ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2016

CARGO: MÉDICO CLÍNICO
(NÍVEL SUPERIOR)
PROVAS: PORTUGUÊS – MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGÍCO – CONHECIMENTOS
GERAIS – CONHECIMENTO ESPECÍFICOS
CANDIDATO:
RG. Nº:

CONTEÚDO DO CADERNO DE PROVAS
PORTUGUÊS

10 questões

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGÍCO

05 questões

CONHECIMENTOS GERAIS

05 questões

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10 questões

INSTRUÇÕES
I.

Este Caderno contém 30 questões. Caso apresente defeito de impressão ou falta de
questão, solicite ao fiscal outro caderno.

II.

As questões das Provas possuem 04 (quatro) itens (elencados de A a D), de múltipla
escolha. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.

III.

Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao
Caderno do Cargo pleiteado.

IV.

O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá
pintar completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta.

V.

O tempo de duração das provas é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão de Respostas.

VI.

O candidato só poderá deixar a sala após uma hora do início das provas.

VII.

Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas e este Caderno.

VIII.

O candidato só poderá levar este Caderno depois de transcorridas 03 (três) horas do
início das provas.

IX.

Durante a realização da prova não será permitido o uso de materiais de consulta,
telefone celular, relógios digitais, óculos escuros, chapéu, boné, pager, protetor
auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.

PORTUGUÊS
Texto I

1.
BOM-TOM E EDUCAÇÃO

Analise as afirmações sobre a estrutura
do texto:

I – Contém elementos que antepõem dois
momentos que expressam os hábitos culturais.
II – Contém uma frase em discurso direto que
revela uma vivência da voz do texto (1º§).
III – O fragmento “Cinema, só de vestido ou
saia e sapato social.” É um exemplo de frase
verbal.

(1º§) Os costumes e os valores mudam. O que
era considerado impensável há alguns anos,
acaba se tornando natural e aceito. Na minha
juventude, era uma afronta ir ao cinema de
calça comprida. Esse traje destinava-se aos
piqueniques, aos passeios a sítios e chácaras,
aos jogos de basquete do glorioso XV e a bailes
de Carnaval. Daí em diante, todo o cuidado e
critério era pouco. Cinema, só de vestido ou
saia e sapato social.
(2º§) Aos homens, eram permitidas duas ou três
cores para o vestuário: calça azul-marinho ou
marrom e a camisa só podia ser branca. Bege,
às vezes. Calça masculina branca era uma
excentricidade, privilégio de artistas e cantores.
Foram precisos anos para se alcançar a
modernidade das cores.
(3º§) Tudo o que transgredisse essas e outras
normas implícitas era malvisto, colocado na
conta da falta do bom-tom e de educação. E
poderia atingir a moral e a reputação das
pessoas. Por exemplo: moça que namorasse
firme ficava meio impedida de sair à noite ou
passear com as amigas, quando o namorado
viajava. O bom-senso sugeria que ela ficasse
em casa.
(4º§) Em todo caso, glória das glórias era
conseguir passar pelo porteiro do cinema e, aos
15, assistir ao filme proibido para 18 anos. A
censura era levada a sério, muito adolescente
era "barrado" na porta do cinema, sob o olhar
reprovador do gerente. A carteirinha de
estudante ficava com o namorado. Rompido o
romance, a ansiedade arrasava o coração, no
momento de "devolver a carteirinha". E, ao
devolvê-la, estava tudo acabado.
(5º§) Vez ou outra, nosso coração divaga e
entrega-se a estas boas recordações.
(6º§) Comparando-se ontem e hoje, em cada
época os valores tiveram a sua importância e o
seu encanto. Este encanto que continua
presente toda vez que a vida nos pede isto:
bom-tom e educação.

Estão corretas:
(A) I apenas.
(B) II apenas.
(C)

I e II apenas.

(D) II e III apenas.
2.

O período: “moça que namorasse firme
ficava meio impedida de sair à noite ou
passear com as amigas, quando o
namorado viajava.” destaca um verbo
conjugado num modo e num tempo que
revelam ideia:
(A) hipotética.
(B) causal.
(C) temporal.
(D) concessiva.

3.

