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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O agente infeccioso bacteriano que pode causar doença 
grave durante a gravidez e que está associado com linfo-
ma anexial ocular é:

(A) Brucella abortus

(B) Chlamydia psitacci

(C) Helicobacter pylori

(D) Mycoplasma pneumoniae

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir para responder às questões 22 e 23.

Adulto  jovem,  lavrador,  residente  na  periferia  de  Goiânia, 
HIV negativo, refere que há três semanas apresenta febre ir-
regular, perda de peso, adinamia, dor torácica e tosse seca. 
Ao exame físico, de positivo apresenta adenomegalias cervi-
cais dolorosas, móveis, flutuantes e não fistulizadas, lesões 
na mucosa labial e gengival de aspecto amoriforme e leve 
dispneia com murmúrio vesicular rude. Traz Rx de tórax com 
infiltrado intersticial nos 2/3 inferiores dos pulmões e lesão 
lítica em uma das costelas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a principal suspeita diagnóstica, um dos 
exames complementares e seu respectivo achado é: 

(A) exame direto do material do fundo da úlcera com hi-
dróxido de potássio para averiguar a presença de es-
truturas identificáveis às esférulas.

(B) cultura de escarro para fungos com o crescimento de 
colônias rugosas e enegrecidas, à temperatura ambi-
ente, no período de três a sete dias.

(C) pesquisa de BAAR no escarro para pesquisa de as-
sociação com a tuberculose,  que é um evento não 
raro.

(D) teste intradérmico específico, com previsão de uma 
reação negativa em caso de doença em imunocom-
petente.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nesse caso, a droga de escolha como prova terapêutica 
da causa provável do caso descrito, de acordo com o con-
senso da sociedade científica da especialidade no Brasil, 
é: 

(A) Sulfametoxazol-trimetoprim

(B) Caspofungina

(C) Voriconazol

(D) Itraconazol

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os protozoários causadores de doenças humanas, 
no que diz respeito à associação do agente com determi-
nada síndrome, considera-se que:

(A) a Babesia spp causa ceratite.

(B) a Acanthamoeba spp causa encefalite granulomatosa.

(C) o Blastocystis hominis causa abscesso hepático.

(D) a Dientamoeba fragilis causa miocardite.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação aos aspectos diagnósticos e ao tratamento 
dos  acidentes  com  animais  peçonhentos  considera-se 
que: 

(A) a fasciotomia previne a progressão da coagulopatia 
no acidente botrópico. 

(B) a presença de ação coagulante no sangue é sinal de 
gravidade no acidente crotálico. 

(C) o quadro de dor local intensa e alteração do sistema 
nervoso autônomo está presente no loxoscelismo. 

(D) o achado de lesão local necrótica e insuficiência renal 
caracteriza o foneutrismo.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as doenças que assolam a humanidade, a sífilis é 
a “grande imitadora”. Considerando a diversidade de acha-
dos clínicos e laboratoriais,

(A) a reação de cadeia da polimerase (PCR) no líquido 
cefalorraquidiano (LCR) confirma que há treponema 
vivo e em replicação. 

(B) os distúrbios oculares,  quando há envolvimento do 
sistema nervoso central (SNC), são raros. 

(C) os nervos cranianos mais envolvidos na neurossífilis 
são o X e XI pares.

(D) o envolvimento ocular pode ocorrer em qualquer es-
tágio da doença – primário, secundário e terciário.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A associação entre doenças gastrointestinais e não gastro-
intestinais e o  Helicobacter pylori tem sido demonstrada. 
No que diz respeito às gastrointestinais, há, quase sem-
pre, associação

(A) positiva com gastrite e anemia perniciosa.

(B) negativa com dispepsia não ulcerosa.

(C) positiva com gastrite crônica superficial difusa.

(D) negativa com úlcera duodenal idiopática.

medico-infectologista
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A conjuntivite granulomatosa associada à síndrome oculo-
glandular de Parinaud, uma conjuntivite autolimitada asso-
ciada à linfadenite ipsilateral, usualmente pré-auricular, re-
presenta um caso atípico de doença causada por 

(A) Campylobacter jejuni.

(B) Toxoplasma gondii.

(C) Bartonela hanselae.

(D) Brucella melitensis.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leishmaniose visceral  representa  uma zoonose  impor-
tante para o município de Goiânia desde que foram encon-
trados cães infectados e doentes na região. Diante desta 
situação epidemiológica, o Ministério da Saúde do Brasil 
orienta o seguinte:

(A) avaliação clínica de todos os moradores do local afe-
tado.

(B) castração de todos os cães errantes.

(C) controle químico vetorial a cada novo diagnóstico de 
caso humano.

(D) eutanásia para todos os cães sororreagentes (acima 
de 1/40) e/ou exame parasitológico positivo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestante, no terceiro trimestre da gravidez, é portadora de 
escabiose. Considerando-se os efeitos adversos dos esca-
bicidas durante a gravidez, qual o tratamento a ser indica-
do?

