com esvaziamento cervical 

homolateral. 

 

38) Uma paciente de 45 anos apresenta um nódulo de 

2,6 cm de diâmetro, firme, móvel à deglutição e 

indolor, localizado na região paratraqueal direita do 

pescoço. A punção aspirativa por agulha fina revelou 

a presença de inclusões citoplasmáticas do tipo 

"olhos da órfã Annie". Neste caso, é provável tratar-

se de um tumor do tipo:  

 

A) pleomórfico.  

B) folicular  

C) papilífero.  

D) mucoepidermoide. 

 

39) A respeito de drogas anti-hipertensivas, são 

apresentadas as assertivas abaixo:  

 

I. O uso de captopril é contraindicado na gestação.  

II. Anemia hemolítica é reconhecidamente um efeito 

adverso da metildopa.  

III. A indapamida de ação prolongada atua como 

diurético de alça. 

 

Qual é a alternativa CORRETA?  

 

A) Apenas l  

B) Apenas ll  

C) Apenas lll.  

D) Apenas I e II 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 9  

 

  CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

40) Das terapêuticas abaixo, assinale a que NÃO 

mostrou aumento da sobrevida em pacientes com 

insuficiência cardíaca: 

 

A) Cardioversor Desfibrilador lmplantável (CDI). 

B) Digoxina. 

C) Carvedilol. 

D) Bisoprolol.  

 

41) Qual a droga de escolha no tratamento das 

emergências hipertensivas?  

 

A) Atenolol  

B) Furosemida. 

C) Nitroprussiato de sódio.  

D) Nifedipina. 

 

42) O uso de inibidores da ECA é altamente 

recomendado em praticamente todos os pacientes 

com insuficiência cardíaca e fração de ejeção baixa. 

Em algumas situações, entretanto, tal prescrição 

deve ser revista. Esse uso deve ser reavaliado 

criticamente, quando houver:  

 

A) Creatinina acima de 2 mg%.  

B) Hipotensão arterial assintomática.  

C) Potássio 5,5 mmol/L  

D) Disfunção sistólica assintomática 

 

43) A gestão e a execução das ações de saúde no nível 

da Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde no 

Sistema Único de Saúde é de competência e 

responsabilidade do governo: 

 

A) No nível municipal 

B) No nível estadual.  

C) Nos níveis municipal e estadual.  

D) No nível federal. 

 

44) Sobre a Atenção Primária à Saúde, podemos 

relacionar as seguintes características, EXCETO:  
 

A) Atenção à saúde centrada na doença, com ênfase 

nos aspectos culturais do indivíduo. 

B) Desenvolvimento de ações orientadas à comunidade 

adscrita.  

C) Ponto de primeiro contato do usuário com o sistema 

de saúde.  

D) Registro adequado dos atendimentos e ações 

desenvolvidas. 

 

45) São consideradas medidas de prevenção terciária as 

ações listadas abaixo, EXCETO: 
 

A) evitar sequelas. 

B) fisioterapia.  

C) reabilitação  

D) terapia ocupacional 

46) São causas primárias de otalgias, EXCETO: 

 

A) Miringitebolhosa. 

B) Mastoidite. 

C) Cerume impactado. 

D) Pulpite. 

 

47) Com relação à Otite Médica com Efusão (OME) é 

CORRETO afirmar: 

 

A) Corresponde ao acúmulo de secreção no ouvido 

médio, com inflamação aguda.  

B) É um quadro infeccioso. 

C) Resulta de disfunção da tuba auditiva (tuba de 

Eustáquio), comumente causada por infecção nasal 

ou alergia.  

D) O diagnóstico da OME é menos preciso com a 

otoscopia pneumática. 

 

48) São Dados sugestivos de faringite estreptocócica, 

EXCETO: 

 

A) Eritema tonsilofaríngeo. 

B) Hiperemia e edema de úvula. 

C) Adenomegalias cervicais anteriores dolorosas. 

D) Tosse e rouquidão. 

 

49) A dor torácica pode ser classificada em quatro 

categorias a partir das suas características clínicas, 

independentemente dos exames complementares. 

Com relação à estratificação da dor torácica, 

responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência CORRETA: 

 

 ) Dor definitivamente anginosa: características de 

angina típica evidentes, levando ao diagnóstico de 

síndrome coronariana aguda, mesmo sem o 

resultado de qualquer exame complementar. 

 ) Dor provavelmente anginosa: dor atípica, onde não 

é possível excluir totalmente o diagnóstico de doença 

coronariana instável sem exames complementares. 

 ) Dor provavelmente não anginosa: a dor não possui 

todas as características de uma angina típica, mas a 

doença coronariana é o principal diagnóstico. 

 ) Dor definitivamente não anginosa: dor com todas as 

características de dor não coronariana, onde outro 

diagnóstico se sobrepõe claramente à hipótese de 

doença coronariana. 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – F – F – V. 

D) F – V – V – F. 
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50) São sinais e sintomas de dissecção aguda de aorta, 

EXCETO: 

 

A) Dor lancinante, que pode ser precordial ou se irradiar 

para as costas; 

B) Pulsos assimétricos. 

C) Sopro diastólico em foco aórtico. 

D) Súbita alteração neurológica (geralmente motora ou 

sensitiva). 

 

51) Com relação ao baqueteamento digital, analise as 

afirmativas e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. O baqueteamento digital está associado a doenças 

cardiovasculares, digestivas epulmonares. Resulta 

de aumento de tecido conjuntivo vascularizado e 

edema intersticialna região subungueal dos dedos 

das mãos e artelhos. 

