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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 
 

 

MÉDICO 

PLANTONISTA 

SAMU 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A ansiedade é uma sensação momentânea de 

alerta que desperta a atenção das pessoas 

para uma determinada situação de stress. No 

entanto, muitas pessoas, principalmente as 

mais idosas, vivem a sua vida num stress 

contínuo e constante, o que faz com que a 

ansiedade seja transformada num medo 

irracional.  O tratamento medicamentoso pode 

ser uma alternativa. Dentre as alternativas 

abaixo, aponte o fármaco que não é indicado 

para esta patologia: 

 

(A) Alprazolam 

(B) Ácido gama – aminobutríco 

(C) Barbitúrico 

(D) Mazindol 

 

22) Entre as principais doenças mentais que 

atingem os idosos está a depressão. É uma doença 

freqüente em todas as fases da vida, estimando-se 

que cerca de 15% dos idosos apresentem alguns 

sintomas depressivos e cerca de 2% tenham 

depressão grave. Esses números são ainda 

maiores entre os idosos internados em asilos ou 

hospitais. Para o tratamento desta enfermidade, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Os tricíclicossão completamente absorvidos 

após duas horas de administração por via oral  

(B) Os inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina – ISRS não causam efeitos 

colaterais anticolinergicos  

(C) A moclobemida é um inibidor reversível da 

monoamonoxidade – MAO 

(D) A reboxetina é um antidepressivo tricíclico 

 

 

23) Uma classe de fármacos bastante prescrita, 

em especial às crianças, são os anti-histamínicos. 

Sobre este o seu uso terapêutico, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Apresentam, geralmente, uma melhor 

atividade sobre as reações alérgicas 

(B) Combatem todo tipo de prurido 

(C) São ineficazes para a reversão da crise 

alérgica já instalada. 

(D) Têm pouca utilidade sobre a asma brônquica  

 

 

 

 

 

 

 

24) D. Joana Leite de 52 anos apresentou-se  ao 

pronto socorro apresentando tromboembolia 

pulmonar maciça e choque. Qual conduta é 

imediata após o tratamento? 

 

(A) Heparina endovenosa 

(B) Filtro em veia cava inferior 

(C) Heparina de baixo peso molecular 

(D) Trombolítico 

 

25) São um grupo de antimicrobianos 

quimicamente constituídos por um anel 

macrocíclico de lactona, ao qual ligam-se um 

ou mais açúcares. Pertencem a este grupo 

azitromicina, claritromicina, eritromicina, 

espiramicina, miocamicina, roxitromicina, etc. 

O espectro de ação é semelhante, diferindo 

apenas na potência contra alguns 

microrganismos. Os macrolídeos são drogas 

de escolha no tratamento das infecções 

causadas por todos os agentes abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Escherichia coli.  

(B) Legionella.  

(C) Mycoplasma.  

(D) Ureaplasma.  

 

26) Asma é uma doença inflamatória crônica das 

vias aéreas. O pulmão do asmático é diferente 

de um pulmão saudável, como se os 

brônquios dele fossem mais sensíveis e 

inflamados - reagindo ao menor sinal de 

irritação. Qual (is) característica (s) seria (am) 

necessária (s) para o diagnóstico de asma, 

que  é uma doença inflamatória crônica das 

vias aéreas , que resulta na redução ou até 

mesmo obstrução no fluxo de ar? 

 

(A) Paralisia de diafragma. 

(B) Dor pleurítica. 

