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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

MÉDICO ESF 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
( ) Existem termos que desempenham importante 

função de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 
8) serve como um termo anafórico dentro do 
período a que pertence. 

( ) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

( ) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Com relação à avaliação da hemoglobina glicada 
(HbA1c), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale 
a alternativa correta: 

 
( ) A HbA1c é o marcador de controle glicêmico de 

escolha no diabético. 
( ) O nível de HbA1c se correlaciona diretamente com a 

incidência de complicações agudas do diabetes mellitus. 
( ) O valor de meta da HbA1c deve variar de acordo com 

o paciente, a depender de uma série de fatores, 
especialmente comorbidades. 

 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – V – F. 
 

22) O bolus alimentar ou de refeição é liberado no 
momento das refeições, pelo paciente portador de 
bomba de insulina, de acordo com a quantidade de 
carboidratos que será ingerida, sendo a contagem de 
carboidratos muito utilizada para esse fim. Em média, 
usamos: 

 

A) Uma unidade de insulina para cada 5 g de carboidrato. 

B) Duas unidades de insulina para cada 5 g de carboidrato. 

C) Uma unidade de insulina para cada 15 g de carboidrato. 

D) Duas unidades de insulina para cada 15 g de 
carboidrato. 

 

23) As bombas de insulina não são apropriadas para 
pacientes que não atendam a seus critérios e não 
devem ser utilizadas para substituir uma pobre 
educação em diabetes e precária habilidade de 
automonitoramento.  São as indicações médicas para a 
utilização da bomba de insulina, exceto:  

 

A) Pacientes que estiverem com dificuldades para manter 
esquemas de múltiplas aplicações ao dia ou que, 
mesmo usando esses esquemas, ainda não consigam 
controle adequado. 

B) Quando houver controle inadequado da glicemia ou 
ocorrerem grandes oscilações glicêmicas. 

C) Ocorrência do fenômeno do alvorecer (dawn 
phenomenon) com níveis de glicemia de jejum > 40 a 60 
mg/dl. 

D) Ocorrência do fenômeno do entardecer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

24) A acidose láctica é uma complicação rara, porém grave, 
por isso, a ______________ é contraindicada a 
pacientes com diminuição da função renal ou hepática e 
hipoxia ou infecção intensa. Completa corretamente a 
lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Insulina regular. 

B) Insulina NPH. 

C) Glibenclamida. 

D) Metformina. 
 

25) Segundo as recomendações da Academia Americana de 
Pediatria para tratamento e acompanhamento de 
jovens portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, é 
incorreto afirmar: 

 

A) A introdução de tratamento com insulina deve ser 
assegurada em crianças e adolescentes com DM2 que 
tenham cetose ou cetoacidose diabética, em pacientes 
nos quais a distinção entre DM1 e DM2 não for evidente 
e sempre que o paciente apresente, em coleta aleatória 
de glicose plasmática ou venosa, valor ≥ 150 mg/dl ou 
HbA1c > 6%. 

B) A metformina deve ser o medicamento de primeira 
escolha para jovens e adolescentes e, em todas as 
outras situações, no momento do diagnóstico e durante 
o tratamento, sendo sempre associada a programa de 
modificação de estilo de vida, incluindo orientação 
nutricional e de atividade física. 

C) O monitoramento com coleta de HbA1c deve ser 
realizado a cada 3 meses. Caso as metas de glicemia 
capilar e concentração de HbA1c (< 7%) não sejam 
obtidas, recomenda-se a intensificação do tratamento, 
por meio do aumento do número de controles de 
glicemia capilar e ajuste de dose e tipo de medicação, 
no intuito de normalizar as concentrações de glicose 
sanguínea. 

D) A realização de glicemia capilar deve ser aconselhada 
em pacientes que utilizem insulina ou outras 
medicações com risco de hipoglicemia; estejam 
iniciando ou modificando o regime de tratamento; não 
tenham alcançado as metas ou apresentem 
intercorrência de saúde (doenças febris ou que afastem 
o paciente da rotina normal diária). 

 

26) Na espondilose, os sintomas podem variar desde não 
sentir dor alguma até uma lombalgia crônica. A vértebra 
mais frequentemente acometida é a: 

 

A) T8. 

B) L1. 

C) L3. 

D) L5. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Com relação à classificação de Wiltse e Bradford para 
espondilolisteses, quando há anomalia da porção 
superior do sacro ou do arco, classifica-se a 
espondilolistese em: 

 

A) Ístimica. 

B) Displástica. 

C) Degenerativa. 

D) Traumática. 
 

28) Analise as afirmativas sobre a dor biliar e assinale a 
alternativa correta: 

 

I. A dor biliar é a principal queixa na maioria dos pacientes 
sintomáticos com cálculos biliares. Embora os pacientes 
com litíase biliar sintomática, geralmente sejam 
considerados como portadores de "colecistite crônica", 
esta não é uma designação completamente precisa 
porque a formação de cálculos biliares precede a 
inflamação.  

