Município de Águas de Chapecó
Processo Seletivo • Edital 001/2019
http://seletivoaguas.fepese.org.br

S1

CADERNO
D E P R O VA

Médico

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.
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Língua Nacional

5 questões

2. Analise as afirmativas abaixo considerando o texto:
1. O personagem principal do poema é o professor Carlos Góis.
2. As estrofes 1 (linhas de 1 a 4) e 2 (linhas de 5
a 7) referem-se a coisas distintas.
3. O poema refere-se às duas formas de uso da
Língua Portuguesa.
4. O último verso representa uma síntese da
temática do poema.
5. O namoro, mencionado no poema, era entrecortado pela linguagem culta.

Leia o texto
Aula de português
A linguagem
na ponta da língua,
tão fácil de falar
e de entender.
A linguagem
na superfície estrelada de letras,
sabe-se lá o que ela quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é que sabe,
E vai desmatando
o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas
Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.
Já esqueci a língua em que comia,
em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,
a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima.
O português são dois; o outro, mistério.
Carlos Drummond de Andrade

1. Considerando que “esquipáticas” é uma palavra
que surgiu da junção das palavras “esquisito” e “antipático”, assinale a alternativa correta, tomando por base
a terceira estrofe do poema (linhas de 8 a 12).
a. SQUARE O português é uma língua difícil quando se é
ignorante.
b. SQUARE A norma culta da língua só é acessível quando
se é adulto.
c. Check-square A língua culta é considerada complexa, difícil
de ser assimilada e, por isso, provoca antipatia.
d. SQUARE Falar e escrever são assuntos bem distintos, em
se tratando do português.
e. SQUARE É preciso desvendar os segredos da norma
culta para que os falantes possam entender seu
funcionamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa em consonância com a
norma culta.
a. Check-square Divulgaram-se os planos e, agora, precisa-se de
empresas habilitadas para cumpri-los.
b. SQUARE Se você for à Fortaleza, não deixe fazer uma
visita à belíssima Praia do Futuro.
c. SQUARE Amanhã já farão vinte anos que me formei e
meu português está sofrível.
d. SQUARE Sei que existe, neste setor, pessoas descontentes com a administração, então é tempo de
rever conceitos.
e. SQUARE As pesquisas, que medem os índices de satisfação do consumidor apontam descontentamento com o setor da alimentação.
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4. Considere o seguinte verso, extraído do poema:
“Já esqueci a língua em que comia”.
Analise as afirmativas feitas sobre ele.
1. Os dois verbos da frase pertencem à segunda
conjugação e estão no pretérito perfeito e
imperfeito, respectivamente.
2. Se o verbo “esquecer” fosse pronominal
(esquecer-se), ao seu complemento “a língua”
deveria ser acrescentada uma preposição (de
= da língua).
3. Há na frase dois artigos definidos.
4. As palavras “Góis” e “língua” são acentuadas
pela mesma regra.
5. As palavras conectoras “em que” podem ser
substituídas por “na qual” e o sentido não se
altera, pois “que” é pronome relativo e permite
essa substituição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Assinale a alternativa cujo uso do(s) pronome(s)
esteja correto.
a. Check-square Uma discussão aconteceu entre mim e ela
sobre o uso correto do português.
b. SQUARE O advogado trouxe o documento para mim
revisar e eu o aprovei.
c. SQUARE Não entreolharam-se e já tinham simpatia um
pelo outro.
d. SQUARE Com voz empostada, disse o namorado à sua
amada: “Quero falar consigo, depois, espere-me”.
e. SQUARE Daquele prédio, se viam cartazes com dizeres
que nunca viram-se antes, tamanhos eram os
erros.
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Temas de Atualidade
e do Município

5 questões

6. Assinale a alternativa correta em relação à história
administrativa do Município.
a. SQUARE Uma resolução do Município de Caxambu
criou o distrito de Águas de Xapecó, embrião do
nosso Município.
b. SQUARE O Município de Águas de Chapecó, antes do
seu desmembramento, pertencia ao Município
de Caxambu.
c. Check-square O distrito de Águas de Xapecó, pertencente ao
Município de Chapecó, foi o embrião do nosso
Município.
d. SQUARE O distrito de Águas de Xapecó, que mais tarde se
tornará o nosso Município, incorporou ao seu
território, até 1964, o Município de Chapecó.
e. SQUARE Nos seus primórdios Águas de Chapecó era
uma unidade administrativa do Estado do Rio
Grande do Sul.

