
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 18 
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA  

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06). 

 

a pele FALA 

[...] 

O que as emoções têm a dizer 

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm 

raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar 

emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente 

chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de 

transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo 

humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.” 

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. 

Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as 

coceiras tenham essa origem.” 

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49). 
 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,  

a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.  

b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças. 

c) o relato de pacientes com doenças de pele. 

d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente. 

e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

No título do texto: A pele fala  e na frase: O que as emoções têm a dizer , a utilização de verbos que 

traduzem atividades humanas 

a) evidencia a importância das emoções para o ser humano. 

b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado. 

c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção. 

d) revela a natureza oculta das emoções. 

e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer. 

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em 

a) ... o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções. 

b) Quando  um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,... 

c) A pele é apenas  um deles, sem dúvida. 

d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. 

e) ... é importante  analisar a origem do problema, ... 
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é 

a) ... em que o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções ... 

b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa , ... 

c) ... significa que ele está  no final de um processo de transtorno psíquico... 

d) ... ou está passando por um período especialmente  conturbado no âmbito emocional. 

e) ... é importante analisar a origem  do problema, ... 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na frase: “Por isso , é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser 

humano. ...”, a expressão marcada enuncia    

a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente. 

b) uma relação de causa e consequência relatada. 

c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior. 

d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente. 

e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é  

a) O psiquiatra  mineiro Ricardo Frota concorda. 

b) ... significa  que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem  quase sempre negativa, ... 

d) ... Quando um paciente chega ao consultório  com um quadro de mal-estar físico ...  

e) ... pode ser uma expressão  física de um quadro de ansiedade, ... 

 

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10). 

 

Frutas podem substituir os cosméticos? 

Xô depressão 

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo 

um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o 

trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]. 

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também 

repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem 

causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, 

especialmente nas crianças. 

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)  
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é 

a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ... 

b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no 

cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) Xô depressão. 

e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

No trecho: ... os males que  afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a 

palavra que  tem a mesma função morfossintática que se verifica em 

a) A pesquisa assegura que  o trytophan presente nas bananas ... 

b) um estudo elaborado nas Filipinas, que  destaca um antidepressivo natural, na fruta. 

c) Os cientistas destacam que  a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) ... significa que  ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

e) O instituto acrescenta que  a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, 

segundo  um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem 

alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é 

a) visto que. 

b) conforme. 

c) consoante. 

d) de acordo com. 

e) como revela. 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é 

a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]  

b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].  

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue,  [...]  

d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]  

e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]  
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de 

interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS. 

a)  Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

b)  Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 

8.142/1990. 

c)  Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990. 

d)  Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a 

regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002. 

e)  Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação 

prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal 

de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO, 

a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema. 

b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. 

c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

d) As atribuições do sistema. 

e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao 

longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em 

questão. 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. 

b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO, 

a) serviços de atenção primária. 

b) serviços de urgência e emergência. 

c) serviços de atenção psicossocial. 

d) serviços de acesso aberto. 

e) serviços ambulatoriais especializados. 
 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser 
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve 
considerar, EXCETO, 

a) necessidades de saúde dos municípios. 

b) disponibilidade de recursos financeiros. 

c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada. 

d) alcance de metas previamente estabelecidas. 

e) mapa da saúde. 
 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a 
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem 
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que 
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE: 

a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.  

b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase. 

c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna. 

d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela. 

e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna. 
 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor 
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, 
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a 
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde  consiste em proporcionar às 
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle 
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO, 

a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. 

b) criação de ambientes favoráveis à saúde. 

c) reforço da ação comunitária. 

d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. 

e) reorientação do sistema de saúde. 
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o 

investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados 

padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o 

cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos 

são do tipo: 

a) descritivo. 

b) coorte. 

c) caso-controle. 

d) transversal. 

e) ensaio clínico. 