II. A dor biliar é visceral, localiza-se no epigástrio ou 
hipocôndrio direito, com frequência, irradia-se para o 
ombro direito e a escápula e resulta da obstrução 
transitória do canal cístico pelos cálculos, seguida de 
espasmo. A dor pode ser precipitada por uma refeição, 
porém, mais comumente, não há evento estimulante e 
a dor pode começar até mesmo à noite. 

 

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. 
 

29) Em crises biliares, aa palpação da região da região 
subcostal direita, observam-se sinais de irritação 
peritoneal traduzidas por dolorimento, contratura 
muscular e dor à descompressão brusca. Se o paciente 
respira, profundamente, durante a palpação profunda 
da área subcostal, sente dor aguda que o obriga a 
interromper a inspiração, a este achado semiológico 
denomina-se: 

 

A) Sinal de Murphy. 

B) Sinal de Godet. 

C) Sinal de Giordano. 

D) Sinal de Faget. 
 

30) A síndrome de Löffler é uma doença caracterizada pelo 
acúmulo de eosinófilos no pulmão, em resposta a uma 
infecção por parasita. Qual dos parasitas abaixo não 
leva a essa síndrome: 

 

A) Strongyloides sterconalis. 

B) Shistosoma mansoni. 

C) Ascaris lumbricoides. 

D) Ancylostoma duodenale. 
 

31) A ancilostomíase, afeta as mesmas comunidades e 
indivíduos que padecem de outras verminoses, porém 
seu maior impacto ocorre no: 

 

A) Metabolismo do ferro. 

B) Metabolismo da vitamina B12. 

C) Metabolismo da vitamina D. 

D) Metabolismo do cálcio. 
 

32) Em relação ao Trichuris trichiura, a grande maioria dos 
casos é assintomática: infecções intensas podem levar à 
desnutrição, nanismo e anemia ferropriva, bem como 
provocar efeito adverso sobre a função: 

 

A) Cardiovascular. 

B) Pulmonar. 

C) Cognitiva. 

D) Ovariana. 
 

33) Um paciente asmático com presença de sintomas 
diários, despertares noturnos semanais, necessidade de 
broncodilatadores inalatórios diários e com limitação 
das atividades durante a exacerbação da doença, 
classifica a gravidade da asma em: 

 

A) Leve. 

B) Moderada. 

C) Grave. 

D) Gravíssima. 
 

34) Os leucotrienos estão aumentados em secreções, 
sangue e urina após infecções por vírus sincicial 
respiratório e a sua utilização em sibilância recorrente 
após bronquiolite viral aguda pode ser uma indicação 
clínica útil em lactentes. Efeitos adversos graves são 
raros. A síndrome de Churg-Strauss, inicialmente 
associada ao uso de antileucotrienos, parece estar mais 
relacionada à suspensão do: 

 

A) Corticosteróide oral. 

B) Broncodilatador oral. 

C) Omalizumabe. 

D) Anti-inflamatório oral. 
 

35) Pneumonia adquirida na comunidade é aquela que 
acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou que 
surge nas primeiras: 

 

A) 12h da internação hospitalar. 

B) 24h da internação hospitalar. 

C) 48h da internação hospitalar. 

D) 72h da internação hospitalar. 
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36) A hiponatremia é definida como a concentração de 
sódio, no soro, inferior a: 

 

A) 166 mEq/l. 

B) 156 mEq/l. 

C) 146 mEq/l. 

D) 136 mEq/l. 
 

37) A ocorrência de hiponatremia em ______________, 
geralmente, sugere doença grave, incluindo coma 
mixedematoso. Completa corretamente a lacuna do 
texto a alternativa: 

 

A) Hipocalcemia. 

B) Hipopotassemia. 

C) Hiponatremia. 

D) Hipomagnesemia. 
 

38) São causas possíveis de hiperpotassemia por 
redistribuição, exceto: 

 

A) Acidose metabólica ou respiratória. 

B) Uso de betabloqueadores. 

C) Infusão de arginina. 

D) Hipoaldosteronismo. 
 

39) São interferentes pré-analíticos que levam a diminuição 
dos níveis de ureia: 

 

A) Insuficiência hepática; Síndrome da secreção 
inapropriada do hormônio antidiurético. 

B) Ingestão de grande quantidade de proteína; 
Desidratação. 

C) Jejum prolongado; Cetoacidose; Corticosteroides. 

D) Tetraciclina; Diuréticos; Aumento do catabolismo 
proteico. 

 

40) “Estas quinolonas além de melhor espectro contra 
bactérias gram-negativas, também são eficazes contra 
bactérias gram-positivas como o Staphylococcus 
aureus.” O texto traz a descrição para os seguintes 
antibióticos: 

 

A) Ciprofloxacina/ofloxacina/pefloxacina. 

B) Clindamicina/metronidazol. 

C) Claritromicina/azitromicina. 

D) Gentamicina/amicacina. 
 