(C) Fraqueza diafragmática. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
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(D) Histórico familiar, crisesprévia de 

broncoespasmos a exposição à alergênicos 

27) Exames laboratoriais são uma importante 

ferramenta de diagnóstico. Quando um 

paciente apresenta reticulócitos usualmente 

diminuídos, o volumo corpuscular médio é 

baixo (VCM), a hemoglobina e o hematócrito 

estão relativamente mais baixos do que a 

contagem eritrocitária, pode-se dizer que se 

trata da: 

 

(A) Anemia ferropriva 

(B) Anemia pós – hemorrágica aguda 

(C) Anemia megablástica 

(D) Anemia hemolítica auto-imune 

 

28) As doenças hepáticas são classificadas de 

acordo com a causa e o efeito sobre o fígado. As 

causas incluem infecções, lesões, exposição a 

medicamentos ou substâncias tóxicas, e defeitos 

genéticos que causam o acúmulo de substâncias 

nocivas, como ferro ou cobre. Diante das 

alternativas abaixo, aponte qual dosagem não faz 

parte das provas destinadas à avaliação do 

funcionamento hepático:  

 

(A) dosagem de bilirrubina no soro 

(B) dosagem de urobilinogênio na urina 

(C) dosagem de glutamato-piruvato transaminase 

(D) dosagem de creatina-quinase 

 

29)  Sobre a classificação e a alguns dos 

empregos dos antibióticos, podemos afirmar que: 

 

(A) Ceftazidima é cefalosporina de segunda 

geração e ataca fracamente B. fragilis 

(B) Ticarcilina é penicilina semi –sintética, usada 

em queimaduras 

(C) Imipenem é beta-lactamico e ataca com 

sucesso a Enterobacteriaceae 

(D) Mafenida é sulfa e ataca Pseudomonas 

aeruginosa 

 

30) Segundo LEWIS,2006. a hematopoese é 

responsável pela produção e manutenção das 

células sanguíneas circulantes no organismo. Esta 

produção, quando associada à uma condição 

patológica, sobre alterações. A alteração 

hematológica mais frequente e característica na 

infecção por Strongyloides é: 

 

(A) Leucocitose 

(B) Anemia megaloblástica 

(C) Eosinofilia 

(D) Linfocitose 

 

 

31) Os diuréticos são fármacos que atuam 

no rim, aumentando o volume e o grau do 

fluxo urinário. A hodroclorotiazida, diurético do 

grupo das tiazidas, atua inibindo a reabsorção de 

sódio, cloreto e água, apresentando, como efeito 

adverso a: 

 

(A) Hiperuricemia 

(B) Hipocalcemia 

(C) Hipercalcemia 

(D) Hipopotassemia 

 

32) A presença súbita e inexplicável de febre, 

sudorese, hipertensão ou taquicardia devido à 

presença de microorganismos ou seus produtos 

tóxicos é chamada: 

 

(A) Reação térmica  

(B) Reação tóxica 

(C) Reação apirogênica 

(D) Reação apirogênica 

 

33)         A osteoporose é um dos efeitos 

deletérios em decorrência do uso de alguns 

fármacos e está associada a um alto índice de 

incapacitação devido a fraturas. Pode ocorrer em 

30 a 50% dos pacientes e principalmente em áreas 

ricas em osso trabecular como a coluna lombar. Na 

patogênese da osteoporose induzida por fármacos  

estão envolvidos vários efeitos sistêmicos e locais 

sobre o osso e metabolismo mineral. A 

osteoporose induzida por fármacos tem como 

principais responsáveis os:  

 

(A) glicocorticóides;  

(B) anticonvulsivantes;  

(C) agentes citotóxicos;  

(D) tuberculostáticos;  

 

34)  As doenças cardiovasculares continuam 

sendo a primeira causa de morte no Brasil, 

responsáveis por quase 32% de todos os óbitos. 

Além disso, são a terceira maior causa de 

internações no país. Entre elas, o infarto agudo do 

miocárdio ainda é uma das maiores causas de 

morbidade e mortalidade. Apesar dos avanços 

terapêuticos das últimas décadas, o infarto ainda 

apresenta expressivas taxas de mortalidade e 

grande parte dos pacientes não recebe o 

tratamento adequado. Dentre as alternativas 

abaixo, qual NÃO corresponde a um fator de risco 

para o IAM: 

 

(A) tabagismo;  
(B) diabetes Mellitus;  

(C) níveis diminuídos de LDL-colesterol;  
(D) hipertensão;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urina
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35) A hepatite B é uma doença transmitida por 

vírus e que causa irritação e inflamação do fígado. 

