PERÍODO MANHÃ
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de
Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática
Informática Básica
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Composição
1a3
4a6
7a9
10 a 12
13 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário,
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da
prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas,
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares,
conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único
documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será
automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e
Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material
da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.
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b)

Língua Portuguesa

c)
Leia o texto para responder as questões.

d)

“Querida Alice”, de Cris Casagrande
Por Anna Schermak
A Cris é uma jovem escritora que mora em Curitiba,
“Querida Alice” é sua primeira publicação e hoje nós vamos
conversar um pouco sobre ele e sobre a Alice, uma jovem
menina de 9 anos que protagoniza a história do infanto-juvenil
escrito por Cris.
A leitura me lembrou “Cartas de Amor aos Mortos”
pelo formato da narrativa, a nossa protagonista, que vive no
centro de Curitiba com a mãe, a tia, a prima e um cachorro
muito simpático, escreve cartas à outra Alice, mas esta, as das
histórias de Lewis Carroll. E o livro vai trazer com estas cartas
muitas referências para ligar as duas Alices com suas dúvidas
e questionamentos sinceros sobre a vida e os adultos.
Alice é uma menina doce, mas com muita
personalidade, durante o livro, eu até me questionava sobre a
sua idade, sabe quando olhamos aquela criança da família e
nos perguntamos “como pode, essa criança só tem 9 anos
mesmo?”, com ela é igual. Talvez por sua grande paixão pelos
livros, Alice é uma personagem de fácil identificação, até para
leitores mais velhos, ela prefere a companhia dos livros e dos
estudos algo que gera um pouco de preocupação em sua mãe.
Alice não é a pessoa mais popular do colégio, ela
trocaria facilmente a companhia das pessoas pela dos livros na
biblioteca e durante a leitura somos colocados a par de um
pouco de sua vida. Alice perdeu o pai e vive com a mãe que
ao decorrer da leitura começa a conhecer uma pessoa, a
resistência de Alice e a forma com que ela começa a lidar com
as coisas nos mostram seus principais medos e com eles
unidos com as dúvidas infantis, fazem muitas vezes o mundo
virar um monstro.
O livro também traz umas cenas interessantes com a
interação de Alice com a psicóloga, naturalizando esta
situação que às vezes pode ser assustadora para algumas
crianças. Alice tira de letra, mas é importante o fato de termos
esse cenário dentro de um livro mais juvenil. Muitas crianças
e adolescentes podem se sentir mais confortáveis se
identificando com uma personagem de um livro que conversa
com eles de uma forma mais próxima.
Cris acerta em vários pontos da história e é bonito ver
jovens escritoras começando a traçar seus caminhos na
literatura, porém em algumas partes achei que o livro se perde
em alguns detalhes que não são tão necessários, algo que pode
ser facilmente melhorado nos próximos livros para conseguir
segurar ainda mais os jovens leitores em seu livro.
Alice pode ser uma grande companheira para as
meninas e meninos que assim como ela, lidam com grandes
questões em suas mentes e precisam de uma ajuda para
respondê-las.

e)

3.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)

Analise: “Muitas crianças e adolescentes podem se
sentir mais confortáveis se identificando com uma
personagem de um livro que conversa com eles de
uma forma mais próxima.” E assinale a alternativa
que apresenta o sujeito da oração principal.
Sujeito simples.
Sujeito composto.
Sujeito indeterminado.
Sujeito oculto.
Sujeito elíptico.

Matemática
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)
6.

a)
b)
c)
d)
e)

Disponível em https://pausaparaumcafe.com.br/querida-alice-de-cris-casagrande/

1.