II. São várias as enfermidades respiratórias crônicas 

que podem cursar combaqueteamento (ou 

hipocratismo) digital: a fibrose pulmonar, 

bronquiectasias, carcinomabroncogênico e fibrose 

cística. 

 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

52) ―Doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-

responsividade das vias aéreasinferiores e por 

limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou comtratamento. É uma 

condição multifatorial determinada pela interação de 

fatores genéticos e ambientais.‖ O texto traz a 

definição para a afecção respiratória denominada: 

 

A) Asma. 

B) Bronquite crônica. 

C) Rinossinusite. 

D) Enfisema Pulmonar. 

 

53) A bronquite crônica é definida clinicamente pela 

presença de tosse e expectoração na maioria dos 

dias por no mínimo: 

 

A) Três meses/ano durante dois anos consecutivos. 

B) Quatro meses/ano durante dois anos consecutivos. 

C) Três meses/ano durante três anos consecutivos. 

D) Quatro meses/ano durante três anos consecutivos. 

 

 

 

54) Analise as alternativas sobre a linhagem dos 

linfócitos e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Os tumores da linhagem do linfócito B são 

identificados pela presença da imunoglobulina da 

superfície celular, utilizando anticorpos anti-

imunoglobulina.  

B) Cada neoplasia linfocítica B pode ser determinada de 

acordo com as classes das cadeias pesada e leve. 

Além disso, os linfócitos B malignos podem ainda 

possuir a presença anormal de um antigene Ia e FcR, 

assim como receptores para complemento. A 

determinação enzimática da desoxinucleotidil 

transferase terminal (TdT) também pode ajudar 

(Wyngaarden) no diagnóstico. 

C) Nos tumores da linhagem do linfócito T, os anticorpos 

monoclonais que reagem com os antigenes de 

diferenciação da célula T normal podem ser usados 

para detectar subgrupos de células T malignas 

distintas.  

D) A TdT não funciona como indicador da linhagem de 

células T. 
 

55) A doença de Hodgkin é classificada 

histopatologicamente em quatro subtipos de acordo 

com a classificação de Rye. A frequência relativa dos 

quatro grupos é variável em diferentes séries, 

dependendo dos fatores epidemiológicos e 

deencaminhamento do paciente. O tipo 

____________ é mais favorável e está associado à 

doença em estágio inicial.‖ 
 

A) Esclerose nodular. 

B) Predominância linfocitária. 

C) Celularidade mista. 

D) Depleção linfocitária. 

 

56) São exemplos de Neoplasias de Células B: 
 

A) Linfoma Primário Cutâneo Anaplástico; Linfoma 

Subcutâneo; Linfoma Intestinal. 

B) Linfoma Extranodular; Linfoma das Células do Manto; 

Linfoma Folicular. 

C) Linfoma Hepato-esplênico; Linfoma Angio-

Imunoblástico; Linfoma Anaplástico Sistêmico. 

D) Leucemia Linfocítica; Leucemia das CélulasNK; 

Micose Fungoide. 

 

57) As pesquisas em epidemiologia genética nas famílias 

ou nas populações têm porobjetivo estabelecer, 

EXCETO: 
 

A) O componente genético da doença. 

B) A magnitude do efeito genético em relação a outras 

fontes de variação no risco de doença. 

C) Avaliação das características do hospedeiro 

mediante resposta aos agentes externos. 

D) Identificar o gene ou genes responsáveis pela 

doença. 
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58) ―A _____________ é outra medida usada como 

indicador do estado de saúde de uma população. É 

definida como o número médio de anos que se 

espera viver, se as taxas atuais de morbimortalidade 

forem mantidas.‖ Completa corretamente a lacuna do 

texto a alternativa: 

 

A) Morbimortalidade. 

B) Prevalência. 

C) Expectativa de vida. 

D) Incidência cumulativa. 

 

59) Quando a Tromboflebite Superficial (TS) apresenta 

caráter migratório e pode preceder ou ser 

concomitante ao comprometimento arterial, 

caracteriza-se:  

 

A) Doença de Buerger. 

B) Síndrome de Trousseau. 

C) Doença de Mondor. 

D) Síndrome de Lemierre. 

 

60) Com base nas suas funções específicas de combate 

à inflamação, neste caso em relação à doença 

hepática alcoólica, as citocinas podem ser agrupadas 

em diferentes grupos. Associe as citocinas citadas 

abaixo as suas funções e assinale a alternativa que 

traz a sequência CORRETA: 

 

I. Interleucina–1 (IL–1). 

II. Interleucina–6 (IL–6).  

III. Fator de necrose tumoral alfa (TNF–α). 

 

X - Produz respostas inflamatórias; induz febre, estimula o 

crescimento e diferenciação do sistema imunitário. 

Y - Promove respostas inflamatórias; estimula neutrófilos 

e macrófagos; induz febre, induz macrófagos a 

produzirem citocinas, induz a apoptose e necrose.  

Z - Promove a maturação de células B secretoras de 

anticorpos, atua com outras citoquinas para estimular 

outras células do sistema imunitário; estimula a 

produção de mediadores de resposta inflamatória e a 

regeneração hepática. 

 

A) I – X; II – Z; III – Y. 

B) I – X; II – Y; III – Z. 

C) I – Z; II – X; III – Y. 

D) I – Z; II – Y; III – X. 

 

 

 


