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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MÉDICO ESF 

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  
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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) As cefalosporinas causam interferência na síntese de 

peptidioglicanos bacterianos após ligação às 

proteínas de ligação de betalactâmicos. Possuem 

sensibilidade variável a betalactamases. São 

exemplos de cefalosporinas, EXCETO: 

 

A) Cefalexina. 

B) Cefuroxima. 

C) Cefalotina. 

D) Minociclina. 

 

22) A resistência à penicilina pode ser devida à, 

EXCETO:  

 

A) Produção de betalactamases pela bactéria. 

B) Redução na permeabilidade da membrana externa 

(aquaporinas). 

C) Modificação dos sítios de ligação à penicilina. 

D) Timidina e purinas, que são utilizadas pelas bactérias 

para contornar a necessidade de ácido fólico. 

 

23) O uso clínico do cloranfenicol deve ser reservado 

para infecções graves nas quais os benefícios da 

droga são maiores do que o risco de toxicidade. Não 

deve ser usado em recém-nascidos. É um 

bacteriostático, EXCETO para: 

 

A) Haemophilus Influenzae. 

B) Clostridium dificile. 

C) P. aeruginosa. 

D) Mycobacterium avium. 

 

24) São exemplos de tratamentos empíricos corretos 

para as infecções, EXCETO: 

 

A) Bronquite crônica - Amoxicilina/clavunato. 

B) Pneumonias - Penicilina G, vancomicina. 

C) Úlceras de decúbito infectadas - Clindamicina, 

penicilina G. 

D) Coqueluche -  Eritromcina, trimetroprima. 

 

25) Com relação às manifestações clínicas do Dengue 

Clássico, é INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) A febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente alta 

(39º a 40°C), com início abrupto, associada à 

cefaléia, prostação, mialgia, artralgia, dor 

retroorbitária, exantema maculo papular e 

acompanhado ou não de prurido.  

B) Também pode haver quadros diarréicos, vômitos, 

náuseas e anorexia.  

 

 

 

 

 

 

C) A doença tem duração média de 5 a 7 dias; o período 

de convalescença pode se estender de poucos dias a 

várias semanas, dependendo do grau de debilidade 

física causada pela doença. 

D) Manifestações hemorrágicas espontâneas ou 

provocadas, trombocitopenia e perda de plasma 

podem ocorrer. 

 

26) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os 

aspectos clínicos da Dengue na criança e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

 ) A dengue na criança, na maioria das vezes, 

apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e 

sintomas inespecíficos: apatia ou sonolência, recusa 

da alimentação, vômitos, diarréia ou fezes 

amolecidas.  

 ) Nos menores de dois anos de idade, os sintomas 

cefaléia, mialgia e artralgia, podem manifestar-se por 

choro persistente, adinamia e irritabilidade, 

geralmente com ausência de manifestações 

respiratórias. As formas graves sobrevêm geralmente 

após o terceiro dia de doença, quando a febre 

começa a aumentar.  

 ) Na criança, o início da doença pode passar 

despercebido e o quadro grave ser identificado como 

a primeira manifestação clínica. Observa-se inclusive 

a recusa de líquidos, podendo agravar seu estado 

clínico subitamente, diferente do adulto no qual a 

piora é gradual.  

 ) O exantema, quando presente, é maculo-papular, 

podendo apresentar-se sob todas as formas 

(pleomorfismo), sempre com prurido precoce. 

 

A) V – F – F – V. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) F – V – V – F. 

 

27) De acordo com o Ministério da Saúde, são sinais de 

Choque na Dengue: 

 

A) Agitação e/ou letargia; diminuição da diurese. 

B) Extremidades frias, cianose; pulso rápido e fino. 

C) Diminuição repentina da temperatura corpórea ou 

hipotermia; aumento repentino do hematócrito. 

D) Desconforto respiratório; pressão diferenciada. 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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28) Com relação à notificação compulsória da Dengue, 

leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. A dengue é uma doença de notificação compulsória, 

o que significa que todos os casos suspeitos ou 

confirmados devem ser comunicados ao Serviço de 

Vigilância Epidemiológica do município, o mais rápido 

possível.  

II. A investigação é obrigatória, principalmente quando 

se trata dos primeiros casos de dengue clássico (DC) 

diagnosticados em uma área, ou quando se suspeita 

de febre hemorrágica da dengue (FHD). Os óbitos 

decorrentes da doença devem ser investigados 

imediatamente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

29) A forma hepatoesplênica da Esquistossomose pode 

apresentar-se em três estágios, a saber:  

 

A) Compensada, descompensada e complicada. 