“Alice é uma menina doce, mas com muita
personalidade”
“O livro também traz umas cenas interessantes com a
interação de Alice com a psicóloga”
“Alice perdeu o pai e vive com a mãe que ao decorrer
da leitura começa a conhecer uma pessoa”
“a nossa protagonista, que vive no centro de Curitiba
com a mãe, a tia, a prima e um cachorro muito
simpático”

Assinale a alternativa que apresenta o gênero do
texto.
Resumo.
Resenha.
Carta ao leitor.
Entrevista.
Editorial.
É possível identificar a opinião da autora do texto,
em qual trecho?
“ela prefere a companhia dos livros e dos estudos algo
que gera um pouco de preocupação em sua mãe.”
3

Um automóvel está sendo vendido por R$ 22.000,00
á vista. A venda a prazo é feita com parcelamento
em 60 meses com uma taxa de juros simples de 2%
ao mês. Qual o valor pago pelo automóvel quando a
compra é feita à prazo?
R$ 44.500,00
R$ 45.600,00
R$ 35.800.00
R$ 48.400,00
R$ 46.800,00
1 0
5 −7
e B =
.
3
−9
6 −7
, assinale a
Sabendo que a matriz A+B =
10 −4
alternativa que apresenta o produto .
32
40
35
28
42
Considere as matrizes A =

Considere os pontos A(-7, 4) e B(-3, 6). Assinale a
alternativa que apresenta as coordenadas do ponto
médio M do segmento
.
M (-2,1)
M (-10,10)
M (-5,5)
M (-4,-2)
M (4,-4)

Informática Básica
7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)

Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013,
instalação padrão, português do Brasil, assinale a
alternativa que representa o comando Ctrl+C no
programa Word (Obs.: o sinal de + não faz parte do
comando, significa que as teclas devem ser
se
pressionadas sinultaneamente).
Sublinhado.
Selecionar tudo.
Fechar.
Recortar.
Copiar.

( )

( )

( )

( )

a)
b)
c)
d)
e)

Sociedade de Economia Mista.
Fundação Pública.
Empresa Privada.

12.

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Claro, qual o setor com maior participação
pa
no PIB
do Município?
Agropecuária.
Serviços.
Royalties de Petróleo.
Indústria.
Extração de Minerais.

a)
b)
c)
d)
e)

Conhecimentos Específicos

Assinale a alternativa que não representa um
navegador de internet.
Mozilla Firefox.
Internet Explorer.
Google Chrome.
Google Drive.
Edge.

13.

I.
II.

Utilizando o Windows 10, instalação padrão,
português do Brasil, assinale a alternativa que
representa o comando Alt+F4 (Obs.: o sinal de +
não faz parte do comando, significa que as teclas
devem ser pressionadas sinultaneamente).
Desfazer uma ação.
Alternar aplicativos abertos.
Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.
Atualizar a janela ativa.
Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.

III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Conhecimentos Gerais
10.

c)
d)
e)

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ribeirão
Claro, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para
o que se afirma e assinale a alternativa com a
sequência correta.
O Prefeito poderá solicitar urgência para que haja
apreciação e deliberação final sobre projetos de sua
iniciativa.
A fixação dos preços públicos,
blicos, devidos pela
utilização de bens, serviços e atividades municipais,
será feita pelo Prefeito mediante edição de Decreto.
Após a emancipação do município, não haverá a
possibilidade
de
incorporação,
fusão
ou
desmembramento de distritos.
São
ão estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados para cargos de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – V – V – F.

14.

Analise o eletrocardiograma a seguir e assinale a
alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

a)
b)
c)
d)
e)

Bradicardia sinusal.
Bloqueio atrioventricular de 1º grau.
Bloqueio atrioventricular de 2º grau - Mobitz I.
Bloqueio
eio atrioventricular de 2º grau - Mobitz II.
Bloqueio atrioventricular total.

15.

Sobre as alterações laboratoriais no diagnóstico das
hepatites virais, assinale a alternativa incorreta.
As aminotransferases são marcadores sensíveis para
detecção de lesão do parênquima hepático, porém não
são específicas para nenhum tipo de hepatite.
Níveis mais elevados de aminotransferases, quando
presentes, guardam correlação direta com a gravidade
da doença.
As aminotransferases, na fase mais aguda da hepatite,
podem elevar-se
se dez vezes acima do limite superior da
normalidade.
Alterações inespecíficas como elevação de bilirrubinas,
fosfatase alcalina e discreta linfocitose podem ser
encontradas.
Não existem manifestações clínicas ou padrões de
evolução
volução dos diferentes agentes. O diagnóstico
etiológico só é possível por meio de exames
sorológicos e/ou de biologia molecular.