(A) Permetrina creme

(B) Benzoato de benzila loção 

(C) Malation loção

(D) Enxofre em óleo de petróleo

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  abordagem diagnóstica  e  terapêutica  da  doença  de 
Chagas,

(A) o encontro de IgM anti-T. cruzi confirma o diagnóstico 
de Chagas agudo.

(B) a terapia preventiva com Benzonidazol deve ser ad-
ministrada aos viajantes a locais endêmicos.

(C) a reação de cadeia da polimerase (PCR) é o teste 
diagnóstico padrão-ouro.

(D) o tratamento com Nifurtimox deve ser iniciado preco-
cemente na doença congênita. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A esquistossomose  mansônica  representa  uma  doença 
importante em muitas regiões brasileiras. No que se refere 
aos aspectos clínico-epidemiológicos, conclui-se que

(A) a dermatite papular, que é uma reação imunológica à 
cercária, é mais duradora nas pessoas expostas  pela 
primeira vez.

(B) o tratamento para diminuir ao máximo a carga parasi-
tária  está  indicado  para  as  áreas  endêmicas  e  de 
reinfecção inevitável. 

(C) a associação com câncer de cólon está comprovada.

(D) a profilaxia com praziquantel é recomendada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) para viajantes a 
regiões endêmicas de esquistossomose.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à associação da hanseníase com infecção pelo ví-
rus da imunodeficiência humana (HIV), as pesquisas mos-
tram a presença 

(A) da reação reversa como manifestação de reconstitui-
ção imune.

(B) do retardo na resposta ao tratamento da hanseníase.

(C) do incremento de formas clínicas lepromatosas.

(D) do aumento da gravidade da hanseníase.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O agente viral  infeccioso  mais  comumente  causador  de 
infecção em paciente pós-transplante de órgão sólido é: 

(A) o citomegalovírus.

(B)  o vírus Epstein-Barr.

(C) o herpesvírus tipo 6.

(D) o vírus herpes B.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de Quinsy constitui um quadro infeccioso carac-
terizado por

(A) celulite submandibular de origem dentária.

(B) faringite e trombose da veia jugular.

(C) abscesso peritonsilar e faringite estreptocócica.

(D) gengivite ulcerativa necrotizante aguda.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os estudos sobre a farmacocinética dos antibióticos utili-
zados para combater doenças infecciosas que agridem o 
ser humano permite concluir que 

(A) os aminoglicosídeos têm ação tempo-dependente.

(B) as polimixinas B e E têm ação concentração-depen-
dente.

(C) as fluorquinolonas têm ação tempo-dependente.

(D) os  monobactâmicos  têm ação  concentração-depen-
dente.

medico-infectologista
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em adulto jovem, com valvulopatia reumática (válvula nati-
va) e diagnóstico de endocardite, o esquema de antibioti-
coterapia  empírica  adequado  e  racional  para  cobertura 
dos agentes mais provavelmente envolvidos é:
(A) Penicilina+ Oxacilina+ Ceftazidime.
(B) Ampicilina/Sulbactam+ Amicacina.
(C) Ampicilina+ Oxacilina+ Gentamicina.
(D) Vancomicina+ Cefepime.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A nova classificação da dengue proposta pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, em 2009, enquadra como caso de 
dengue grave pacientes com
(A) desconforto respiratório e derrame pleural.
(B) plaquetopenia ≤ 50.000.
(C) hepatomegalia ≥ 2 cm do rebordo costal direito.
(D) transaminases ≥ 500.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Paciente renal crônico, em diálise, apresenta tosse e febre 
vespertina há trinta  dias.  Diagnosticada tuberculose pul-
monar. O tratamento preconizado atualmente, para esse 
caso, pelas diretrizes para tuberculose da Sociedade Bra-
sileira de Pneumologia e Tisiologia, é: 
(A) rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol.
(B) rifampicina + isoniazida + pirazinamida.
(C) rifampicina + isoniazida + estreptomicina.
(D) rifampicina + isoniazida + ofloxacina.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nas infecções em próteses articulares e osteomielite crôni-
ca causadas por  S. aureus meticilina-resistente, uma das 
opções de terapia específica, com altos níveis de concen-
tração óssea, é a
(A) vancomicina.
(B) daptomicina.
(C) cefalotina.
(D) sulfametoxazol-trimetoprim.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um profissional de saúde sofre acidente com respingo de 
secreção traqueal  na face,  material  oriundo de paciente 
HIV negativo. O profissional usava óculos, máscara e lu-
vas. Ele é vacinado contra hepatite B e tem anti-HBs com 
títulos protetores. A conduta pertinente, nesse caso, é
(A) colher exames do paciente-fonte e do profissional de 

saúde e iniciar profilaxia antirretroviral o quanto antes.
(B) orientar o uso correto dos equipamentos de proteção 

individual e encerrar o caso, pois o material tem baixa 
infectividade.

(C) solicitar exames do profissional acidentado e acom-
panhá-lo por seis meses.