Em “moça que namorasse firme ficava
meio impedida de sair à noite ou passear
com as amigas, quando o namorado
viajava.” a palavra “meio” é usada no
masculino
singular
pela
mesma
justificativa gramatical de “meio” em:
(A) Ele bebeu meio copo de leite.
(B) Ana estava sempre meio desconfiada.
(C) O autor parou a explicação no meio da
história.
(D) José comprou meio metro de tecido na
loja do amigo.

4.

Marque o período construído com sentido
conotativo.
(A) “Os costumes e os valores mudam.”
(B) “O que era considerado impensável há

(Marisa Fillet Buelon. Jornal de Piracicaba.31/12/2013)

alguns anos, acaba se tornando natural e
aceito.”
(C) “Na minha juventude, era uma afronta ir
ao cinema de calça comprida.”
(D) “Vez ou outra, nosso coração divaga e
entrega-se a estas boas recordações”.
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5.

Marque a frase que contém: uma locução
verbal que indica ação inconclusa no
passado e um verbo impessoal.
(A) “O que era considerado impensável há

8.

Sobre os elementos constitutivos do
texto, assinale a informação incorreta.
(A) “Daí em diante, todo o cuidado e critério
era pouco.” – a expressão destacada é
temporal e expressa a movimentação da
narrativa.
(B) “Daí em diante, todo o cuidado e critério
era pouco.” – a concordância da
expressão destacada pode ser explicada,
à luz da gramática normativa, apenas pelo
elemento mais próximo “critério”.
(C) “sob o olhar reprovador do gerente.” – o
substantivo
destacado
exemplifica
mudança de classe gramatical.
(D) Em ”...nosso coração divaga e entrega-se
a estas boas recordações.”, a partícula
destacada é pronome reflexivo simples.

9.

Marque o período construído com
exemplo de voz passiva sintética.
(A) “O bom-senso sugeria que ela ficasse em

alguns anos, acaba se tornando natural e
aceito.
(B) ”Na minha juventude, era uma afronta ir
ao cinema de calça comprida.”
(C) ”Esse traje destinava-se aos piqueniques,
aos passeios a sítios e chácaras, aos
jogos de basquete do glorioso XV e a
bailes de Carnaval.”
(D) “Aos homens eram permitidas duas ou
três cores para o vestuário: calça marinho
ou marrom e a camisa só podia ser
branca.”

casa.”
6.

7.

Sobre os componentes linguísticos do
trecho: “Tudo o que transgredisse essas e
outras normas implícitas era malvisto,
colocado na conta da falta do bom-tom e
de educação.”, assinale a afirmação
incorreta.
(A) Inicia com pronome indefinido, que pode
englobar vários elementos.
(B) Em “o que” – “o” tem efeito demonstrativo.
(C) “essas” revela algo distante do emissor da
mensagem.
(D) “era malvisto” exemplifica um tempo
composto com verbo auxiliar no tempo
imperfeito do modo indicativo.

(B) “A censura era levada a sério.”
(C) “Foram precisos anos para se alcançar a
modernidade das cores”.
(D) “Aos homens, eram permitidas duas ou
três cores para o vestuário:”

10. Marque a afirmação incorreta sobre os
componentes linguísticos do trecho.
“Comparando-se ontem e hoje, em cada
época os valores tiveram a sua
importância e o seu encanto. Este encanto
que continua presente toda vez que a vida
nos pede isto: bom-tom e educação.”

No
período
“Aos
homens,
eram
permitidas duas ou três cores para o
vestuário: calça marinho ou marrom e a
camisa só podia ser branca.”
Não cabe a seguinte afirmação sobre os
componentes estruturais.
(A) Inicia com combinação prepositiva por

(A) “ontem e hoje” – estabelecem oposição
espacial.
(B) Em “os valores tiveram” – o verbo

imposição da regência verbal.
(B) A

vírgula

isola

uma

inversão

expressa uma ação conclusa em tempo

dos

pretérito perfeito.

elementos deslocados na construção da

(C) “sua” e “seu” expressam ideia de posse e

ideia.
(C) Na

expressão

“calça

marinho”

concordam em gênero e número com os

está

respectivos elementos subsequentes.

implícita a cor “azul”
(D) “duas

ou

três”

estabelecem

(D) “Este” enuncia um elemento próximo de

correta

quem fala.

concordância com “Aos homens”.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Em respeito ao conteúdo programático
“Raciocínio Verbal” que faz parte Edital
do Concurso Público de Cachoeira,
analise o texto seguinte.