a)

b)

c)

d)
11.

a)
b)

“São entes administrativos
rativos autônomos, criados por
Lei específica, com personalidade jurídica de direito
público interno, patrimônio próprio e atribuições
estatais específicas”. De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Ribeirão Claro, esta é a definição
de
Autarquia.
Empresa Pública.

e)

4

Sobre os exames laboratoriais na pneumonia
bacteriana, analise as assertivas e assinale a
alternativa correta.
A leucometria está elevada, com predomínio de
mononucleares.
Contagem de leucócitos menores que 5.000/mm3
estão associadas a prognóstico sombrio.
O germe pode ser isolado da hemocultura, mas a
positividade do líquido pleural é maior.
Em adultos o escarro pode ser bastante útil, mas as
crianças eliminam
iminam pouco escarro e há alta taxa de
colonização de nasofaringe por germes patogênicos.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.

16.

I.
II.
III.
IV.
a)
b)
c)
d)
e)
17.

a)
b)
c)
d)
e)
18.

a)
b)
c)
d)
e)
19.

I.
II.
III.
IV.
V.
a)
b)
c)

d)
e)

20.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta doenças renais que cursam com
complemento sérico normal.
Doença de Berger ou nefropatia de IgA.
Glomeruloesclerose segmentar e focal.
Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.
Glomerulonefrite membranoproliferativa.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Uma mulher de 22 anos chega ao pronto socorro
com quadro de fraqueza de membros inferiores há
2 dias. Refere quadro de diarreia há
aproximadamente 2 semanas. Ao exame físico,
apresenta sinais vitais normais, mas é incapaz de se
manter em pé. Apresenta arreflexia simétrica em
membros inferiores. Sensibilidade térmica e
dolorosa estão preservadas. A ressonância
magnética de crânio é normal. Assinale a
alternativa que apresenta o achado que
provavelmente estará associado a este quadro.
Mioglobinúria.
Glicorraquia baixa.
Proteinorraquia elevada.
Linforraquia elevada.
Anemia hemolítica.

21.

a)
b)
c)
d)
e)

Mulher de 32 anos, em rastreio de câncer do colo do
útero a cada 3 anos, traz resultado do último
preventivo realizado, apresentando ASC-H (células
escamosas atípicas de significado indeterminado,
quando não se pode excluir lesão intraepitelial de
alto grau). Assinale a alternativa que apresenta a
conduta adequada para o caso.
Retornar o rastreio para periodicidade anual.
Encaminhar para colposcopia.
Repetir preventivo em 6 meses.
Repetir preventivo em 12 meses.
Indicar conização da lesão.

22.

I.

II.

III.

