ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

141 – MÉDICO PLANTONISTA
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.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
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.
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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) O cenário epidemiológico do Brasil, com a

(A) Não existe tratamento especifico para a

circulação simultânea dos quatro sorotipos
de dengue

forma aguda. Se necessário, apenas
sintomático para náuseas, vômitos e prurido.
Como norma geral, recomenda-se repouso
relativo até, praticamente, a normalização
das aminotransferases.
(B) O vírus da doença é altamente infectivo e
facilmente transmitido pela via fecal-oral.
(C) Na forma sintomática, a icterícia geralmente
inicia-se quando a febre desaparece,
podendo ser precedida por colúria e
hipocolia
fecal.
Hepatomegalia
ou
hepatoesplenomegalia também podem estar
presentes.
(D) Algumas pessoas desenvolvem a forma
crônica mantendo um processo inflamatório
hepático por mais de 6 meses.

(DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4) e dos vírus
chikungunya e Zika, é um desafio para a
assistência e também para a vigilância.
(Ministério da Saúde, 2017)
Sobre estas doenças, é incorreto afirmar que:
(A) São doenças com sinais clínicos similares,

dificultando
a
suspeita
inicial
e,
consequentemente,
impactando
as
notificações, as quais, até o momento,
superestimam a dengue e subestimam as
demais.
(B) A principal forma de transmissão de dengue,
chikungunya e Zika se faz pela picada de
fêmeas infectadas de Aedes aegypti.
(C) Apenas na Zika foram registrados casos de
transmissão vertical (gestante-bebê).
(D) A transmissão compreende dois ciclos: um
intrínseco, que sucede no ser humano, e
outro extrínseco, no vetor.
22) Não caracteriza um dos sinais e sintomas da

Hanseníase:
(A) Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos,

normalmente sem sintomas.
(B) Aumento de pelos, localizado ou difuso,
especialmente sobrancelhas.
(C) Falta ou ausência de sudorese no local ( pele
seca).
(D) Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas),
acastanhadas ou avermelhadas, com
alterações de sensibilidade.
23) As hepatites virais são doenças provocadas

por diferentes agentes etiológicos, com
tropismo primário pelo fígado, que
apresentam características epidemiológicas,
clínicas e laboratoriais distintas. Em relação
à Hepatite B, não se pode afirmar que:

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

24) Uma das piores complicações da diarreia é

a desidratação. Não caracteriza um dos
sinais de desidratação grave:
(A) Pulso débil ou ausente.
(B) Oligúria/anúria.
(C) Ausência de lágrimas.
(D) Bregma normotenso.
25) Em

relação às Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST), é incorreto afirmar
que:

(A) O diagnóstico de linfogranuloma venéreo

(LGV) deve ser considerado em todos os
casos de adenite inguinal, elefantíase
genital, estenose uretral ou retal.
(B) A infectividade da sífilis por transmissão
sexual é maior nos estágios iniciais
(primária, secundária e latente recente),
diminuindo gradualmente com o passar do
tempo (latente tardia e terciária).
(C) A gonorréia pode apresentar formas
diferentes da enfermidade, abrangendo
regiões não-genitais (faringite, osteoartrite,
conjuntivite, periepatite etc.).
(D) O tratamento da Donovanose é feito com
penicilina benzatina sendo a dose
dependente da classificação da doença.
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26) Na Dengue, alguns pacientes podem evoluir

para formas graves da doença e passam a
apresentar sinais de alarme, principalmente
quando a febre cede, precedendo
manifestações hemorrágicas mais graves.
Não caracteriza um dos sinais de alarme da
doença:
(A) Sonolência e irritabilidade.
(B) Hepatomegalia dolorosa.
(C) Aumento da diurese.
(D) Diminuição

repentina
corpórea ou hipotermia.

da

temperatura

27) As reações anafiláticas são classificadas

como
alérgicas
ou
não-alérgicas
(anafilactóides) de acordo com a presença
ou não de mecanismo de hipersensibilidade
no seu desencadeamento. São sinais e
sintomas cardiovasculares na Anafilaxia,
exceto:
(A) Dor no peito.
(B) Arritmia.
(C) Taquicardia.
(D) Hipertensão arterial.
28) Popularmente

conhecidas
como
reumatismo, as doenças reumáticas são
prevalentes e representam o conjunto de
diferentes doenças que acometem o
aparelho locomotor. Sobre o assunto, não se
pode afirmar que:

(A) Acometem apenas os idosos, não ocorrendo

em crianças, adolescentes e adultos jovens.
(B) Podem ser causadas ou agravadas por
fatores genéticos, traumatismos, estresse e
ansiedade.
(C) Algumas doenças reumáticas podem
comprometer outros órgãos tais como
coração, rins e pulmões.
(D) Possuem tratamento, não sendo doença
transmissível e nem contagiosa.

29) As

vitaminas são cofatores de várias
reações químicas e participam da maioria
dos processos fisiológicos do corpo humano.
Sobre o tema, é incorreto afirmar que:

(A) A deficiência da vitamina B12 é a causa da

anemia perniciosa.
(B) Uma deficiência prolongada de vitamina A
conduz
a
sintomas
clínicos
como
bradicardia, polineurite e alterações físicas e
mentais (perda de memória,confusão,
depressão).
(C) A vitamina C é utilizada na prevenção de
gripes e rinofaringites virais.
(D) A terapêutica à base de vitamina D tem por
objetivo a profilaxia e o tratamento do
raquitismo através da normalização do
metabolismo do cálcio e do fósforo.
30) No Brasil, a anemia é considerada um grave

problema de saúde pública, exigindo
políticas públicas de combate à deficiência
de ferro e anemia. Sobre a anemia carencial
ferropriva, é incorreto afirmar que:
(A) O diagnóstico do estado nutricional relativo

ao ferro é realizado principalmente por meio
de exames laboratoriais.
(B) Recém-nascidos prematuros, pequenos
para a idade gestacional e filhos de mães
diabéticas são considerados sob risco de
desenvolvimento de deficiência de ferro.
(C) O ácido ascórbico (presente nos sucos
cítricos) prejudica a absorção do ferro:
(D) A utilização de ferro parenteral como
tratamento da anemia ferropriva deve estar
restrita a situações excepcionais.
31) No

tratamento da Hipertensão arterial
Sistêmica
(HAS),
representa
um
medicamento inibidor da enzima conversora
da angiotensina (ECA):