7. Analise a frase abaixo:
O município de Águas de Chapecó é banhado ao
norte e oeste pelo rio            e ao sul
pelo rio            .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Chapecó • Uruguai
Chapecó • Paraguai
Caxambu • Uruguai
Uruguai • Chapecó
Mondai • Uruguai

8. País recentemente visitado pelo Presidente Jair Bolsonaro que, na sua primeira visita oficial, encontrou-se
com o seu presidente, Donald Trump.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Canadá
Austrália
Venezuela
Reino Unido
Estados Unidos da América
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9. Recentemente diferentes regiões da Venezuela
foram afetadas pela falta de energia elétrica que,
durante dias, causou grandes prejuízos à população e
à economia do país.
Assinale a alternativa correta a respeito do assunto.
a. SQUARE O governo venezuelano sustenta que a falta de
eletricidade aconteceu por falta de investimentos e de manutenção no sistema elétrico nacional, causados pelo confisco de ativos venezuelanos pelo governo dos Estados Unidos.
b. Check-square O governo venezuelano sustenta que a falta de
eletricidade aconteceu por causa de sabotagem no sistema elétrico nacional.
c. SQUARE O não pagamento pelo Brasil da energia comprada pelo Estado de Rondônia à Venezuela
seria – segundo as autoridades venezuelanas
– a principal razão da falta de recursos para
enfrentar a crise energética.
d. SQUARE O boicote da União das Nações Sul-Americanas
às exportações da Venezuela teriam, segundo
o governo daquele país, precipitado a crise
energética.
e. SQUARE A opção venezuelana pela produção de açúcar
para a exportação teria, segundo os analistas
econômicos norte-americanos, sido responsável pela falta de etanol, principal combustível
utilizado na geração de energia elétrica do país.

10. Uma das maiores fabricantes de automóveis do
mundo anunciou recentemente a decisão de fechar
sua fábrica mais antiga no Brasil, em São Bernardo do
Campo, que emprega cerca de 3 mil pessoas.

Conhecimentos Específicos

30 questões

11. A organização dos serviços de saúde no Brasil se
baseia na Constituição Federal, em que a saúde é um
direito de todos e um dever do Estado, sem nenhuma
forma de distinção ou discriminação. Entretanto, nos
Princípios e Diretrizes do SUS, foi necessário assegurar
direitos a algumas minorias, os chamados “grupos de
risco”, para que tivessem uma discriminação positiva
no acesso ao sistema de saúde.
Essa característica é prevista na:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Isonomia.
Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Hierarquia e Regionalização.

12. No Código de Ética Médica, as principais infrações
do exercício profissional se relacionam ao dano ao
paciente por ação ou omissão.
A falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, caracterizada pela inércia, indolência,
falta de ação e passividade, num ato omissivo, caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Imperícia.
Diligência.
Imprecisão.
Negligência.
Imprudência.

Assinale a alternativa que indica a indústria.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Renault
Groupe PSA no Brasil
Ford Motor Company
General Motors
Fiat-Chrysler

13. Assinale a alternativa que se refere ao efeito colateral frequentemente observado na administração por
via endovenosa de morfina para tratamento da dor
aguda:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Náuseas e vômitos.
Hipertensão arterial.
Reação anafilactoide.
Taquicardia ventricular.
Relaxamento de esfíncteres.
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14. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de
Santa Catarina (DIVE/SC) divulga regulamente boletins sobre a situação da vigilância entomológica do
Aedes aegypti e a situação epidemiológica de doenças
transmitidas por esse vetor.
Estas doenças transmissíveis, classificadas como tendência emergentes e reemergentes, são a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Tuberculose, Sífilis e as Hepatites Virais.
HIV/AIDS, Febre Amarela e Tuberculose.
Cólera, Febre Maculosa e Antavirose.
Dengue, Febre Zica e Chikungunya.
Leptospirose, Leishmaniose Visceral e
Hanseníase.