Um grupo de amigos procura a Unidade Básica de
Saúde para esclarecer algumas dúvidas sobre a
vacinação contra o sarampo. Referem não saber se
possuem o número de doses adequadas para
proteção contra a doença. Analise a situação vacinal
de cada indivíduo e assinale a alternativa correta.
João, 22 anos, gari, 2 doses da vacina sarampo,
caxumba e rubéola.
Patrícia, 24 anos, gestante de 28 semanas, 1 dose da
vacina sarampo, caxumba e rubéola.
Marta, 32 anos, manicure, 1 dose da vacina
sarampo, caxumba e rubéola.
Pedro, 35 anos, médico, 1 dose da vacina sarampo,
caxumba e rubéola.
José, 31 anos, vendedor, não sabe informar situação
vacinal.
Apenas Pedro precisa realizar uma dose a mais para
completar o esquema.
José deve receber duas doses da vacina sarampo,
caxumba e rubéola.
Patrícia deve receber mais uma dose da vacina
sarampo, caxumba e rubéola, uma vez que essa vacina
está autorizada na gestação.
Apenas João e Marta possuem o esquema completo.
Apenas João apresenta o esquema vacinal completo.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)
23.
a)
b)
c)
d)
e)
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A tuberculose na criança (menores de 10 anos)
apresenta
especificidades
que
devem
ser
consideradas durante sua investigação diagnóstica.
Sobre o diagnóstico da tuberculose na criança,
assinale a alternativa correta.
A forma pulmonar difere do adulto, pois costuma ser
bacilífera.
O achado clínico que chama atenção na maioria dos
casos é a hemoptise.
Há predomínio da localização extrapulmonar sobre a
forma pulmonar da tuberculose.
O lavado gástrico não é indicado para realização de
cultura para o Mycobacterium tuberculosis.
Em crianças vacinadas há menos de dois anos,
considera-se sugestivo de infecção prova tuberculínica
igual ou superior a 10mm.
A síndrome de Loeffler é uma condição
caracterizada pela grande quantidade de eosinófilos
no pulmão que normalmente é causada por
infecções parasitárias que realizam parte do ciclo
biológico nos pulmões. Essa síndrome normalmente
não provoca sintomas, mas pode haver tosse seca e
falta de ar progressiva. São parasitas que causam
essa condição, exceto:
Entamoeba hystolitica.
Necator americanus.
Ancylostoma duodenale.
Ascaris lumbricoides.
Strongyloides stercoralis.
Sobre a história natural da infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV), analise as
assertivas e assinale a alternativa correta.
Em indivíduos não tratados, estima-se que o tempo
médio entre o contágio e o aparecimento da doença
esteja em torno de dez anos.
Durante a fase da infecção aguda, tem-se carga viral
do HIV elevada e níveis decrescentes de linfócitos,
em especial os LT-CD8+, uma vez que estes são
recrutados para a reprodução viral.
Os principais achados clínicos de síndrome
retroviral aguda incluem febre, cefaleia, astenia,
adenopatia, faringite, exantema e mialgia.
A candidíase oral é um marcador clínico precoce de
imunodepressão grave, e foi associada ao
subsequente desenvolvimento de pneumonia por
Pneumocystis jiroveci.
Apenas I e IV estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas II está incorreta.
Apenas IV está incorreta.
Todas estão corretas.
Assinale a alternativa que apresenta o teste mais
confiável para avaliação da função tireoidiana.
T4 livre.
TSH.
T3.
Ultrassonografia de tireoide.
Cintilografia com iodo radioativo.

24.

a)
b)
c)
d)
e)
25.

I.
II.
III.
IV.
a)
b)
c)
d)
e)
26.
a)
b)
c)
d)
e)

29.

A doença ulcerosa péptica é a causa mais frequente
de hemorragia digestiva alta na população. Para
estimar o risco de ressangramento e instituir a
terapia definitiva, a classificação de Forrest é a mais
utilizada. Se, à endoscopia digestiva alta, for
visualizado um vaso não sangrante, o paciente será
classificado como Forrest
Ia.
Ib.
IIa.
IIb.
III.

a)
b)
c)
d)
e)

30.

Diante da suspeita de artrite séptica é imperativo
realizar punção articular para a coleta do fluido
sinovial e pesquisa da viscosidade, celularidade,
quantificação proteica, dosagem de glicose e cultura
com antibiograma. Sobre as características do
líquido sinovial, analise as assertivas e assinale a
alternativa correta.
Aumento
da
contagem
leucocitária,
com
predomínio de polimorfonucleares.
Dosagem proteica elevada.
Glicose baixa.
LDH alto.
Apenas I e II são encontradas.
Apenas II, III e IV são encontradas.
Apenas II e IV são encontradas.
Apenas I, III e IV são encontradas.
Todas são encontradas.

a)
b)
c)
d)
e)

31.

a)
b)
c)
d)
e)

Sobre a candidíase vulvovaginal, assinale a
alternativa incorreta.
Cerca de 80% a 90% dos casos são devidos à Candida
albicans.
O prurido vulvovaginal é o principal sintoma, e de
intensidade variável.
As parcerias sexuais não precisam ser tratadas, exceto
os sintomáticos.
A relação sexual é a principal forma de transmissão.
É vista com maior frequência em mulheres em
atividade sexual.

32.
a)
b)

27.
a)
b)
c)
d)
e)

A deficiência da glicoproteína Ib é conhecida como
síndrome de Glanzmann.
síndrome de Bernard-Soulier.
síndrome hemolítico-urêmica.
síndrome de Von-Willebrand.
síndrome de Liddle.

c)

28.