Por uma fatalidade
Dessas que descem de além,
O sec'lo, que viu Colombo,
Viu Guttenberg também.
Quando no tosco estaleiro
Da Alemanha o velho obreiro
A ave da imprensa gerou...
O Genovês salta os mares...
Busca um ninho entre os palmares
E a pátria da imprensa achou...

Ao desconcerto do Mundo
Os bons vi sempre passar
No Mundo graves tormentos;
E para mais me espantar,
Os maus vi sempre nadar
Em mar de contentamentos.
Cuidando alcançar assim
O bem tão mal ordenado,
Fui mau, mas fui castigado:
Assim que, só pera mim,
Anda o Mundo concertado.

Por isso na impaciência
Desta sede de saber,
Como as aves do deserto
As almas buscam beber...
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n'alma
É germe — que faz a palma,
É chuva — que faz o mar.
(...)

(Luís Vaz de Camões)

Sobre o raciocínio das ideias do texto,
marque a alternativa correta
(A) No verso: “Os bons vi sempre passar”
identificamos
uma
voz
plena
de
satisfação.
(B) A grafia do termo “concertado” comprova
que o mundo foi feito e reparado para
atender os bons.
(C) Através dos versos: “Fui mau, mas fui
castigado: / Assim que, só pera mim, /
Anda o Mundo concertado”. – a voz do
texto se reconhece como mau e se sente
injustiçado por ter sido castigado, em
relação a outros seres que também foram
maus.
(D) Para a voz do texto, o Mundo se resume
ao mar, onde todos os seres maus se
abrigam.

(Castro Alves)

*Éolo = é o deus dos ventos, na mitologia
grega.
Com base nos versos de Castro Alves,
marque a alternativa correta.
(A) Para Castro Alves, o “Livro” tem o poder
de

mudar

e/ou

evoluir

as

mentes

humanas.
(B) Na visão do poeta, “Éolo” se julga superior
ao conteúdo de um livro.
(C) Castro Alves afirma que “Gutenberg”, por

12. Em respeito ao conteúdo programático
“Raciocínio Verbal” do Edital
do
Concurso Público de Cachoeira, analise
os versos do poema de Castro Alves

ter inventado a imprensa, se consagrou
como o maior gênio do século XIX.
(D) Nos versos de Castro Alves, comprova-se

(...)
Filhos do sec’lo das luzes!
Filhos da Grande nação!
Quando ante Deus vos mostrardes,
Tereis um livro na mão:
O livro — esse audaz guerreiro
Que conquista o mundo inteiro
Sem nunca ter Waterloo...
Eólo de pensamentos,
Que abrira a gruta dos ventos
Donde a Igualdade voou...

a afirmação de que a existência de
Gutenberg teve origem no descobrimento
da América, graças a Cristóvão Colombo
(o Genovês).
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13. Em uma fila bancária, estavam cinco
pessoas: Rosa era a primeira da fila; Rita
era a segunda; Ana era a terceira; Ceci era
a quara; Karla era a quinta. Na medida em
que elas se cansavam em decorrência do
tempo de espera, elas se movimentavam
trocando de lugar na fila.
Com 15 minutos de espera, Rosa foi para
atrás de Karla. Com mais 15 minutos, Rita
ficou atrás de Rosa; passados mais 15
minutos, Ana ficou atrás de Rita; com
mais 15 minutos decorridos, Ceci ficou
atrás de Ana.

14. A razão entre dois números é 3/5. Se
adicionarmos 4 ao primeiro e 5 ao
segundo, a nova razão passa a ser 2/3.
Qual a soma desses números?
(A) 10.
(B) 14.
(C) 17.
(D) 16.
15. Determine a média proporcional entre 243
e 12.
(A) 54.
(B) 45.
(C) 38.
(D) 32.