15. No período de 30 de dezembro de 2018 a 02 de
fevereiro de 2019, foram notificados 231 casos de
dengue em Santa Catarina. Desses, 03 (1%) foram
confirmados, 106 (46%) foram descartados por apresentarem resultado negativo para dengue e 122 (53%)
estão sob investigação pelos municípios.
Desses, houve a confirmação de um (01) caso autóctone, que significa do ponto de vista epidemiológico
que houve a transmissão de um caso:
a. Check-square de dengue dentro do Estado.
b. SQUARE de dengue importado de outro Estado da
Federação.
c. SQUARE de dengue sem a participação vetorial, de indivíduo para indivíduo.
d. SQUARE de dengue, mas não confirmado laboratorialmente e descartado.
e. SQUARE suspeito de dengue, mas não confirmado laboratorialmente e descartado.

16. No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença com diversidade de agentes, de
reservatórios e de vetores que apresenta diferentes
padrões de transmissão e um conhecimento ainda
limitado sobre alguns aspectos, o que a torna de difícil
controle.
Após o diagnóstico clínico e epidemiológico, este é
confirmado por análise imunológica baseada na resposta de hipersensibilidade celular retardada:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

No exame histopatológico.
Na intradermo reação de Mitsuda.
Na intradermo reação de Montenegro.
Na intradermo reação de Mantoux (PPD).
No teste sorológico por reação em cadeia da
polimerase (PCR).

17. Muitas doenças autoimunes e do tecido conjuntivo
têm como principais manifestações alterações dermatológicas, em lesões que permitem o seu diagnóstico.
Dentre elas, o eritema marginado é um dos critérios
utilizados para o diagnóstico da(o):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Miastenia gravis.
Poliartrite nodosa.
Artrite reumatoide.
Doença reumática.
Lúpus eritematoso sistêmico.

18. Assinale a alternativa que correlaciona, respectivamente, um marcador prognóstico de morbimortalidade cardiovascular com as doenças e condições
clínicas que mais colaboram para o desenvolvimento
de alterações vasculares coronarianas nas camadas
média e íntima do vaso.
a. SQUARE Placas de ateroma: Idade, hipercolesterolemia e
osteoporose.
b. Check-square Calcificação: Aterosclerose, insuficiência renal e
diabetes mellitus.
c. SQUARE Trombo plaquetário: Obesidade, tabagismo e
menopausa.
d. SQUARE Dislipidemia: Falta de atividade física, obesidade e hipercolesterolemia.
e. SQUARE Hipercolesterolemia: Gênero feminino, obesidade e raça branca.
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19. A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença
prevalente na Atenção Básica, com dor, edema, eritema, cianose, dilatação do sistema venoso superficial
de membros inferiores com aumento de temperatura,
empastamento muscular e dor à palpação.
A sua mortalidade está relacionada à:

22. A doença viral de baixa mortalidade e letalidade,
de manifestações agudas e geralmente benignas,
apresentando um grande polimorfismo clínico, com
amigdalofaringite, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia e achados hematológicos de linfocitose (mais
de 50%) com linfócitos atípicos no sangue periférico, é
sugestivo de:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Vasculite e sepse.
Embolia pulmonar (EP).
Tromboflebite obliterante.
Insuficiência renal por necrose tubular aguda.
Insuficiência venosa crônica/síndrome
pós-trombótica.

20. Das doenças gastrointestinais adquiridas pelo uso
de drogas, os antibióticos de largo espectro estão relacionados ao desenvolvimento de colite pseudomembranosa, principalmente em pacientes hospitalizados.
O agente etiológico identificado nesses casos é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Clostridium sp.
Enterococus sp
Escherichia coli.
Clostridium difficile.
Staphilococcus aureus.