B) Aguda, crônica, latente. 

C) Primária, secundária, terciária. 

D) Hepática, esplênica e hepatoesplênica. 

 

30) Com relação ao diagnóstico por Imagem na 

Esquistossomose, é INCORRETO o que se afirma 

em: 

 

A) Ultrassonografia do abdômen: detecta alterações 

hepáticas que são específicas da esquistossomose 

hepatoesplênica. 

B) Endoscopia digestiva alta: utilizada no diagnóstico e 

tratamento das varizes gastroesofágicas, resultantes 

da hipertensão portal, na esquistossomose 

hepatoesplênica.  

C) Ressonância Magnética: é importante para 

diagnosticar a hipertensão arterial pulmonar, 

consequente da arterite pulmonar esquistossomótica. 

D) Ecodopplercardiografia: exame para avaliação da 

hipertensão pulmonar esquistossomótica. 

 

31) O tratamento quimioterápico da esquistossomose por 

meio de medicamentos de baixa toxicidade, como o 

praziquantel e a oxamniquina, deve ser preconizado 

para a maioria dos pacientes com presença de ovos 

viáveis nas fezes ou mucosa retal. O praziquantel é 

apresentado em comprimidos e administrado por via 

oral, em dose única de: 

 

A) 20 mg/kg de peso para adultos e 40 mg/kg de peso 

para crianças. 

B) 40 mg/kg de peso para adultos e 20 mg/kg de peso 

para crianças. 

C) 50 mg/kg de peso para adultos e 60 mg/kg de peso 

para crianças. 

D) 60 mg/kg de peso para adultos e 50 mg/kg de peso 

para crianças. 

 

32) Durante a fase de amamentação, se a nutriz for 

medicada com drogas anti-esquistossomose, ela só 

deve amamentar a criança:  

 

A) 24 horas após a administração da medicação. 

B) 36 horas após a administração da medicação. 

C) 48 horas após a administração da medicação. 

D) 72 horas após a administração da medicação. 

 

33) Com relação às orientações gerais para realização 

do exame dermatológico no paciente com suspeita 

de Hanseníase, analise as alternativas e assinale a 

que traz informações INCORRETAS: 

 

A) Realize o exame em ambiente tranquilo e confortável 

com o mínimo de interferência externa; Posicione o 

paciente deitado com as mãos ou pés fletidos, de 

forma confortável, que proporcione o relaxamento 

dos membros. 

B) Demonstre o teste para o paciente utilizando uma 

área da pele com sensibilidade normal. 

C) Tape a visão do paciente com uma barreira ou 

solicitar ao paciente que feche os olhos; Inicie o 

teste, testando os pontos previamente determinados. 

D) A sequência de testagem dos pontos pode ser 

aleatória. Quando o paciente se queixa de dormência 

ou formigamento em outra área diferente dos pontos 

padronizados, peça-o para localizar a área e teste-a. 

Não se esqueça de registrar. 

 

34) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os 

principais troncos nervosos periféricos acometidos 

pela Hanseníase e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

 ) Face – Trigêmeo e Facial: podem causar alterações 

na face, nos olhos e no nariz.  

 ) Braços – Radial, Ulnar e Umeral: podem causar 

alterações nos braços e nas mãos.  

 ) Pernas – Femoral, Fibular e Tibial: podem causar 

alterações nas pernas e nos pés. 

 

A) V – F – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 
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35) No teste de monofilamento para sensibilidade dos 

membros inferiores realizado nos pacientes com 

Hanseníase, considera-se grau 1 de incapacidade a 

ausência de resposta aos filamentos iguais ou mais 

pesados que: 

 

A) 0,05 g (verde). 

B) 0,2 g (azul). 

C) 2,0 g (violeta). 

D) 4,0 g (amarelo). 

 

36) A hepatite que apresenta um período de incubação 

de 15 a 160 dias, uma fase pós-ictérica mais 

prolongada, uma alta probabilidade para evoluir para 

cronicidade e que, por outro lado, raramente leva à 

hepatite fulminante, é: 

 

A) hepatite por vírus A.  

B)  hepatite por vírus B.  

C)  hepatite por vírus C. 

D)  hepatite por vírus CMV. 

 

37) Podemos avaliar a função hepatocelular com os 

seguintes exames, EXCETO:  

 

A) Bilirrubinas. 

B) transaminases (AST e ALT). 

C) albumina sérica. 

D) tempo de protrombina. 