 

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e 

interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo 

como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em 

saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO, 

a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto. 

b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. 

c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. 

d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. 

e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às 

diretrizes operacionais para viabilização da referida política. 

a) Acolhimento com classificação de risco. 

b) Gestão participativa e cogestão. 

c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador. 

d) Projetos de construção coletiva da ambiência. 

e) Clínica compartilhada e ampliada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

Paciente de 66 anos, com DPOC grave, uso crônico de corticóide, em internação hospitalar há 2 dias,  

com O2 sob catéter durante todo o período hospitalar. Há 24 horas iniciou um quadro de febre elevada, 

dispneia e tosse produtiva. RX de urgência evidenciou condensações alveolares bilaterais. O esquema 

mais adequado para este paciente é: 
 

a) Penicilina cristalina+ amicacina. 

b) Vancomicina+ Imipenem. 

c)  Ceftazidima + amicacina.  

d) Ceftriaxone + Vancomicina. 

e) Linezolida + gentamicina. 

 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

São critérios que, quando presentes em indivíduos com infecção do trato urinário, indicam internação, 
EXCETO, 
 

a) Sepse. 

b) >60 anos. 

c) diabetes mellitus descompensada. 

d) imunodeprimido. 

e) < de 20 anos. 

 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

O mais importante no tratamento das diarreias agudas é manter o paciente hidratado. O uso de 

antibióticos se restringe a alguns poucos casos. Na diarreia aguda, o uso de antibiótico está indicado 

em:  

a) Diarreia bacteriana. 

b) Diarreia profusa. 

c) Diarreia alta. 

d) Diarreia de padrão invasivo (com pus e sangue). 

e) Diarreia com febre. 
 

QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

Sobre tuberculose, é CORRETO afirmar que:  

a) observa-se a queda da carga bacilífera para menos de 0,5% somente após o segundo mês de 

tratamento. 

b) o PPD reator indica que o paciente está com tuberculose. 

c) os maiores transmissores da tuberculose são os pacientes com cavitações pulmonares e os que 

apresentam tuberculose laríngea. 

d) são necessários 9 meses de tratamento para a cura da tuberculose pulmonar grave. 

e) isoniazida, rifampicina e estreptomicna são as 3 drogas que compõem o Esquema I no tratamento da 

tuberculose. 
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QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

Sobre o modo de transmissão da hanseníase, é CORRETO afirmar que: 

a) o homem e o cão são considerados as únicas fontes de infecção da hanseníase. 

b) a transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença - MB) sem 

tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas suscetíveis. 

c) estima-se que 90% da população não tenha defesa natural contra o M. leprae, e sabe-se que a 

susceptibilidade ao M. leprae não tem influência genética. 

d) a principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no 

organismo são as vias aéreas superiores (aerossóis), através de contato respiratório imediato. 

e) a hanseníase também pode ser transmitida via congênita e nas relações sexuais. 

 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 
 

Jovem de 23 anos apresenta-se ao seu consultório com corrimento uretral peniano e disúria há 3 dias. 

Nega febre e refere relação sexual desprotegida. Não tem parceira fixa. Marque a alternativa que 

contém a melhor conduta para este paciente, utilizando a abordagem sindrômica preconizada pelo 

Ministério da Saúde.  
 

a) Azitromicina e ciprofloxacina. 

b) Aciclovir e penicilina benzatina. 

c) Ciprofloxacina e aciclovir. 

d) Penicilina benzatina e azitromicina. 

e) Não há necessidade de antibióticos, pois estes são prescritos somente em casos de recidivas. 

 

QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

Um homem de 30 anos, assintomático, foi encaminhado pelo banco de sangue de um hospital para um 

ambulatório de clínica, porque teve seu sangue rejeitado para doação, por apresentar na sorologia de 

hepatite B: HBsAg negativo e anti-HBc total positivo. A história foi negativa para comportamento de 

risco para infecções sexualmente transmissíveis, transfusões e uso de drogas ilícitas injetáveis; o 

exame físico foi normal. Testes sorológicos adicionais revelaram HBeAg e anti-HBc IgM negativos; e 

anti-HBs positivo. Pode-se afirmar que esse paciente:  

a) provavelmente vai evoluir para cronificação de hepatite B. 

b) apresenta hepatite B crônica, com replicação viral persistente. 

c) foi previamente exposto ao vírus da hepatite B, com resolução da infecção. 

d) persiste exposto ao vírus B da hepatite e com alto potencial de transmissibilidade. 

e) apresenta hepatite B aguda, assintomático. 
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