21. Em pacientes com quadro de hipereatividade
brônquica, as exacerbações da bronquite aguda têm
como primeira opção de tratamento o uso drogas:
a. Check-square Beta-2 agonistas inalatórias de curta duração salbutamol, o fenoterol e a terbutalina.
b. SQUARE Adrenalina por via subcutânea repetida até
3 vezes e nebulização budesonida e soro
fisiológico.
c. SQUARE Anticolinérgicos inalatórios - Brometo de ipratrópio e nebulização com adrenalina e soro
fisiológico.
d. SQUARE Prednisolona 20 mg por via oral Nebulização com adrenalina e soro fisiológico a cada
20 minutos.
e. SQUARE Anticolinérgicos inalatórios - Brometo de
ipratrópio e Sulfato de magnésio por via
endovenosa.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Herpangina.
Herpes zoster.
Citomegalovírus.
Doença das mãos-pés e boca.
Mononucleose infecciosa.

23. As doenças virais respiratórias na infância são causas prevalentes de atendimento em unidade de pronto
atendimento na atenção básica.
Por exemplo, crianças pequenas que iniciam com
rinorreia, faringite, tosse discreta e febre baixa por 1 a
3 dias antes de os sinais e sintomas de obstrução de
vias aéreas superiores surgirem, com tosse espástica,
rouquidão e estridor inspiratório, têm como diagnóstico mais provável a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Laringite.
Laringotraqueomalácia.
Laringotraqueobronquite.
Pneumonia viral intersticial.
Epiglotite aguda.

24. Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) está
relacionada com a doença aterosclerótica sistêmica,
que provoca obstruções arteriais em diversos vasos
sanguíneos e está associada a alto risco de morbimortalidade cardiovascular.
Nos membros inferiores, a forma de apresentação mais
frequente da insuficiência arterial periférica é(são):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

A celulite e erisipela.
A claudicação intermitente.
A dor isquêmica em repouso.
O eczema e prurido de membros inferiores.
Lesões tróficas de pele e tecido celular
subcutâneo.
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25. Úlcera péptica é a perda circunscrita de tecido
que ocorre nas porções do trato digestivo expostas
à secreção cloridropéptica: terço inferior do esôfago,
estômago, duodeno proximal e divertículo de Meckel
com mucosa gástrica ectópica.

27. Nas doenças de notificação compulsória no
Estado de Santa Catarina, os casos acidentes de trabalho com contaminação de material biológico por
ferimento perfurocortante, de infecção adquirida pelo
vírus HIV, é confirmada com:

Assinale a alternativa que indica o órgão envolvido
e sua respectiva complicação mais frequentemente
encontrada:

a. SQUARE Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes somente.
b. SQUARE Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.
c. SQUARE Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 650células/mm3.
d. SQUARE Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 3 pontos
numa escala de sinais, sintomas ou doenças.
e. Check-square Dois testes de triagem para detecção de HIV
(HIV1 e HIV2) reagentes e confirmação sorológica reagente nos testes de Imunofluorescência
Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).

a. SQUARE Esôfago: Perfuração com quadro de abdome
agudo perfurativo e peritonite.
b. SQUARE Duodeno: Obstrução intrínseca do arco duodenal por estenose cicatricial de repetição.
c. SQUARE Divertículo de Meckel: Lesão de Barret com
metaplasia da mucosa.
d. SQUARE Estômago: Degeneração maligna para Adenocarcinoma gástrico.
e. Check-square Estômago: Hemorragia digestiva alta manifestada por melena, hematêmese ou por perda de
sangue oculto nas fezes.