Com estes dados, marque a alternativa que
indica corretamente:
1 - Quem passou para o primeiro lugar da fila.
2 - Em quanto tempo tudo ocorreu.
(A) Rosa – 45 minutos.
(B) Ana – 30 minutos.
(C) Karla – uma hora.
(D) Ceci – 50 minutos.

CONHECIMENTOS GERAIS
16. Sobre o Município de Cachoeira, marque a
alternativa incorreta.
(A) Cachoeira está situada a cerca de 120

III - na inexistência de linhas naturais, utilização
de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou
não, sejam facilmente identificáveis;
IV - é vedada a interrupção da comunidade
territorial, do Município ou do Distrito de origem.
Parágrafo Único - As divisas distritais devem
ser descritas trecho a trecho, salvo, para evitar
duplicidade, nos trechos que coincidirem com os
limites ______________.

km da capital baiana.
(B) Historicamente, Cachoeira é conhecida
como “Cidade Heroica”.
(C) O sincretismo religioso é marcante em
Cachoeira.

Marque

(D) Cachoeira é um município baiano, situa-

a

expressão

que

corretamente o Parágrafo Único.

se às margens do Rio de Contas.
(A) legais.
17. Em conformidade com a “Lei Orgânica do
Município de Cachoeira”, analise o Art. 11.
Art. 11. Na fixação das divisas distritais devem
ser observadas as seguintes normas:
I - sempre que possível, serão evitadas
formas assimétricas, estrangulamentos e
alongamentos exagerados;
II - preferência para a delimitação às linhas
naturais, facilmente identificáveis;

(B) municipais.
(C) distritais.
(D) regulamentares.
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completa

18. A comemoração do dia 2 de Julho é uma
celebração às tropas do Exército e da
Marinha Brasileira que, através de muitas
lutas, conseguiram a separação definitiva
do Brasil do domínio de Portugal, em
1823. Neste dia as tropas brasileiras
entraram na cidade de Salvador, que era
ocupada
pelo
exército
português,
tomando a cidade de volta e consolidando
a vitória.

20. Ataque com caminhão no sul da França
deixa polo menos 84 mortos e feridos.
Um ataque com um caminhão, no Sul da
França, deixou dezenas de mortos e
feridos nesta quinta-feira (14), quando a
multidão comemorava o feriado do grande
marco histórico para a França, que
representa a maior festa nacional para os
franceses. Segundo o último balanço
divulgado pelo Ministério do Interior, ao
menos 84 pessoas morreram, incluindo
várias crianças, e há 18 feridos com
gravidade. O número foi atualizado pelo
porta-voz
do
ministério, Pierre-Henry
Brandet, segundo o jornal francês
"Le Figaro" e a agência "AFP". O
presidente francês afirmou em Paris que o
"caráter terrorista do ataque não pode ser
negado". Logo após a queima de fogos do
dia 14 de julho, um caminhão atropelou as
pessoas que enchiam uma avenida à
beira-mar por volta das 23h (horário
local). Segundo testemunhas, enquanto
avançava contra a multidão, o motorista
abriu fogo contra as pessoas que estavam
no local. Ele ainda desceu do veículo e
efetuou
mais
disparos
contra
a
população. De acordo com o Ministério do
Interior, o motorista foi morto a tiros por
forças de segurança. (...)

(História da Bahia, de Luís Henrique Dias Tavares. Bahia, Correio
da Bahia,2000.)

Considerando o contexto sócio - histórico da
Independência

da

Bahia,

analise

as

informações seguintes com C (Certo) ou
E(Errado). Em seguida, marque a série
correta.
1 – Em maio de 1823, o General Labatut, em
uma demonstração de autoridade, ordenou
prisões de oficiais brasileiros, mesmo sendo
avisado do erro que estava cometendo, e
acabou sendo cassado do comando e preso.
2 – O coronel José Joaquim de Lima e Silva
assumiu o comando geral do Exército e no dia 3
de Junho ordenou uma grande ofensiva contra
os portugueses. Com a força da Marinha
Brasileira, o coronel apertou o cerco contra a
cidade de Salvador, que estava sob domínio
português, restringindo o abastecimento de
materiais de primeira necessidade.
3 – Como personagens de destaques no
contexto enunciado, temos: Maria Quitéria; o
Caboclo e a Cabocla; Coronel José Joaquim de
Lima e Silva; General Pedro Labatut, dentre
outros que atuaram ativamente no contexto da
Independência da Bahia.