Uma criança, depois de passar férias em uma fazenda, foi levada a um posto de saúde com quadro 

sugestivo de pneumonia. Os resultados dos exames descartaram pneumonia por vírus ou bactéria. A 

doença regrediu sem necessidade de tratamento. A mãe foi informada de que alguns parasitas 

intestinais poderiam ter causado essa “pneumonia”. Das alternativas abaixo, qual assinala 3 (três) 

parasitas capazes de causar pneumonite intersticial eosinofílica ? 

a) Giardia  lamblia,  Entamoeba histolytica e Ancylostoma duodenale. 

b) Enterobius vermicularis, Giardia lamblia e Ascaris limbricoides. 

c) Entamoeba histolytica, Strongiloides stercoralis e Enterobius vermicularis. 

d) Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricóides e Enterobius vermicularis. 

e) Strongiloides stercoralis, Ancylostoma duodenale e Ascaris lumbricóides. 

 

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

Marque a alternativa CORRETA com relação ao calazar. 

a) A infecção sintomática clássica  é a forma de calazar mais frequente em áreas endêmicas. 

b) O antimoniato de N-metil glucamina (Glucantime®) deve ser sempre a primeira escolha no 

tratamento do calazar, pois desencadeia efeitos colaterais mínimos e não tem risco de  

teratogenicidade. 

c) No hemograma do paciente com calazar observa-se na maioria das vezes leucocitose e trombofilia. 

d) Em um paciente com calazar é comum observarmos hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia. 

e) A icterícia é uma manifestação comum de calazar e ocorre devido à hemólise causada pela 

leishmania. 

 

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

Marque a alternativa CORRETA sobre Meningoencefalites:  

a) Meningite, cerebrite e encefalomielite são sinônimos. 

b) O agente etiológico mais comum na meningite bacteriana aguda em adultos é o Listeria 

monocytogenes. 

c) As presenças de rigidez de nuca e do sinal de Brudzinski afastam o diagnóstico de 

meningoencefalite. 

d) O exame de fundo de olho é mais sensível e específico do que o exame de LCR na detecção de 

infecção no SNC. 

e) Os pacientes vítimas de traumatismo crânio-encefálico podem desenvolver meningite por 

Staphylococcus aureus. 
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QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

Homem de 22 anos, estudante de Administração, retorna da Inglaterra após 6 meses de estágio em 

uma empresa de Londres. No 5º dia do seu retorno ao Brasil, o mesmo iniciou um quadro de febre 

elevada associada a corrimento seromucoso do nariz e das conjuntivas. Automedicou-se com 

sintomáticos, sem melhora do quadro. Após 5 dias do início do quadro, começou a apresentar 

exantema máculo-papular avermelhado, dispneia e piora da febre e do estado geral. Ausculta pulmonar 

com roncos e estertores bilaterais. Fez uso apenas de vacina contra febre amarela antes da viagem. 

Com base nos dados apresentados, podemos afirmar que:  

a) este é um caso de sarampo e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma das 

principais complicações dessa doença. 

b) este é um caso de rubéola grave e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma das 

principais complicações dessa doença. 

c) este é um caso de sarampo e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma 

complicação rara desta doença. 

d) este é um caso de rubéola grave e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma 

complicação rara desta doença. 

e) este é um quadro de influenza AH1N1 e o paciente está evoluindo com pneumonia intersticial, uma 

das principais complicações dessa doença. 

 

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

Segundo o Ministério da Saúde, a quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável. Para que isso seja 

possível, o profissional de saúde tem que estar atento a alguns sinais considerados indicadores para o 

aumento do risco de óbito. São alguns deles:  

a) Cefaleia intensa, artralgias e vômitos. 

b) Dor abdominal intensa e contínua, desconforto respiratório e hemorragias importantes. 

c) Hipotensão postural, disúria e diarreias. 

d) Aumento repentino do hematócrito, das plaquetas e da temperatura corporal. 

e) Rash cutâneo, dor retoorbitária e plaquetopenia. 

 

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

A imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR) em indivíduo adulto do gênero feminino sem 

a devida comprovação vacinal, consiste em administrar 

a)  uma dose para mulheres acima de 60 anos. 

b)  duas doses em mulheres de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) anos de idade. 

c)  três doses consecutivas mensais em mulheres com 30 anos de idade. 

d)  uma dose em mulheres de 20 (vinte) a 49 (quarenta e nove) anos de idade. 

e)  três doses em mulheres de 20 (vinte) a 39 (trinta e nove) anos de idade. 
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

Senhora de 55 anos, ao cuidar do jardim, sofre ferimento profundo, no pé esquerdo, por prego 

enferrujado. Vem ao Pronto-Socorro após 2 horas do acidente e não sabe ao certo seu passado vacinal. 

