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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EM INFECTOLOGIA 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Na fase sintomática inicial da infecção pelo HIV, o 

portador da infecção pelo HIV pode apresentar sinais 

e sintomas inespecíficos de intensidade variável, 

além de processos oportunistas de menor gravidade, 

conhecidos como ARC - complexo relacionado à 

AIDS. São indicativos de ARC: Candidíase oral; 

testes de hipersensibilidade tardia negativos; e a 

presença de mais de um dos seguintes sinais e 

sintomas, com duração superior a 1 mês, sem causa 

identificada, sendo INCORRETO o sintoma indicativo 

abaixo:  

 

A) Linfadenopatia generalizada. 

B) Diarreia, febre. 

C) Astenia, sudorese noturna. 

D) Perda de peso superior a 25%. 

 

22) O HIV apresenta um neurotropismo bastante 

acentuado, levando, frequentemente, ao 

aparecimento de síndromes neurológicas 

específicas, particularmente nas fases mais 

avançadas da infecção. As manifestações 

neurológicas mais frequentes são, EXCETO:  

 

A) Neuropatias periféricas. 

B) Mielopatia vacuolar. 

C) Quadro de atrofia cerebral e demência progressiva. 

D) Epilepsia. 

 

23) Para crianças com 18 meses ou menos, realiza-se a 

quantificação do RNA viral plasmático (carga viral) ou 

a detecção do DNA pró-viral e carga viral entre 1 e 6 

meses, sendo um destes após o 4º mês de vida. 

Será considerada infectada quando se obtiver 

resultado detectável em duas amostras obtidas em 

momentos diferentes. Caso a carga viral esteja 

abaixo de: 

 

A) 10.000 cópias/ml, a situação deve ser 

cuidadosamente analisada, porque pode se tratar de 

um resultado falso-positivo. 

B) 15.000 cópias/ml, a situação deve ser 

cuidadosamente analisada, porque pode se tratar de 

um resultado falso-positivo. 

C) 20.000 cópias/ml, a situação deve ser 

cuidadosamente analisada, porque pode se tratar de 

um resultado falso-positivo. 

D) 30.000 cópias/ml, a situação deve ser 

cuidadosamente analisada, porque pode se tratar de 

um resultado falso-positivo. 

24) É doença indicativa de AIDS para os quais é 

requerido o diagnóstico definitivo: 

 

A) Candidose de esôfago. 

B) Toxoplasmose cerebral. 

C) Reativação de doença de Chagas (meningoencefalite 

e/ou miocardite). 

D) Período superior a um mês de herpes simples 

mucocutâneo. 

 

25) Escala com a pontuação para cada sinal, sintoma ou 

doença para AIDS (Critério Rio de Janeiro/Caracas), 

recebem dois pontos: 

 

A) Candidíase oral ou leucoplasia pilosa. 

B) Sarcoma de Kaposi. 

C) Diarreia por um período igual ou superior a um mês. 

D) Disfunção do sistema nervoso central (SNC). 

 

26) Necator americanus é o agente etiológico 

relacionado a: 

 

A) Ancilostomíase. 

B) Donovanose. 

C) Amebíase. 

D) Escabiose. 

 

27) A Ascaridíase é uma doença parasitária do homem, 

causada por um helminto. Habitualmente, não causa 

sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor 

abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há 

grande número de parasitas, pode ocorrer quadro de: 

 

A) Obstrução intestinal. 

B) Diverticulite. 

C) Refluxo gastroesofágico. 

D) Pancreatite aguda. 

 

28) Segundo recomendações do Ministério da Saúde 

para o tratamento da Ascaridíase, indica-se: 
 

A) Albendazol, 200mg/dia, em dose única para adultos; 

em crianças, 10mg/kg, dose única. 

B) Albendazol, 400mg/dia, em dose única para adultos; 

em crianças, 10mg/kg, dose única. 

C) Albendazol, 200mg/dia, em dose única para adultos; 

em crianças, 25mg/kg, dose única. 