Este é um dos tipos de hepatites virais que 

existem, que são classificadas por letras A, B, C, D 

e E. No Brasil, estima-se que 15% da população já 

foi contaminada e 1% é portadora crônica da 

doença. As infecções agudas pelo vírus da Hepatite 

B são diagnosticadas laboratorialmente por meio 

da pesquisa dos seus marcadores sorológicos da 

infecção.  

 

(A) HBsAg e anti-HBs 

(B) HBsAg e HBeAg 

(C) HBcAg e HbsAg 

(D) Anti-HBs e anti- HBe 

 

36) A pancreatite aguda ocorre subitamente e 

dura por um curto período de tempo e geralmente 

melhora. A pancreatite crônica não melhora por si 

só e conduz a uma destruição gradativa do 

pâncreas. Qualquer uma das formas pode causar 

complicações sérias. Nos casos graves, podem 

ocorrer hemorragia, lesão tecidual e infecção. 

Pseudocistos, que são acúmulos de líquido e restos 

de tecido, também podem se desenvolver. As 

enzimas e toxinas podem entrar na circulação 

sanguínea, lesar o coração, pulmões e rins, ou 

outros órgãos. . Porém, se essas enzimas ficarem 

ativas dentro do pâncreas começam a "digeri-lo" 

Qual dos critérios abaixo NÃO É utilizado para 

avaliação de gravidade da pancreatite aguda? 

 

(A) Idade maior que 55 anos. 

(B) Cálcio maior que 8mg/dL.  

(C) PO2 menor que 60mmHg. 

(D) Leucocitose maior que 16.000 células/mm³.  

 

37) Há 60 anos, um simpático senhor escocês, 

de cabelos grisalhos e olhos azuis, trabalhava no 

laboratório do Hospital St. Mary, em Londres. 

Durante dias, ele observou o comportamento de 

uma cultura de Staphylococcus Aureus, o temível 

bacilo que causa infecção generalizada. A partir 

desta observação, Alexander Fleming, descobriu a 

penincilina. O antimicrobiano do grupo da 

penicilina e seus derivados cuja administração é 

feita por via intramuscular é: 

 

(A) Amoxicilina 

(B) Penicilina cristalina 

(C) Oxacilina 

(D) Penicilina benzatina 

 

 

 

 

38) Cefalosporinas são antimicrobianos ß-

lactâmicos de amplo espectro e são classificados 

em gerações, que se referem à atividade 

antimicrobiana e características farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas e não necessariamente à 

cronologia de comercialização. Indique uma 

cefalosporina de quarta geração 

 

(A) Ceftriaxona 

(B) Cefepime 

(C) Ceftazidim 

(D) Cefaclor 

 

39) O clearance de creatinina é usado para 

avaliar a função dos rins e usado para ajudar a 

diagnosticar disfunções renais. O exame é um 

comparativo entre a dosagem de creatinina no 

sangue e os níveis dessa substância na urina. Este 

importante parâmetro laboratorial verifica: 

 

(A) Velocidade de excreção renal 

(B) Secreção renal ativa 

(C) Absorção renal passiva 

(D) Velocidade de filtração glomerular 

 

40) O uso de medicamentos constitui-se hoje 

uma epidemia entre idosos, cuja ocorrência tem 

como cenário o aumento exponencial da 

prevalência de doenças crônicas e das seqüelas 

que acompanham o avançar da idade, o poder da 

industria farmacêutica e do marketing dos 

medicamentos e a medicalização presente na 

formação de parte expressiva dos profissionais da 

saúde. Fatores que afetam a absorção de drogas 

no idoso estão relacionadas, EXCETO: 

 

(A) Retardo do esvaziamento gástrico 

(B) Aumento do pH gástrico 

(C) Diminuição da motilidade gastrointestinal  

(D) Diminuição da albumina plasmática 

 

 

 