(Do UOL, em São Paulo – 14.07.2016)
(http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimasnoticias/2016/07/14/ataque-com-caminhao-no sul da franca-deixavarios-mortos-e-feridos-diz-tv.htm)

Sobre o contexto da notícia, marque a
alternativa correta.
(A) O ataque com um caminhão aconteceu
na cidade de Nice.
(B) François Hollande é o atual presidente
da França.
(C) O marco histórico de 14 de julho para os
franceses é a Tomada da Bastilha.
(D) Todas as informações estão corretas.

(A) C – C – C.
(B) C – E – E.
(C) E – C – C.
(D) C – E – C.
19. Dentre os escritores e poetas baianos,
marque aquele(a) que se consagrou por
escrever poemas nas vertentes: lírica,
satírica e religiosa, sendo exilado por
várias vezes, terminando seus dias de
vida em Pernambuco, por ter sido
impedido de retornar à Bahia.
(A) João Ubaldo Ribeiro.
(B) Gregório de Matos.
(C) Jorge Amado.
(D) Zélia Gattai.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Para reduzir os riscos de ocorrência de
infecção hospitalar, um hospital deve
constituir uma Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH), que é
responsável por uma série de medidas
como o incentivo da correta higienização
das mãos dos profissionais de saúde; o
controle do uso de antimicrobianos, a
fiscalização da limpeza e desinfecção de
artigos e superfícies, etc.

sistemas municipais. Os municípios
tinham serviços de saúde municipais,
porém não tinham capacidade de gestão
do conjunto das instituições e unidades
de prestação de serviços de saúde
localizadas em seus territórios.
(http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/iesus/v7n2/v7n2a02.pdf) – (p.)

Marque a alternativa com dados coerentes
com o enunciado para preencher a lacuna do
texto.

(Hospital Santa Isabel, um dos pioneiros na criação desta
Comissão – funciona desde 08.07.1976)
(http://www.santaisabel.com.br/sobre/1008/infeccao-hospitalar--ccih--comissao-de-controle-)

(A) do Centro Nacional de Epidemiologia.
(B) da NOB 001/93.
(C) do Piso Assistencial Básico (PAB).
(D) da Programação Pactuada Integral (PPI).

Essa comissão deve, entre outros:
1. Desenvolver ações na busca ativa das
infecções hospitalares; prevenir e controlar as
infecções hospitalares.
2. Controlar o uso de antibiótico; avaliar e
orientar as técnicas relacionadas com
procedimentos invasivos.
3. Participar da equipe de padronização de
medicamentos;
elaborar
treinamentos
periódicos das rotinas do CCIH.
4. Manter pasta atualizada das rotinas nas
unidades; executar busca ativa aos pacientes
com infecção.
5. Controlar a limpeza da caixa de água; fazer
análise microbiológico da água.
6. Implantar e manter o sistema de vigilância
epidemiológica das infecções hospitalares.

23. A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA serve de
base para fazer recomendações, avaliar
medidas
de
controle
e
realizar
planejamento. Pode ser resumida como a
obtenção de INFORMAÇÃO PARA AÇÃO.
A vigilância epidemiológica, da mesma
forma que a epidemiologia, se aplica às
doenças
transmissíveis,
às
nãotransmissíveis
(doenças
crônicodegenerativas, anomalias congênitas,
desnutrição etc.) e a outros agravos
(acidentes, violências etc.).
(ROUQUAYROL, M. Zélia. Epidemiologia e Saúde. MEDSI. Rio de
Janeiro. Cap.8. p.243.) e
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/guia_vig_epi_v
ol_l.pdf)

Estão em conformidade com a “Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar”.
(A) Apenas 1 – 2 – 3 e 6.