D) Albendazol, 400mg/dia, em dose única para adultos; 

em crianças, 25mg/kg, dose única. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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29) O Botulismo por ferimento deve ser lembrado nas 

situações em que não se identifica uma fonte 

alimentar, especialmente em casos isolados da 

doença. Ferimentos ou cicatrizes nem sempre são 

encontrados e focos ocultos, como em mucosa nasal, 

seios da face e pequenos abscessos em locais de 

injeção, devem ser investigados, especialmente em: 

 

A) Usuários de drogas. 

B) Pacientes com HIV/AIDS. 

C) Pacientes acamados. 

D) Diabéticos e hipertensos. 

 

30) Com relação ao período de incubação dos diferentes 

tipos de Botulismo, responda verdadeiro (V) ou falso 

(F) e assinale a alternativa correta: 

 

 ) Botulismo Intestinal - Pode variar de 2 horas a 10 

dias, com média de 12 a 36 horas. Quanto maior a 

concentração de toxina no alimento ingerido, menor o 

período de incubação.  

 ) Botulismo por ferimentos - Pode variar de 4 a 21 

dias, com média de 7 dias.  

 ) Botulismo Alimentar - O período não é conhecido 

devido à impossibilidade de se determinar o 

momento da ingestão de esporos. 

 

A) F – V – V. 

B) V – F – F. 

C) F – V – F. 

D) V – F – V. 

 

31) Na lista de doenças e agravos de Notificação 

Compulsória Imediata, cujos eventos devem ser 

informados às Secretarias Estadual e Municipais de 

Saúde, inclui-se:  

 

A) Doença de Chagas Aguda e Crônica.  

B) Tularemia.  

C) Tétano.  

D) Infecção aguda pelo HIV.  

 

 

 

32) Paciente de 25 anos, sexo masculino, natural e 

procedente de São Paulo, estudante, previamente 

hígido. Refere viagem de férias para a região norte 

do Brasil, por três semanas, com passeios na Mata, 

ingestão de carne de caça mal cozida, açaí, entre 

outros frutos silvestres. Refere início de febre diária 

de 39ºC há 15 dias, após o retorno, acompanhada de 

mialgia, náuseas e anorexia. Ao exame físico: REG, 

descorado, febril, microlinfoadenomegalia cervical, 

anictérico. PA = 130/90 mmHg, frequência cardíaca = 

118 batimentos/minuto, frequência respiratória = 24 

respirações/minuto. Aparelho respiratório sem 

alterações e aparelho cardiovascular apresentando 

bulhas arrítmicas normofonéticas sem sopros 

audíveis. Abdome plano, doloroso, fígado a 4 cm e 

baço a 2 cm. Iniciada a investigação laboratorial, 

hemoglobina 9,2 g/dL, hematócrito 28%, leucócitos 

11000 (74% neutrófilos, 26% linfomonocitário), 

plaquetas 120 mil, creatinina 1,1 mg/dL, ureia 32 

mg/dL, TGO 34 UI/L, TGP 42 UI/L. Gota espessa 

positiva, hemoculturas negativas, sorologias para 

toxoplasmose, mononucleose infecciosa, dengue, 

leptospirose negativas. Protoparasitológico de fezes 

e pesquisa de ovos pesados negativos. Frente a 

esse caso, a provável hipótese diagnóstica é: 
 

A) hepatite delta.  

B) febre purpúrica brasileira. 

C) malária. 

D) febre tifoide. 

  

33) Das condições seguintes, assinale a alternativa que 

indica risco de apresentar maior gravidade da doença 

e necessidade de hospitalização do paciente com 

malária. 

 

A) Crianças menores de 1 ano. 

B) Idosos com mais de 50 anos.  

C) Hiperglicemia.  

D) Diarreia. 

  

34) A profilaxia pós-exposição de comunicante domiciliar 

de paciente com hepatite viral A confirmada é: 

 

A) Vacinação de 2 doses para hepatite A, com intervalo 

de 30 dias, em crianças menores de 1 ano.  

B) Imunoglobulina endovenosa em adultos acima de 30 

anos. 

C) Vacinação de 3 doses para hepatite A em indivíduos 

com doença hepática crônica.  

D) Imunoglobulina intramuscular em imuno-

comprometidos.  
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35) Paciente de 46 anos, sexo feminino, natural e 

procedente de Mogi das Cruzes, previamente hígida. 