(A) Enalapril.
(B) Anlodipino.
(C) Atenolol.
(D) Hidralazina.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
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32) A

infecção do trato urinário (ITU) se
caracteriza pela multiplicação bacteriana em
qualquer segmento do trato urinário. Sobre o
assunto, é incorreto afirmar que:

(A) A pielonefrite é caracterizada clinicamente

por dor na região dos flancos, com irradiação
para o abdome, febre, náusea, vômito e
sintomas urinários irritativos.
(B) O principal agente bacteriano envolvido nas
infecções
do
trato
urinário
é
o
Staphylococcus aureus.
(C) As prostatites crônicas bacterianas devem
ser tratadas com antibioticoterapia.
(D) O diabético merece um olhar diferenciado,
pois nesse grupo de indivíduos a ITU pode
evoluir mais rapidamente para complicações
que podem prejudicar a função renal
significativamente.
33) A notificação compulsória de doenças é uma

das principais fontes da vigilância
epidemiológica. Não representam doenças
de notificação compulsória nacional:

vias aéreas diretamente relacionada com
materiais inalados nos ambientes de
trabalho:
(A) Asma ocupacional.
(B) Asbestose.
(C) Silicose.
(D) Saturnismo.
36) O hipertireoidismo se desenvolve quando há

uma produção excessiva dos hormônios da
tireóide (T3 e T4). São manifestações
clínicas mais comumente encontradas no
hipertireoidismo, exceto:
(A) Sudorese excessiva.

(D) Ansiedade, nervosismo e irritabilidade.

(C) Tuberculose e Dengue.
(D) Tétano e Botulismo.

37) No manejo do Diabetes Mellitus, representa

analise

as

I. Na fase inicial se caracteriza por apresentar
febre, tosse seca, coriza, lacrimejamento e
fotofobia.
Ocorre,
também,
intensa
hiperemia da mucosa oral, sendo que, muito
freqüentemente, observam-se neste local
pequenos
pontos
esbranquiçados
chamados manchas de Koplik.
II. A doença provoca perdas consideráveis de
eletrólitos e proteínas, gerando o quadro
expoliante característico da infecção.
III. É transmitido diretamente de pessoa a
pessoa,
através
das
secreções
nasofaringeas, expelidas ao tossir, espirrar,
falar ou respirar.
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

35) Não representa exemplo de uma doença das

(C) Palpitação e taquicardia.

(B) Hanseníase e Coqueluche.

relação ao Sarampo,
afirmativas abaixo:

O número de afirmativas incorretas corresponde
a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.

(B) Ganho de peso.

(A) Gonorreia e Tricomoníase.

34) Em

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

um exemplo de medicamento utilizado no
tratamento da doença, e que possui como
mecanismo de ação o aumento da secreção
de insulina:
(A) Glibenclamida.
(B) Pioglitazona.
(C) Acarbose.
(D) Metformina.
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38) Sobre vacinação, é incorreto afirmar que:
(A) Deve ser adiada a aplicação de qualquer tipo

de vacina em pessoas com doenças agudas
febris graves, sobretudo para que seus
sintomas e sinais, assim como eventuais
complicações, não sejam atribuídos à vacina
administrada.
(B) Na administração da vacina BCG, os
eventos adversos mais comuns são a
formação de abscesso e/ou ulceração, no
local da aplicação e linfadenite regional.
(C) A vacina contra sarampo, caxumba e
rubéola (vacina tríplice viral) pode ser
administrada em gestantes.
(D) A vacina pneumocócica conjugada 10
valente (Pneumo 10) é administrada por via
intramuscular profunda.
39) Sobre a Escabiose, é incorreto afirmar que:
(A) Não

é uma doença de notificação
compulsória e não pode ser prevenida pela
imunização.
(B) É transmitida através do contato direto com
doentes (compartilhamento de dormitórios,
relações sexuais, etc) e por meio de fômites
contaminados (roupas de cama, toalhas de
banho, vestimentas).
(C) Caracteristicamente a manifestação clínica
de prurido intenso se intensifica durante o
dia, por ser o período de reprodução e
deposição de ovos desse agente.
(D) Em pacientes imunocomprometidos, há
risco de se estender como uma dermatite
generalizada, com intensa descamação.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
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40) A asma é uma das doenças respiratórias

crônicas mais comuns, juntamente com a
rinite alérgica e a doença pulmonar
obstrutiva crônica. Em relação ao tratamento
desta doença, não se pode afirmar que:
(A) As vias de administração podem ser oral,

inalatória ou parenteral. Deve-se sempre dar
preferência à via oral devido à menor
absorção sistêmica, maior eficácia e menor
taxa de efeitos colaterais.
(B) A introdução precoce dos medicamentos
antiinflamatórios reduz a frequência de asma
aguda e pode resultar em melhor
preservação da função pulmonar em longo
prazo.
(C) Os
beta-agonistas de ação rápida,
associados aos corticoides sistêmicos, são
os mais efetivos para o alívio das crises,
tanto em crianças quanto em adultos de
qualquer idade.
(D) Os corticoides inalatórios são os principais
medicamentos para controle da asma.
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