 

38) Assinale a alternativa que responde 

CORRETAMENTE à pergunta abaixo: na avaliação 

tomográfica da pancreatite aguda, qual o significado 

da classificação de BALTHAZAR B?  

 

A) Pâncreas normal.  

B) Perda dos contornos pancreáticos.  

C) edema do pâncreas. 

D) Presença de uma coleção. 

 

39) Paciente masculino, 42 anos, há 4 dias com dor em 

andar superior do abdome, em barra, associada a 

náuseas e vômitos, anorexia. Refere ser consumidor 

de bebidas destiladas diariamente. Ao exame físico, 

observamos o paciente em posição antálgica com as 

coxas fletidas sobre o tronco, taquicardia, 

normotenso. Observamos no flanco E equimose de 5 

cm. Os exames laboratoriais mostram leucocitose 

com desvio para esquerda, aumento importante da 

amilase e lipase, entre outros. Só não deve fazer 

parte da avaliação e tratamento inicial deste 

paciente: 

 

A) tomografia de abdome e pelve. 

B) internação em centro de terapia intensiva  

C) início de imipenem. 

D) administração de somatostatina. 

40) Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença 

autoimune diagnosticada por meio de elementos 

clínicos e auto-anticorpos característicos, a 

manifestação mais grave da doença é:  

 

A) pericardite. 

B) Pleurite. 

C) anemia hemolítica. 

D) nefrite.  

 

41) Qual o sintoma inicial mais frequente na esclerose 

sistêmica?  

 

A) Fraqueza muscular proximal.  

B) Esclerodactilia. 

C) Fenômeno de Raynaud. 

D) Mononeuropatia múltipla. 

 

42) Qual das manifestações abaixo, NÃO é uma 

apresentação neuropsiquiátrica comum em pacientes 

com Lúpus?  

 

A) Psicose. 

B) Crise convulsiva. 

C) Paraplegia súbita.  

D) Polineuropatia.  

 

43) Na terapêutica do lúpus eritematoso sistêmico com 

lesões cutâneas e articulares, o tratamento pode 

incluir, preferencialmente:  

 

A) corticosteroide e azatioprina. 

B) metotrexato e imunoglobulina EV.  

C) ciclofosfamida e tacrolimo.  

D) cloroquina ou hidroxicloroquina.  

 

44) Um recém-nascido apresenta exantema e bloqueio 

atrioventricular permanente. A mãe tem dores 

articulares, alopecia, rash malar, VDRL positivo título 

1:8, além de leucopenia e proteinúria. O 

autoanticorpo materno que deve estar presente e 

contribuir para a doença do recém-nato é: 

 

A) VDRL.  

B) anti-DNA dupla-hélice. 

C) anti-Ro (SSA). 

D) Antifosfolipídio. 

 

45) Qual a colagenose mais frequentemente associada à 

hipertensão arterial pulmonar?  

 

A) Polimiosite. 

B) Esclerodermia.  

C) Síndrome de Sjogren.  

D) Lúpus Eritematoso Sistêmico.  
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46) Masculino, 28 anos, com edema de tornozelo 

esquerdo, de início agudo, sem histórico de trauma, 

apresentou, 2 semanas antes, quadro de diarreia, 

com melhora após tratamento de 10 dias com 

antibiótico. Hemoglobina 14.1, leucócitos 6.200, VHS 

62 mm, ácido úrico 7.8 mg/dl. Qual é o melhor 

diagnóstico para esse caso?  

 

A) Artrite reumatoide.  

B)  Artrite reativa.  

C)  Pseudogota.  

D) Gota.  

 

47) Para uma paciente de 70 anos, com cefaleia 

temporoparietal direita de início recente, claudicação 

mandibular e VSH de 66 mm/h, qual o diagnóstico 

mais provável?  

 

A) Vasculite isolada do sistema nervoso central.  

B) Arterite de células gigantes.  

C) Poliangeite microscópica.  

D) Granulomatose de Wegener. 

 

48) Todas as vasculites abaixo envolvem pequenos 

vasos, EXCETO:  

 

A) púrpura de Henoch-Shonlein.  

B) vasculite por hipersensibilidade.  

C) granulomatose de Wegener.  

D) doença de Takayasu. 

 

49) Criança de cinco anos de idade apresenta diarreia 

crônica com sangue nas fezes, prolapso retal, 

anemia microcítica e hipocrômica. Julgando tratar-se 

de uma parasitose intestinal, o parasita mais provável 

é:  
 

A) Ascaris lumbricoides.  

B) Enterobius vermiculares.  

C) Taenia saginata. 