Analise as informações seguintes:
1 - A vigilância epidemiológica tem como
propósito
fornecer
orientação
técnica
permanente para os responsáveis pela decisão
e execução de ações de controle de doenças e
agravos.
2 - Para subsidiar esta atividade, deve tornar
disponíveis informações atualizadas sobre a
ocorrência dessas doenças ou agravos, bem
como dos seus fatores condicionantes, em uma
área geográfica ou população determinada.
3 - A vigilância epidemiológica constitui-se,
ainda, em importante instrumento para o
planejamento,
a
organização
e
a
operacionalização dos serviços de saúde, como
também para a normatização de atividades
técnicas correlatas.
4 - Sua operacionalização compreende um
ciclo completo de funções específicas e
intercomplementares
que
devem
ser,
necessariamente, desenvolvidas de modo
contínuo, de modo a possibilitar conhecer, a

(B) Apenas 1 – 2 – 4 e 5.
(C) Apenas 1 – 2 – 3 – 5 e 6.
(D) Todos os itens.
22. A Vigilância da Saúde no contexto da
municipalização - O processo de
municipalização, na medida em que venha
a significar uma efetiva redefinição de
funções e competências entre os níveis
de governo do SUS, implica a constituição
de sistemas municipais de saúde, nos
quais se pode identificar o modelo de
gestão e de atenção à saúde ou um
modelo assistencialista. Antes do SUS e
especificamente antes da implementação
_________, não se poderia considerar que
os municípios brasileiros tivessem
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25. Diagnóstico da Síndrome Coronariana
Aguda – no setor de emergência, o
diagnóstico baseia-se no quadro clínico,
ECG
e
marcadores
de
necrose
miocárdica. Quadro clínico: o paciente
caracteristicamente
apresenta
dor
precordial
mais
frequentemente
retroesternal, de forte intensidade, que
pode ser desencadeada durante o
exercício intenso (18% dos casos) ou em
repouso ( + 50% dos casos), com mais de
30 minutos de duração, podendo irradiar
para ambos os membros superiores ou
só o MSE, mandíbula, dorso, ou não
apresentar irradiação.

cada
momento,
o
comportamento
epidemiológico da doença ou agravo que se
apresente como alvo das ações, para que as
medidas de intervenção pertinentes possam ser
desencadeadas com oportunidade e eficácia.
Marque a alternativa que registra as
proposições que estão em conformidade
com “Os propósitos e as funções da
Vigilância Epidemiológica”.
(A) Apenas: 1 – 2 e 3.
(B) 1 – 2 – 3 e 4.
(C) Apenas: 1 – 3 e 4.
(D) Apenas: 2 e 4.

(KNOBEL, Elias. Condutas no Paciente Grave. Vol. 1. Editora
Atheneu. São Paulo. p. 154/5.)

24. Tuberculose é doença grave, transmitida
pelo ar, que pode atingir todos os órgãos
do corpo, em especial os pulmões. O
microorganismo causador da doença é o
bacilo de Koch, cientificamente chamado
Mycobacterium tuberculosis.

Considerando o item “Os marcadores
sorológicos de vulnerabilidade: refletem os
distúrbios metabólicos e imunológicos”,
marque a alternativa incorreta.

(PERNETTA, Cesar.Terapêutica pediátrica – Livraria Atheneu.
São Paulo. p.370/1/2/3.)

(A) Marcadores

Sobre
“Tuberculose”,
analise
as
proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso).
Após análise, marque a série correta.
1 - O foco inicial instala-se em qualquer órgão
diretamente acessível ao bacilo: pulmão,
intestino, pele, amídala; na primeira infância, a
doença é quase sempre doméstica.
2 - Na imensa maioria dos casos o complexo
primário aparece no tórax, porque a tuberculose
se adquire por inalação de material infectado: o
foco primário ocupa o parênquima pulmonar e a
adenopatia satélite localiza-se na região hilar.
3 - As consequências da disseminação
hematogênica dependem da intensidade da
carga bacilífera lançada na circulação e da
resistência geral e local oposta pelo organismo.
4 - Durante o estabelecimento do complexo
primário, produz-se uma discreta disseminação
hematogênica de bacilos, que se instalam nos
vértices dos pulmões, rins, ossos e outros
órgãos.
5 - Na maioria dos casos, quando são
satisfatórias as defesas naturais do organismo,
os tubérculos que daí resultam, escassos,
conservam
dimensões
minúsculas,
não
produzem qualquer sintomatologia e curam por
fibrose.