26. Em uma investigação sorológica de um paciente
pertencente a um grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis, foi obtido um resultado sorológico com um ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBsAg) não
reagente e ANTICORPOS ANTI “c” IgG (HBc IgG) reagente.
Pode ser informado a ele que:
a. Check-square Não existe doença ativa e que ele teve contato
com o vírus da Hepatite B e está curado.
b. SQUARE Não existe doença ativa e que ele tem imunidade por meio de vacinação prévia.
c. SQUARE Existe doença ativa crônica e que ele teve contato com o vírus da Hepatite B.
d. SQUARE Existe doença ativa aguda e que ele teve contato com o vírus da Hepatite B.
e. SQUARE Ele é portador do vírus para hepatite B e que
teve contato com o vírus da Hepatite B e não
está curado.
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28. A Síndrome de “Burnout” tem sido cada vez mais
frequente no exercício profissional do médico, principalmente médicos de Unidade de Terapia Intensiva.
Ela é caracterizada como:
a. SQUARE Uma afecção relacionada diretamente à exposição de agentes químicos no trabalho.
b. SQUARE Uma afecção relacionada diretamente à exposição de agentes biológicos e contaminação com
acidentes perfurocontusos.
c. Check-square Uma doença relacionada ao esgotamento e
à falta de estímulo originado da escassez de
energia emocional.
d. SQUARE Toda doença de fundo emocional ou psiquiátrico que não apresenta nexo causal com o
trabalho.
e. SQUARE Uma afecção decorrente de atividades repetitivas e com ergonomia prejudicada no ambiente
de trabalho.
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29. Assinale a alternativa que se refere corretamente
aos agentes etiológicos mais frequentemente encontrados nas uretrites não gonocócicas.
a. SQUARE Clostridium e Haemophilus influenza.
b. SQUARE Escherichia coli, Trichomonas vaginalis e Cândida albicans.
c. SQUARE Protheus miriabilis, Clostridium sp e Pseudomonas aeruginosa.
d. SQUARE Estafilococos aureus, Estreptococos epidermidis
e Enterococcus.
e. Check-square Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis.

30. Uma das características anatomopatológicas do
Tripanossoma cruzy na Doença de Chagas é a lesão dos
plexos mioentéricos de Meissener e Auerbach levando
ao megaesôfago, que por sua vez se caracteriza por:
a. Check-square Acalásia do esôfago com espasticidade do esôfago distal e dilatação do esôfago proximal.
b. SQUARE Estenose de esôfago distal, com formação
fibrosa devido a restos cartilaginosos.
c. SQUARE Síndrome de dismotilidade esofagiana devido a
laringotraqueomalácia associada.
d. SQUARE Esôfago de Barret , caracterizado pela metaplasia das células mucosas do esôfago terminal,
histologicamente pré-maligna.
e. SQUARE Refluxo gastroesofagiano com retorno do conteúdo gástrico para o esôfago distal, com diferentes graus de esofagite.

31. A anemia é definida por valores de hemoglobina
(Hb) no sangue abaixo do normal para idade e gênero.
É um dos principais problemas de saúde pública mundial, e a metade dos casos é determinada por deficiência nutricional, particularmente entre as mulheres e as
crianças dos países em desenvolvimento.
Nesses casos, valores plasmáticos de hematócrito de
30%, hemoglobina de 10,0 g/dL, com reticulócitos de
0,9% e ferritina abaixo de 30 mcg/L, caracterizam uma:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Traço talassêmico.
Anemia falciforme.
Anemia hemolítica.
Anemia por deficiência de ferro.
Doença hemolítica do recém-nascido.

32. Embora a Hemoglobina seja amplamente utilizada para a avaliação de anemia por deficiência de
ferro, ela tem baixas especificidade e sensibilidade
para esse diagnóstico.
O mais confiável marcador das reservas de ferro do
corpo, substituindo a avaliação da medula óssea, realizada anteriormente para esse diagnóstico é a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Transferrina.
Ferritina sérica.
Medida do ferro sérico.
Eletroforese da hemoglobina.
Contagem de reticulócitos.

33. Das doenças psiquiátricas, nos transtornos do
pânico, o tratamento farmacológico está indicado
para o controle dos sinais e sintomas.
São utilizadas nesses casos drogas pertencentes ao
grupo farmacológico dos Antidepressivos Tricíclicos,
listados na alternativa:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Sertralina e paroxetina.
Alprazolan e clonazepam.
Imipramina e clomipramina.
Amtriptilina e imipramina.
Fluoxetina e citalopram.