Nega alergia ou quaisquer doenças de base. Diante do exposto, marque a alternativa com a 

recomendação adequada para profilaxia do tétano:  

a) Limpeza e desinfecção da lesão, esquema antitetânico completo (3 doses) e imunoglobulina 

antitetânica. 

b) Limpeza e desinfecção da lesão, vacina antitetânica (reforço) e imunoglobulina antitetânica. 

c) Limpeza e desinfecção da lesão e imunoglobulina antitetânica. 

d) Esquema antitetânico completo (3 doses) e imunoglobulina antitetânica. 

e) Apenas imunoglobulina antitetânica. 

 

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Sobre difteria é CORRETO afirmar que: 
 

a) como é uma doença da infância, não acontece casos nos países onde as crianças são vacinadas. 

b) a formação de pesudomembrana está diretamente relacionada à ação da toxina diftérica. 

c) a toxina diftérica atua impedindo a produção de proteínas nas células-alvo. 

d) a complicação mais comum é a meningite diftérica. 

e) a vacina é distribuída nos serviços públicos de saúde apenas para menores de 4 anos. 

 

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

Sobre coqueluche, é CORRETO afirmar que:  
 

a) é uma doença de transmissão entre primatas e o macaco pode ser fonte de infecção para o homem.  

b) a morbidade e mortalidade é bem maior em crianças pequenas porque a vacina só é administrada 

com segurança a partir de 1 ano de idade. 

c) a coqueluche não confere imunidade transplacentária, assim como a vacina DTP (difteria, tétano e 

pertussis) ou a infecção natural não conferem imunidade permanente. 

d) a febre está presente nas fases catarral e paroxística, podendo chegar a 40o.  

e) no hemograma pode-se observar leucocitose com desvio à esquerda e linfopenia.  

 

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Para o tratamento de varicela em adulto imunocompetente, recomenda-se 

a) valaciclovir 500 mg VO 2 vezes ao dia. 

b) aciclovir 800 mg VO 5 vezes ao dia. 

c) antipiréticos e anti-histamínicos VO, somente. 

d) aciclovir 500 mg EV 6 vezes ao dia. 

e) valganciclovir 900 mg 1 vez ao dia. 

 

 

 

 

 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA   14             

 

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Durante a Campanha de Vacinação contra a Raiva, um senhor de 42 anos é ferido na polpa distal do II 

quirodáctilo da mão direita, pelo seu próprio gato, ao segurá-lo para a aplicação da vacina. O acidente 

ocorreu há aproximadamente uma hora. A conduta mais adequada para este caso é:  
 

a) Apenas lavar o ferimento com água e sabão. 

b) Lavar o ferimento com água e sabão e observar o animal por 10 dias. 

c) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de cinco doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.  

d) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de duas doses da vacina nos dias 0 e 3 e observar o 

animal por 10 dias. 

e) Lavar o ferimento com água e sabão, fazer uso de uma dose de soro antirrábico (dia 0) e de cinco 

doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.  

 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

São vacinas recomendadas durante a gestação:  
 

a) Rotavíru e pneumocócica 23-valente.   

b) Febre amarela, meningite C e sarampo/caxumba/rubéola. 

c) Hepatite A, Hib e pneumocócica10-valente. 

d) HPV, sarampo/caxumba/rubéola e varicela. 

e) Hepatite B, influenza e difteria/tétano/coqueluche. 

 

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

Os profissionais de saúde são expostos diariamente a diversas doenças infecciosas.  Por isso, é 

importante que estes profissionais estejam com o cartão vacinal atualizado. Fazem parte do cartão de 

vacina do profissional de saúde as vacinas contra as infecções que esta na alternativa:  
 

a) HPV e febre amarela. 

b) Meningite meningocócica e influenza. 

c) Febre tifóide e varicela. 

d) Hepatite A e poliomielite. 

e) Raiva e sarampo/caxumba/rubéola. 

 

 