de

hipercoagulabilidade

(fibrinogênio, D-dímero, fator V leiden).
(B) Anormalidades das lipoproteínas (LDL
elevado, HDL baixo, lipoproteína (a) ).
(C) Homocisteína.
(D) Marcadores

de

apoptose

circulante

(Fas/Fas ligante).
26. Rins policísticos, ou doença renal
policística (PKD, sigla de Polycistic
Kidney Disease) é uma moléstia genética,
relativamente comum, progressiva e
hereditária, determinada por mutações
nos genes PKD1 (85% dos casos) e PKD2
(15% dos casos). Ela se manifesta em
ambos os sexos, não importa a idade nem
a etnia. Pareça haver fatores ambientais
envolvidos. Sua principal característica é
a formação de inúmeras dilatações
semelhantes a bolhas de diferentes
tamanhos, em alguma parte do néfron (ou
nefrônio), a unidade funcional dos rins
encarregada de filtrar o sangue e eliminar
a urina.
Revestidos por tecido epitelial, os cistos
renais contêm material líquido semelhante
ao plasma sanguíneo (cistos simples) ou
semissólido (cistos complexos), em seu
interior, e podem afetar um ou os dois
rins. Cistos simples, em pequeno número,
isolados, com superfície regular, podem
surgir nos rins à medida que as pessoas

(A) V – V - F – V – V.
(B) V – V – F – V – F.
(C) F – V – V – F – V.
(D) V – V– V –- V – V.
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envelhecem sem constituir problema mais
sério de saúde. (...)

28. As parasitoses intestinais são muito
frequentes na infância. São consideradas
problema
de
saúde
pública,
principalmente nas áreas rurais e
periferias das cidades dos países
chamados subdesenvolvidos, onde são
mais frequentes. As parasitoses são a
doença mais comum do mundo, atingindo
cerca de 25% da população mundial (1 em
cada 4 pessoas!). Sua transmissão
depende das condições sanitárias e de
higiene das comunidades. Além disso,
muitas dessas parasitoses relacionam-se
a déficit no desenvolvimento físico e
cognitivo e desnutrição.

(Por: Dr. Dráuzio Varella). –
(http://drauziovarella.com.br/letras/r/rins-policisticos/)

Sobre “Doença renal policística”, analise as
proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso).
Após análise, marque a série correta.
1 – Aproximadamente um terço dos pacientes
adultos também apresenta cistos hepáticos.
2 – A forma adulta é herdada com uma
condição autossômica dominante.
3 – A obstrução do trato urinário nesta doença
pode ser causada por coágulos sanguíneos.
4 – Predispõe ao carcinoma de células de
transição.
5 – Os cálculos renais são observados em
menos de 5% destes pacientes.
(A)
(B)
(C)
(D)

(Dr. Bruno Souza Benevides. Médico)
(http://www.sbmfc.org.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&Pa
ginaId=516)

Todos os parasitas do intestino delgado
podem causar anemia no hospedeiro.

V – V – V – F – F.
F - V – V – V – F.
V – F - V – F – V.
F – F – F – V – V.

Marque o que resulta especificamente da
deficiência da vitamina B12.
(A) Diphyllobothrium latum.
(B) Entamoeba histolytica.
(C) Ancyslotoma duodenale.
(D) Trichuris trichiura.

27. A insuficiência renal crônica é uma
doença caracterizada pela perda lenta e
continuada
da
função
dos
rins,
provocando progressivo acúmulo de
toxinas no sangue. (...) O paciente com
insuficiência renal crônica apresenta
deficiências em cada uma dessas
funções, o que o leva a ter sérios
problemas de saúde em fases avançadas
da doença.
Como a instalação da insuficiência renal
crônica costuma se dar de forma lenta, o
nosso organismo tem tempo para ir se
adaptando a este mau funcionamento do
rins, fazendo com que não tenhamos
sinais ou sintomas até fases bem tardias
da doença. A principal característica da
IRC é ser uma doença silenciosa. (...)