D) Trichuris trichiurus. 

 

50) Dos medicamentos abaixo, o mais indicado para 

tratamento de giardíase e amebíase é:  
 

A) Albendazol. 

B) Oxamniquine 

C) Tiabendazol.  

D) Secnidazol. 

 

51) Quando há suspeita de infarto agudo do miocárdio 

em um paciente com fatores de risco e dor torácica, a 

primeira conduta terapêutica deve ser: 
 

A) encaminhar para cateterismo. 

B) prescrever morfina.  

C) prescrever betabloqueador.  

D) prescrever AAS.  

52) Nas síndromes coronarianas agudas, o diagnóstico 

diferencial entre Angina Instável e Infarto se faz 

através de: 

 

A) ecocardiografia trasesofágica.  

B) eletrocardiograma.  

C) ecocardiografia transtorácica. 

D) marcadores de necrose miocárdica. 

 

53) Paciente, masculino, 52 anos, foi atendido na 

urgência com dor precordial de forte intensidade, 

irradiada para o dorso, sudorese fria e palidez 

cutânea. Os pulsos periféricos eram palpáveis exceto 

os do membro inferior direito. A pressão arterial era 

de 200 x 100 mmHg. A ausculta revelou um sopro 

diastólico suave em foco aórtico acessório. A 

radiografia de tórax foi inconclusiva. A hipótese 

diagnóstica mais provável é:  

 

A) Infarto Agudo do Miocárdio.  

B) Pericardite Aguda.  

C) Embolia Arterial Aguda.  

D) Dissecção Aguda de Aorta. 

 

54) Após Infarto Agudo do Miocárdio, podemos ter as 

seguintes lesões, EXCETO:  

 

A) Comunicação Interatrial. 

B) Insuficiência de Valva Mitral.  

C) Comunicação Interventricular. 

D) Pericardite. 

 

55) Paciente masculino,  70 anos, portador de dislipemia, 

fumante 1 maço/dia, assintomático, apresenta, 

durante teste ergométrico para avaliação pré-

operatória, infradesnivelamento de segmento ST de 

4mm durante o segundo estágio do teste, sem dor 

torácica durante o exame. Assinale o diagnóstico 

mais adequado para o quadro clínico descrito.  

 

A) Infarto agudo do miocárdio.  

B) Isquemia silenciosa.  

C) Angina do peito instável.  

D) Angina do peito estável. 

 

56) São fatores de risco para o desenvolvimento de 

Doença Arterial Coronariana, EXCETO:  

 

A) Níveis de pressão arterial maiores que 140 x 90 

mmHg ou inferiores, em uso de medicamentos anti-

hipertensivos.  

B) História familiar de DAC prematura.  

C) Homens com mais de 55 anos e mulheres com mais 

de 45 anos de idade.  

D) Níveis de HDL-colesterol persistentemente inferiores 

a 40 mg/dl em homens, e inferiores a 50 mg/dl em 

mulheres. 
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57) Paciente idoso apresenta tremor de intenção, 

dismetria e marcha ebriosa apresenta uma lesão, 

provavelmente, de:  

 

A) cerebelo.  

B) medula. 

C) estria motora cortical.  

D) gânglios da base. 

 

58) Dentre as medicações abaixo, qual fármaco não 

opióide é considerado de primeira linha para a dor 

neuropática?  

 

A) Prednisona  

B) Nortriptilina  

C) Paracetamol  

D) Indometacina  

 

59) Paciente com DM tipo 2, queixando formigamento 

nas solas dos pés há 10 meses. Espera-se encontrar 

no exame neurológico: 

 

A) Hipoestesia com nivel sensitivo abaixo de L1 e 

reflexos aquileus exaltados.  

B) Hipoestesia em luva e bota, com reflexos aquileus 

exaltados.  

C) Hipoestesia com nível sensitivo em L2 e reflexos 

aquileus  diminuidos.  

D) Hipoestesia em luva e bota, com reflexos aquileus 

abolidos ou diminuídos. 

 

60) Paciente, 50 anos, masculino, portador de 

Retrovirose passa a apresentar quadro progressivo 

de déficit de memória, dificuldade de atenção e 

concentração seguido de alteração da marcha e 

equilíbrio, com exame de líquor mostrando leve 

aumento de proteínas e TC de crânio com atrofia 

cortical e hipodensidade de substância branca. Essas 

manifestações são compatíveis com:   

 

A) toxoplasmose cerebral.  

B) complexo demencial da AIDS.   

C) encefalite autoimune.   

D) encefalite herpética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