Refere cefaleia holocraniana há cinco dias, 

acompanhada de febre 38 ºC e náuseas. Foi levada 

ao pronto-socorro pelos familiares por apresentar 

confusão mental e sonolência há um dia. Ao exame 

físico: REG, consciente, confusa, sem déficits 

motores, rigidez de nuca presente. Frequência 

cardíaca = 98 batimentos/minuto, PA = 130/90 

mmHg, frequência respiratória = 20 

respirações/minuto. Aparelho cardiorrespiratório sem 

alterações. Abdome plano, flácido, indolor à palpação 

sem visceromegalia. Extremidades sem alterações. 

Iniciada a investigação diagnóstica: hemoglobina 

12,8 g/dL, hematócrito 40%, leucócitos 9 200 (68% 

neutrófilos, 32% linfomonocitário), plaquetas 245 000. 

Proteína C reativa 1,2 mg/dL e tomografia de crâneo 

sem alterações. Realizada punção liquórica que 

evidenciou 385 células com 88% de 

linfomononucleares e 12% neutrófilos, 

proteinorraquia de 100 mg/dL, glicorraquia 65 mg/dL 

(glicemia concomitante 89 mg/dL), GRAM: não 

observadas bactérias. Cultura para bactérias, 

micobactéria e fungos em andamento. A conduta 

imediata adequada é: 

 

A) introdução de ceftriaxone associado a ampicilina. 

B) introdução de ceftriaxone.  

C) introdução de aciclovir.  

D) introdução de dexametasona. 

 

36) Em relação ao tratamento da infecção latente por 

tuberculose, é correto afirmar que:  
 

A) Com o uso de isoniazida, reduz-se em 95% o risco 

de adoecimento. 

B) O uso de isoniazida deve ser realizado no mínimo 

por 6 meses.  

C) O tratamento recomendado é rifampicina+isoniazida, 

por 3 meses. 

D) Indica-se o teste tuberculínico aos pacientes vivendo 

com HIV – AIDS a cada 6 meses.  

 

37) A conduta mais adequada frente ao quadro de 

eritema nodoso hansênico é:  
 

A) introduzir talidomida.  

B) suspender clofazimina.  

C) não introduzir corticoide. 

D) imobilizar o membro afetado.  

 

38) O tratamento recomendado para o primeiro episódio 

de herpes genital é: 
 

A) aciclovir 400 mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias.  

B) aciclovir 200 mg, de 6 em 6 horas, por 5 dias. 

C) famciclovir 500 mg, dose única. 

D) valaciclovir 500 mg, de 12 em 12 horas, por 2 dias.  

39) A opção terapêutica para a sífilis latente tardia em 

indivíduos com alergia a penicilina é:  

 

A) doxiciclina 100 mg, 12/12 horas, por 28 dias.  

B) azitromicina 500 mg, de 12/12 horas, por 10 dias.  

C) ceftriaxona 1 grama, intramuscular, por 10 dias.  

D) claritromicina 500 mg, de 12/12 horas, por 14 dias.  

 

40) Paciente de 32 anos, com diagnóstico de infecção 

pelo HIV há 6 anos, sem tratamento prévio 

adequado. Evolui com cefaleia holocraniana 

importante e febre diária há 10 dias. Resultado da 

última contagem de linfócitos T CD4 = 76 

células/mm3 e carga viral de 220 000 cópias/ml. 

Exame físico REG, consciente, orientado, ausência 

de rigidez de nuca, sem déficits motores. Na 

investigação diagnóstica com tomografia de crâneo: 

normal. Realizada punção liquórica que evidenciou 

12 células com 92% de linfomononucleares e 8% 

neutrófilos, proteinorraquia de 86 mg/dL, glicorraquia 

52 mg/dL (glicemia concomitante 92 mg/dL), Tinta da 

China positiva. GRAM: não observadas bactérias. 

Cultura para bactérias, microbactéria e fungos em 

andamento. O agente etiológico provável e o 

tratamento empírico adequado são: 

 

A) Histoplasma sp; itraconazol. 

B) Criptococcus sp; anfotericina B.  

C) Paracoccidioides brasiliensis; sulfametoxazol 

trimetoprim.  

D) Candida sp; fluconazol.  