29. A obesidade é um dos problemas mais
importantes que a Saúde Pública enfrenta
hoje no Brasil e em outros países do
mundo. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) considera que, atualmente. Nos
países desenvolvidos, ela seja o principal
problema de saúde a enfrentar. (...) O
excesso de peso ou a obesidade grave é
um
fator
de
risco
crucial
no
desenvolvimento de muitas doenças
crônicas, tais como as doenças cardíacas
e respiratórias, a diabetes mellitus não
dependente de insulina ou a diabetes do
tipo 2, a hipertensão e alguns cancros,
bem como a morte prematura. Novos
estudos
científicos
e
dados
das
companhias de seguros de vida têm
demonstrado que os riscos de saúde da
gordura
corporal
excessiva
estão
associados a aumentos relativamente
pequenos do peso, não apenas à
obesidade acentuada. A obesidade e o
excesso de peso são problemas graves
que impõem um enorme e crescente
encargo financeiro sobre os recursos
nacionais. No entanto, estas condições
são amplamente evitáveis através de
mudanças sensatas do estilo de vida.

(Dr. Pedro Pinheiro. Médico) – (15/07/ 2016)
(http://www.mdsaude.com/2009/08/insuficiencia-renal-cronicasintomas.html)

Sobre
“Complicações
Metabólicas
da
Insuficiência Renal Crônica”, marque a
alternativa incorreta.
(A) A hiperfosfatemia pode requerer o uso de
antiácidos fixadores de fosfato.
(B) A hipermagnesemia ocorre quando a taxa
de filtração glomerular é inferior a 20
ml/minuto.
(C) A hipercalcemia resulta da secreção
excessiva de hormônio paratireoideo.
(D) A
hipocalcemia
dificilmente
está
associada com a hiperfosfatemia.

(http://drauziovarella.com.br/obesidade/obesidade/) e
(http://www.eufic.org/article/pt/expid/25/)
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Marque a complicação que pode ocorrer
após anastomose jejunoileal para tratamento
de obesidade acentuada.
(A) Pancreatite crônica
(B) Necrose hepática.
(C) Policitemia.
(D) Hipertensão craniana benigna.
30. Fisiopatologia da doença vascular no
diabetes melito. Muitas das complicações
clínicas do diabetes podem ser atribuídas
aalterações na função e estrutura
vascular, com consequente lesão ao
órgão
final
irrigado
e
morte.
Especificamente, dois tipos de doença
vascular são vistas em pacientes com
diabetes: a disfunção microcirculatória
não-oclusiva, envolvendo os capilares e
arteríolas dos rins, retina e nervos
periféricos,
e
a
macroangiopatia,
caracterizada
por
lesões
arterioescleróticas das coronárias e
circulação
arterial
periférica.
A
microangiopatia é manifestação única do
diabetes,
enquanto
as
lesões
arterioescleróticas
são
relativamente
similares
morfologicamente
à
arterioesclerose do não-diabético².
(...)
(Dr. Nelson De Luccia. Professor Livre-Docente, Disciplina de
Cirurgia Vascular, Departamento de Cirurgia, Universidade de São
Paulo.) - (J Vasc Br 2003, Vol. 2, Nº1)

Considerando a doença vascular nos
pacientes com diabetes mellitus, analise as
proposições com V(Verdadeiro) ou F(Falso).
Após análise, marque a série correta.
1 – A taxa de sobrevida de cinco anos após o
infarto do miocárdio num paciente diabético é a
metade observada em diabéticos.
2 – Mais de 50% dos diabéticos morrem de
infarto do miocárdio.
3 – A gangrena dos pés causada por isquemia
é 70 vezes mais frequentes em diabéticos do
que em não diabéticos.
4 – A insuficiência coronariana em mulheres
diabéticas pré-menopáusicas é 20 vezes mais
comum do que nas mulheres pré-menopáusicas
não diabéticas.
5 – Na ausência de uma anormalidade
demonstrável nos lipídios circulantes, as
pessoas com diabetes são mais susceptíveis à
aterosclerose prematura que as não-diabéticas.
(A) V – V – V – V- V.
(B) F – V – F – F – V.
(C) V – V – V – V- F.
(D) V – F – F - V – V.
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