Paciente de 50 anos chega ao pronto socorro com
ferida em perna direita, causada por mordedura do
cão do vizinho. A princípio não havia suspeita de
raiva no momento da agressão, por isso foi
realizada apenas lavagem da ferida. Após uma
semana do incidente, o mesmo paciente retorna,
pois o cão havia morrido há algumas horas. Neste
caso, a conduta mais adequada é
administrar 4 doses de vacinas nos dias 0, 3, 7 e 14,
pela via intramuscular.
iniciar o esquema profilático com 2 doses, uma no dia
0 e outra no dia 3.
administrar soro antirrábico imediatamente, além das 4
doses da vacina nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via
intramuscular.
administrar apenas o soro antirrábico.
iniciar o esquema profilático com 3 doses, nos dias 0, 3
e 7, pela via intradérmica.

33.

a)
b)
c)

d)
e)

d)
e)

a)

b)
c)
d)

e)
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São variáveis avaliadas no escore de Wells para
suspeita de tromboembolismo pulmonar, exceto:
imobilização ou cirurgia recente.
episódio prévio de tromboembolismo venoso ou
pulmonar.
hemoptise.
malignidade.
frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por
minuto.
Paciente apresenta episódio de sangramento grave
imediatamente após a administração de 5.000
unidades de heparina endovenosa. A conduta mais
adequada é
diminuir a infusão da heparina.
apenas suspender a heparina.
suspender a heparina e administrar 50mg de sulfato de
protamina.
suspender a heparina e administrar 10mg de sulfato de
protamina.
suspender a heparina e administrar 20mg de sulfato de
protamina.
Jovem, sexo masculino, portador do vírus da
imunodeficiência humana evolui com déficit focal,
sendo iniciado tratamento para neurotoxoplasmose
com o esquema tríplice há 2 semanas. No entanto,
paciente não apresentou melhora do quadro
neurológico. O médico que está acompanhando o
caso solicita biópsia, uma vez que a principal
hipótese diagnóstica é
meningite fúngica.
linfoma primário do sistema nervoso central.
leucoencefalopatia multifocal progressiva.
neurotuberculose.
sarcoma de Kaposi.
Assinale a alternativa que apresenta as principais
causas de trombose de veia renal em adultos.
Amiloidose, glomeruloesclerose focal e segmentar e
nefropatia membranosa.
Glomeruloesclerose
focal
e
segmentar,
glomerulonefrite mesangial e nefrite intersticial aguda.
Doença de lesão mínima, nefropatia membranosa e
doença de Berger.
Amiloidose, glomerulonefrite membranoproliferativa,
nefropatia membranosa.
Necrose de papila, nefropatia por IgA e nefrite
intersticial aguda.
Sobre o manejo da cetoacidose diabética, assinale a
alternativa incorreta.
A insulinoterapia não deve ser a primeira medida
terapêutica, sendo inicialmente indicada a hidratação
de expansão com soro fisiológico.
A hipocalemia é considerada o distúrbio metabólico
mais grave relacionado ao tratamento da cetoacidose.
Deve-se evitar a reposição de bicarbonato, exceto se
pH < 6,9.
O edema cerebral é uma complicação grave da
cetoacidose, causado pela correção rápida da
hiperglicemia.
Dentre os exames iniciais que devem ser solicitados
para o paciente com cetoacidose, a gasometria venosa é
mandatória.

34.

1.
2.
3.
4.
( )

( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)
e)
35.

a)
b)
c)
d)
e)

36.

a)
b)
c)
d)
e)
37.

a)
b)
c)
d)
e)
38.

Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), relacione as colunas e assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.
Universalidade.
Descentralização.
Equidade.
Participação popular.
Senhor que passou por atendimento em consultório
particular vai ao posto de saúde para conseguir as
medicações fornecidas pelo SUS.
Dar prioridade de atendimento aos pacientes mais
graves, de acordo com a classificação de risco.
Lei no 8.142/1990.
Transferência de responsabilidades de gestão para
os municípios.
3 – 1 – 2 – 4.
1 – 2 – 4 – 3.
1 – 3 – 4 – 2.
3 – 1 – 4 – 2.
1 – 2 – 3 – 4.

a)
b)
c)
d)
e)
39.

a)
b)
c)

Você atende uma gestante lúpica em consulta de
pré-natal de alto risco que traz consigo, além dos
exames de rotina, anticorpo anti-Ro positivo.
Assinale a alternativa correta em relação a esse
anticorpo.
Também é conhecido como anti SS-B.
Está relacionado ao bloqueio cardíaco congênito.
Não tem relação com lúpus neonatal.
Caracteriza-se pelo padrão pontilhado grosso na
imunofluorescência.
É o anticorpo mais específico para a síndrome do
anticorpo antifosfolipídio.

d)
e)

40.

“Na Oitava Conferência Nacional de Saúde, no final
da década de 80, ocorreu a formação dos
_____________________, que serviu como “ponte”
para a criação do Sistema Único de Saúde, o que
aconteceu na Constituição Federal de 1988. ”
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde.
Institutos Nacionais da Assistência Médica e
Previdência Social.
Sistemas Nacionais e Unificados de Saúde.
Sistemas da Universalidade em Saúde.
Institutos Unificados e Descentralizados de Saúde.

I.

II.

III.

Lactente de nove meses é trazido pela mãe para
consulta com médico do posto. Segundo a mãe, há 2
semanas paciente começou a apresentar prurido
intenso nas mãos e pés. Ao exame físico são
evidenciadas pápulas, bolhas, pústulas e algumas
vesículas nas mãos, nos pés e no tronco, poupando a
face. O diagnóstico mais provável para esse caso é
dermatite atópica.
síndrome mão-pé-boca.
varicela.
escabiose.
dermatite de contato.

IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Paciente do sexo feminino, 60 anos, hipertensa,
diabética e dislipidêmica, é admitida no pronto
socorro com queixa de dor súbita em membro
inferior esquerdo. Refere que eventualmente
quando está realizando caminhadas sente a mesma
dor, mas que a mesma sempre melhorava ao
repouso. Ao realizar o exame físico, evidencia-se
7

prolongamento do tempo de enchimento capilar,
perda de sensibilidade acima dos pododáctilos,
Doppler arterial inaudível e venoso audível. De
acordo com a classificação de Rutherford para
isquemia aguda, esse paciente é classificado como
I.
IIA.
IIB.
III.
IV.
O rastreamento de indivíduos dependentes de
bebida alcóolica é uma ferramenta muito utilizada
na atenção básica, recomendada pelo Ministério da
Saúde, uma vez que o abuso de álcool está
relacionado a diversos problemas de saúde,
acidentes e violência. O principal teste utilizado
para esse rastreamento é o “CAGE”, que é
constituído das seguintes perguntas, exceto:
Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a
quantidade de bebida ou parar de beber?
Você sempre aceita quando lhe oferecem bebida?
As pessoas lhe aborrecem ao criticar seu modo de
beber?
Você se sente culpado ou chateado pela maneira como
costuma beber?
Você costuma beber pela manhã para diminuir o
nervosismo ou a ressaca?
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)
são equipes multiprofissionais, compostas por
profissionais
de
diferentes
profissões
ou
especialidades, que devem atuar de maneira
integrada e apoiando os profissionais das equipes de
Saúde da Família e Atenção Básica. Sobre o NASF,
analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da
Atenção Básica, ou seja, deve produzir ou apoiar as
equipes na produção de um cuidado continuado e
longitudinal, próximo da população e na
perspectiva de integralidade.
O NASF faz parte da Atenção Básica, porém não se
constitui como um serviço com espaço físico
independente, utilizando-se do próprio espaço das
Unidades Básicas de Saúde e do território adscrito
para o desenvolvimento de seu trabalho.
Cada NASF 2 deverá estar vinculado a, no mínimo,
três e, no máximo, quatro equipes de Saúde da
Família e/ou equipes de Atenção Básica para
populações específicas.
O NASF deve estar disponível para dar suporte em
situações programadas e também imprevistas, bem
como ajuda as equipes a evitar ou qualificar os
encaminhamentos realizados para outros pontos de
atenção.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