34. Pessoas que ingerem álcool de forma excessiva e
prolongada, quando diminuem o consumo ou se abstêm completamente, podem apresentar um conjunto
de sintomas e sinais, denominados Síndrome de Abstinência do Álcool.
Os sintomas típicos dessa síndrome são:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Os tremores.
As convulsões.
As náuseas e os vômitos.
A sudorese e palidez cutânea da mucosa.
As alterações de humor como irritabilidade e
disforria.
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35. Infecção aguda de pele e seus anexos, geralmente
unilateral de membros inferiores com uma lesão distal
como porta de entrada, com lesões eritemato-edematosas, brilhantes, quentes e dolorosas ao toque,
envolvendo a derme e o tecido celular subcutâneo,
acompanhada de sintomas gerais como febre e mal
estar caracteriza a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Fleimão.
Erisipela.
Impetigo.
Furunculose.
Síndrome compartimental.

36. Nas síndromes plurimetabólicas, os transtornos
do metabolismo da glicose e secreção de insulina
podem ser evolutivas, desde glicemias de jejum alteradas até a instalação do Diabetes melitus.
Nesse espectro evolutivo, uma glicemia igual ou superior a 140 e menor que 200 mg/dl, duas horas após a
ingestão de 75 gramas de glicose, caracteriza uma:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Glicemia normal.
Glicemia de jejum alterada.
Diabetes mellitus Tipo 1
Diabetes mellitus tipo 2.
Tolerância à glicose diminuída.

37. Crises agudas e repetidas de artrite gotosa , com
dor intensa e incapacitante , aumento de volume, calor
e hiperemia, devem ser inicialmente manuseadas com:
a. SQUARE Calor local úmido, corticoterapia e imobilização.
b. SQUARE Aplicação de gelo na articulação, repouso e
prednisolona 20 mg 1 vez ao dia por via oral.
c. SQUARE Punção de líquido sinovial para cultura e antibioticoterapia para germes Gram-positivos.
d. Check-square Punção de líquido sinovial para pesquisa de
cristais de urato e introdução de colchicina e
anti-inflamatórios não hormonais.
e. SQUARE Calor local úmido, hidrocortisona 500 mg endovenosa e antibioticoterapia para germes Gram
positivos.
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38. O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma síndrome clínica e fisiopatológica que resulta da oclusão da
circulação arterial pulmonar por um ou mais êmbolos.
Um sinal encontrado no exame físico nessa condição
é o sinal de:
a. SQUARE Markouse (atrito pericárdico na inspiração).
b. SQUARE Trousseau (contração muscular do membro
superior).
c. Check-square Kussmaul (aumento inspiratório da pressão
venosa jugular).
d. SQUARE Reynolds (estertores bolhosos de ápice
pulmonar).
e. SQUARE Handgrip (intensificação do sopro sistólico
após preensão manual).

39. A prevenção secundária da doença coronária consiste em uma série de medidas farmacológicas e não
farmacológicas que visam minimizar um novo evento
cardiovascular.
Sobre as recomendações farmacológicas, assinale a
alternativa que contém apenas as drogas que devem
ser utilizadas:
a. SQUARE Estatinas, metformina e AAS
b. Check-square Betabloqueador, estatinas, AAS
c. SQUARE AAS, betabloqueador, inibidores da enzima
conversora de angiotensina
d. SQUARE AAS, antagonista canal de Cálcio e terapia
antioxidante, estatinas
e. SQUARE Betabloqueador, metformina e terapia de reposição hormonal

40. A progressão da doença inflamatória pélvica (DIP),
causada pela infecção polimicrobiana do trato genital
superior, originária de foco uretral, vaginal ou cervical,
pode evoluir mais comumente para todas as complicações clínicas abaixo, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Ooforite.
Salpingite.
Endometrite.
Pelviperitonite.
Apendicite aguda.
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