 

41) Paciente masculino de 35 anos, com sorologia 

positiva para HIV, é internado após diagnóstico de 

pneumonia lobar grave associada a derrame pleural 

parapneumônico. Diante desses achados, qual é a 

principal hipótese diagnóstica? 

 

A) Micose pulmonar.  

B) Tuberculose. 

C) Pneumonia pneumocócica.  

D) Pneumonia viral. 

 

42) Assinalar a alternativa que contempla 

adequadamente o tratamento empírico do abscesso 

cerebral com base no sítio primário de infecção: 

 

A) Ceftazidima mais vancomicina para abscesso 

cerebral por sepse urinária. 

B) Ceftazidima com metronidazol mais vancomicina 

para abscesso cerebral devido a procedimento 

neurocirúrgico.  

C) Vancomicina mais metronidazol para abscesso 

cerebral por otite média.  

D) Ceftriaxona (ou penicilina G cristalina) mais 

metronidazol para abscesso cerebral por cardiopatia 

congênita cianótica. 
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43) A osteomielite é um processo infeccioso do osso que 

evolui com destruição tecidual progressiva e 

formação de sequestros ósseos. Nos pacientes com 

anemia falciforme, a antibioticoterapia empírica mais 

adequada para a osteomielite é: 

 

A) Vancomicina 15mg/kg IV de 12/12h.  

B) Cefepima 35mg/kg IV de 6/6h.  

C) Oxacilina 2g IV de 2/2h.  

D) Ciprofloxacino 400mg IV de 12/12h. 

 

44) Paciente de 40 anos chega à emergência relatando 

tosse produtiva, expectoração amarelada e dor 

torácica à esquerda. Não sabe precisar o tempo de 

evolução do quadro clínico. Solicitada radiografia 

torácica que demonstrou consolidação pulmonar em 

base esquerda com pequeno derrame pleural. Dentre 

os medicamentos abaixo, qual seria capaz de tratar 

germes comuns e atípicos dessa patologia?  

 

A) Azitromicina.  

B) Amoxicilina.  

C) Ciprofloxacino.  

D) Cefalexina. 

 

45) Em relação à endocardite infecciosa, todas as 

afirmações a seguir são verdadeiras, EXCETO uma 

delas. Assinale-a.  

 

A) A endocardite associada ao abuso de drogas 

injetáveis é mais frequentemente causada por S 

aureus, bacilos gram-negativos (incluindo 

Pseudomonas spp.), ou Candida.  

B) Nódulos de Osler, lesões de Janeway e manchas de 

Roth, quando encontrados, são sinais que descartam 

a possibilidade de endocardite bacteriana.  

C) Novo sopro regurgitante, demonstração de 

vegetações valvulares ou deiscência ou perfuração 

de prótese valvar são evidências sugestivas de 

envolvimento endocárdico. 

D) O abuso de drogas injetáveis pode estar associado 

com endocardite mais frequentemente afetando a 

válvula tricúspide, mas pode causar infecção das 

válvulas aórtica ou mitral, também. 

 

46) Os germes envolvidos na exacerbação infecciosa da 

doença pulmonar obstrutiva são 

 

A) Escherichia coli, Moraxella catharrhalis e 

Pneumocystis jirovecii.  

B) Moraxella catharrhalis, Pneumocystis jirovecii e 

Haemophilus influenzae.  

C) Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa e 

Pneumocystis jirovecii.  

D) Streptococcus pneumonia, Moraxella catharrhalis e 

Haemophilus influenzae. 

  

47) No tratamento da cervicite gonocócica em mulheres 

grávidas ou menores de 18 anos, o único esquema 

terapêutico contra-indicado é 

 

A) Ceftriaxona 250mg, intramuscular, dose única.  

B) Cefixima 400 mg, via oral, dose única. 

C) Espectinomicina 2g, intramuscular, dose única. 

D) Ofloxacina 400 mg, via oral, dose única. 

 

48) Assinale a alternativa que apresenta subtipos do 

papiloma vírus humano (HPV) de baixo risco e 

associados às infecções benignas do trato genital 

como o condiloma acuminado ou plano e lesões 

intra-epiteliais de baixo grau. 

 

A) 6, 11, 42, 43 e 44. 

B) 16, 18, 31, 33 e 35. 

C) 39, 45 , 46, 51 e 52. 