(D) prescrever a profilaxia antirretroviral, incluindo zidovu-
dina, lamivudina e lopinavir/ritonavir.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto  ao  cumprimento  das  normas  de  biossegurança 
exigidas em todos os ambientes relacionados à assistên-
cia à saúde, as medidas de precauções e isolamento de-
terminam que, em caso de 

(A) pneumonia por Micoplasma pneumoniae, deve-se ter 
precauções com gotículas.

(B) sarampo, deve-se ter precauções de contato.

(C) coqueluche, deve-se ter precauções com aerossóis.

(D) hanseníase, deve-se ter precauções com gotículas.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino é admitida  no pronto-socorro 
com quadro de lombalgia e febre alta há dois dias. Apre-
senta exame de urina (EAS) com > 1.000.000 leucócitos, 
8000 hemácias e nitrito positivo. Ao exame físico, apresen-
tava-se hipotensa e com oligúria. Foi diagnosticado quadro 
de sepse grave. Nesse caso, que conduta deve ser adota-
da?

(A) Coletar  urocultura  e  iniciar  terapia  empírica  para 
Gram-negativos.

(B) Realizar  hemocultura para bactérias,  hidratação ve-
nosa e aguardar resultados para direcionar a terapêu-
tica. 

(C) Prescrever corticoterapia e aguardar urocultura para 
iniciar antibióticos.

(D) Investigar doenças obstrutivas de vias urinárias e rea-
lizar sondagem vesical de demora.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere aos efeitos adversos e contraindicações 
da vacina da febre amarela 17 DD, conclui-se o seguinte:

(A) após doses de reforço em maiores de 60 anos,  os 
efeitos adversos graves são mais frequentes.

(B) há registro de transmissão para o lactente, do vírus 
vacinal, via leite materno de mães vacinadas.

(C) está contraindicada a vacina para portadores de AIDS 
com CD4 < 350 células.

(D) está indicada a administração com precaução, para 
portadores de doença no timo.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, as recomendações para início de terapia antirre-
troviral em adultos infectados pelo HIV incluem a seguinte 
condição:

(A) pacientes devem ser assintomáticos com idade > 55 
anos, com contagem de células CD4 > 500. 

(B) pacientes devem apresentar CD4 entre 350-500 célu-
las, e carga viral > 10.000 cópias.

(C) pacientes devem ter presença de neoplasia e conta-
gem de células CD4 entre 350 a 500 células.

(D) pacientes devem ser  portadores de doença  cardio-
vascular e carga viral > 50.000 cópias.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas recomendações atuais do Ministério da Saúde do Bra-
sil, para o tratamento da hepatite C, está indicado o uso de

(A) Interferon peguilado + ribavirina + boceprevir em re-
tratamento de pacientes com genótipo 1, 2 e 3.

(B) Interferon  peguilado  +  ribavirina  nos  portadores  de 
genótipo 2 e 3, com carga viral > 600.000 UI/mL.

(C) Interferon peguilado + ribavirina na infecção aguda de 
pacientes sintomáticos, a partir da segunda semana 
do início dos sintomas.

(D) Interferon  peguilado  +  ribavirina  nos  coinfectados 
com HIV, com contagem de células CD4 ≤ 200 célu-
las/mm3.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Está demonstrada a relação entre os agentes infecciosos 
e fatores de risco predisponentes às respectivas doenças. 
Em relação a esses aspectos, considera-se que 

(A) a faixa etária maior de cinco anos está mais predispo-
nente a  doença invasiva pelo  Haemophilus influen-
zae.

(B) o paciente com histórico de neurocirurgia está mais 
predisposto à infeccção pelo Streptococcus pneumo-
niae.

(C) o portador de asplenia funcional está predisposto à 
infecção por Pseudomonas aeruginosa.

(D) o recém-nascido e o idoso com mais de 60 anos es-
tão predispostos à doença por  Listeria monocitoge-
nes.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  diagnóstico  diferencial  da  febre  maculosa  brasileira, 
enquadram-se clinicamente as seguintes doenças: 

(A) doença de Lyme e malária.

(B) dengue e meningococcemia.

(C) leptospirose e calazar.

(D) sarampo e hepatite B.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos testes laboratoriais que conferem diagnóstico de 
uretrite não gonocóccica é o seguinte:

(A) swab uretral  com presença de cinco leucócitos por 
campo.

(B) primeiro jato urinário com 10 ou mais leucócitos por 
campo.

(C) detecção de  C. trachomatis por  Reação de Imuno-
fluorescência Direta em amostra de secreção uretral.

(D) presença de diplococos extracelulares no swab ure-
tral.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as medidas estabelecidas para prevenção e con-
trole de infecções relacionadas à assistência à saúde, in-
clui-se a seguinte: 

(A) troca periódica dos circuitos do respirador.

(B) inserção de cateter venoso central em sítio femoral.

(C) antibioticoprofilaxia no cateterismo vesical de demo-
ra.

(D) paramentação completa na inserção de cateter veno-
so central.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

medico-infectologista


	capa-medico-especialidades-infectologista
	Página 1

	conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos
	clinica-geral
	medico-infectologista