D) 56 ,58, 59 e 68. 

 

49) Em adultos, a hepatite viral mais associada à icterícia 

é: 

 

A) Hepatite A.  

B) Hepatite B.  

C) Hepatite C. 

D) Hepatite E 

 

50) Considere três pacientes com os seguintes perfis 

sorológicos. 

  

Paciente 1 - HbsAg: NR. HbeAg: NR, Anti-HBc IgM: 

NR, Anti-HBc total: NR, Anti-HBe: NR e Anti-HBs: 

NR.  

Paciente 2 - HbsAg: NR. HbeAg: NR, Anti-HBc IgM: 

NR, Anti-HBc total: NR, Anti-HBe: NR e Anti-HBs: R. 

Paciente 3 - HbsAg: NR, HbeAg: NR, Anti-HBc IgM: 

NR, Anti-HBc total: R, Anti-HBe: NR e Anti-HBs: R. 

Legenda: R = reagente. NR = não reagente  

 

Assinale a alternativa em que a interpretação dos 

resultados está correta.  

 

A) Paciente 1 suscetível, paciente 2 imunizado por 

infecção passada recente, paciente 3 imunizado por 

resposta vacinal. 

B) Paciente 1 suscetível, paciente 2 imunizado por 

resposta vacinal, paciente 3 imunizado por infecção 

passada.  

C) Paciente 1 imunizado por resposta vacinal, paciente 

2 imunizado por infecção passada recente, paciente 

3 imunizado por infecção passada.  

D) Paciente 1 suscetível, paciente 2 imunizado por 

resposta vacinal, paciente 3 em fase aguda de 

infecção. 
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51) A doença de Lyma é uma Zoonose transmitida por 

carrapatos e causada por uma espiroqueta (Borrelia 

burgdorferi), caracterizada por pequena lesão 

cutânea, expansiva, única ou múltipla, do tipo mácula 

ou pápula de coloração avermelhada no local em que 

o carrapato sugou o sangue, denominada de: 

 

A) Eritema crônico de Lyme. 

B) Eritema crônico migratório. 

C) Eritema agudo migratório. 

D) Eritema agudo de Lyme. 

 

52) São vírus associados às doenças diarreicas agudas, 

exceto: 

 

A) Astrovírus. 

B) Calicivírus e adenovírus entérico. 

C) Norovírus e vírus sincicial. 

D) Rotavírus grupos A, B e C. 

 

53) A flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa 

sobre a bacia, ao se tentar antifletir a cabeça, é o 

sinal indicativo de irritação meníngea denominado: 

 

A) Brudzinsk. 

B) Kerning, 

C) Leseguè. 

D) Philip. 

 

54) Nas meningites bacterianas por Neisseria 

Meningitidis, são achados laboratoriais liquóricos, 

EXCETO: 

 

A) Pode se apresentar turvo, com cor leitosa ou 

xantocrômica.  

B) A bioquímica evidencia glicose e cloretos 

aumentados. (concentração de glicose superior a 

50% da glicemia, coletada simultaneamente ao 

líquor). 

C) Observa-se proteínas elevadas (acima de 100mg/dl)  

D) Evidencia-se aumento do número de leucócitos, 

predominando polimorfonucleares neutrófilos. 

 

55) Com relação às ulcerações sistêmicas associadas à 

Donovanose, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 

 ) Geralmente as formas ulcerovegetantes têm maior 

dimensão; apresentam bordas planas ou 

hipertróficas, com abundante secreção, e crescem, 

por expansão, por meio de autoinoculação.  

 ) Nas formas ulcerosas (a mais frequente), há 

abundante tecido de granulação no fundo da lesão, 

ultrapassando o contorno lesional.  

 ) As lesões vegetantes são pouco frequentes e, 

habitualmente, de pequenas dimensões, bem 

delimitadas e desprovidas de secreções.  

 ) As manifestações elefantiásicas ocorrem, quase 

sempre, após formas ulcerativas, secundárias às 

alterações linfáticas, que as acompanham. As 

localizações extragenitais são raras e podem resultar 

de práticas sexuais não usuais ou da extensão do 

foco inicial, por autoinoculação, sendo essa última 

mais frequente. 

 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) F – F – V – V. 

 

56) A infecção pelo vírus linfotrópico de células T 

humanas (HTLV) ocorre há milhares de anos. No 

entanto, o conhecimento sobre a sua patogênese é 

recente. Esse vírus é endêmico em várias regiões do 

mundo. No Brasil, encontra-se presente em todos os 

estados, com prevalências variadas, sendo estimado 

cerca de 2,5 milhões de infectados. Fatores 

genéticos e imunológicos do hospedeiro são os 

principais responsáveis pelas manifestações clínicas 

associadas, que podem ser divididas em três 

categorias, sendo elas:  

 

A) Inflamatórias, congênitas e adquiridas. 

B) Infecciosas, congênitas e hereditárias. 

C) Neoplásicas, inflamatórias e infecciosas. 

D) Neoplásicas, granulomatosas e linfoides. 

 

57) Analise as afirmativas sobre as formas de 

transmissão do vírus HTLV e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. Os vírus HTLV-1 e 2 existem como provírus, isto é, 

genoma viral incorporado ao DNA de neutrófilos dos 

indivíduos infectados. A transmissão por via 

transfusional se dá através da recepção de 

componentes celulares sanguíneos contaminados. A 

infecção por essa via ocorrerá em 20% a 63% dos 

receptores.  

II. A transmissão entre parceiros sexuais ocorre com 

maior frequência do homem portador para a mulher 

(taxa de risco de 61% em 10 anos), enquanto que o 

contrário é mais raro (taxa de risco de 0,4% em 10 

anos). No aleitamento materno, a transmissão se dá 

pela presença de linfócitos contaminados no leite, 

que passam para a criança. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
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58) Para receber a imunização com a vacina Tetraviral 

que contém o componente contra Varicela, a criança 

deverá ser imunizada anteriormente com a vacina 

Tríplice Viral, que deverá ocorrer, segundo o 

calendário vacinal brasileiro, aos: 
 

A) 6 meses. 

B) 9 meses. 

C) 12 meses. 

D) 15 meses. 

 

59) É contraindicado a todas as gestantes o recebimento 

de vacinas com agentes vivos. Vacinas inativas são 

seguras e podem ser utilizadas, quando necessários 

nas gestantes. Das vacinas abaixo, qual a alternativa 

que indica apenas vacinas contraindicadas para 

gestantes. 
 

A) Hepatite B e HPV. 

B) Dupla adulto (dT) e Hepatite A. 

C) Vacina Oral contra Poliomielite (VOP) e Tetraviral. 

D) Hepatite B e Influenza. 

 

60) As afirmativas abaixo discorrem em ordem 

cronológica sobre o ciclo vital do HIV nas células 

humanas. Baseado nesse processo cíclico, numere 

de 1 a 4, sendo 1 o processo inicial e 4 o processo 

final do ciclo, e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta desse processo 

 

X - (__) As proteínas virais produzidas regulam a síntese 

de novos genomas virais e formam a estrutura 

externa de outros vírus que serão liberados pela 

célula hospedeira; O vírion recém-formado é liberado 

para o meio circundante da célula hospedeira, 

podendo permanecer no fluído extracelular ou 

infectar novas células. 

Y - (__) Ligação de glicoproteínas virais (gp120) ao 

receptor específico da superfície celular 

(principalmente linfócitos T-CD4); fusão do envelope 

do vírus com a membrana da célula hospedeira; 

liberação do "core" do vírus para o citoplasma da 

célula hospedeira. 

W - (__) Transcrição do RNA viral em DNA complementar, 

dependente da enzima transcriptase reversa; 

transporte do DNA complementar para o núcleo da 

célula, onde pode haver integração no genoma 

celular (provírus), dependente da enzima integrase, 

ou a permanência em forma circular, isoladamente.  

Z - (__) O provírus é reativado e produz RNA mensageiro 

viral, indo para o citoplasma da célula; proteínas 

virais são produzidas e quebradas em subunidades, 

por intermédio da enzima protease. 
 

A) X – 4; Y – 1; W – 2; Z – 3. 

B) X – 4; Y – 2; W – 3; Z – 1. 

C) X – 3; Y – 1; W – 2; Z – 4. 

D) X – 3; Y – 2; W – 1; Z – 4. 

 

 

 


