
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH 

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 
 

 
 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 
01 e 02: 
 

A grande árvore e o bambu 
 

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em 
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na 
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região 
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. 
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco 
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um 
emaranhado de raízes retorcidas. 

– Há certas coisas que não compreendo – disse o 
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, 
com raízes assim robustas, tombe por causa da 
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam 
de pé? 

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, 
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, 
disse ao discípulo: 

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na 
margem do caminho? 

– Sim! 
– Durante as grandes tempestades, as varas do 

bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase 
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, 
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre 
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse 
acontecido. 

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de 
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que 
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. 
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, 
quando um peixe grande abocanhava a isca. 

O mestre continuou: 
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à 

tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era 
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio 
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo 
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar 
seu próprio peso e sucumbiu. 

O discípulo, já habituado com as parábolas do 
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o 
ensinamento que estava por vir. 

– Assim também é com os homens – prosseguiu o 
mestre. 

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida 
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que 
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as 
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem 
mudanças, mas continuam inteiros.  
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não 
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as 
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’ 

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/) 
 

QUESTÃO 01 
A finalidade do texto é: 
 
A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e 

as outras árvores; 
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a 

importância de nos adequarmos às situações da vida; 
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a 

necessidade de sermos humildes e aceitarmos as 
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de 
vencermos os infortúnios; 

D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores. 
 
QUESTÃO 02 
Observe as informações acerca do texto, julgando-as 
certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma 

sequência narrativa; 
(   ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu 

se agitam de um lado para o outro, chegam quase a 
tocar o chão.” No trecho há período simples; 

(   ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e 
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, 
é classificada morfologicamente como pronome; 

(   ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes 
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma 
conjunção adverbial conformativa.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, C, E, C; 
B) C, E, C, C; 
C) E, E, C, C; 
D) C, E, C, E. 
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04: 
 
QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
QUESTÃO 03 
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Conjunção coordenada explicativa; 
D) Conjunção subordinativa causal. 
 
QUESTÃO 04 
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para: 
 
A) Separar orações coordenadas assindéticas; 
B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
C) Separar orações intercaladas; 
D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
QUESTÃO 05 
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa: 
 
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente; 
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica; 
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada 

no receptor; 
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Somente I e III são verdadeiras; 
B) Somente III e IV são verdadeiras; 
C) Todas são verdadeiras; 
D) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise 
os itens: 
 
I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 07 
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto: 
 
A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 

operacionalização das diretrizes aprovadas pela 
Conferência de Saúde; 

B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS; 

C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e 
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

 
QUESTÃO 08 
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de 
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com 
ênfase em: 
 
A) Tuberculose e AIDS; 
B) Malária e Sarampo; 
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase; 
D) Dengue e Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações 

de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador; 

(   ) Conforme legislação do SUS, constitui competência 
exclusiva da União a realização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

(   ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela 
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de determinada área, sempre por 
intermédio de entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, F; 
C) V, F, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto 
afirmar que a saúde é: 
 
A) Um direito fundamental do ser humano; 
B) Mais importante que a educação; 
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a 

sociedade; 
D) Direito do estado e dever do cidadão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
O médico atende uma paciente com corrimento vaginal 
sugestivo de Tricomoníase. Na investigação 
complementar, solicita sorologias para outras ISTs, as 
quais traziam o resultado demonstrado na tabela baixo: 
 
Anti HIV 1 e 2 Não reagentes. 
HbSAg Reagente. 
Anti-HBS Não reagente. 
HBsAg Reagente. 
Anti-HBC IgM Reagente. 
Anti-HBC IgG Não reagente. 
Anti-HCV Não reagente. 
VDRL Não reagente. 

 
Qual o diagnóstico mais provável e uma associação clínica 
relacionado a essa infecção? 
 
A) Hepatite C Aguda, Nefropatia Membranosa; 
B) Hepatite B Crônica, Crioglobulinemia; 
C) Hepatite B Aguda, Poliarterite Nodosa; 
D) Hepatite B Aguda, Poliangeíte Microscópica. 
 
QUESTÃO 12 
O médico atende uma paciente gestante de 38 semanas 
com queixas de dores intensas em baixo ventre além de 
perda de líquido e sangue de pequeno volume. Ao exame 
física, percebe-se evidência de pápulas vesículas e crostas 
de surgimento há 7 dias com distribuição centrípeta. O 
toque vaginal revela colo apagado 90% e dilatação de 
7cm. A paciente inicia a fase ativa de trabalho de parto. 
Qual melhor conduta para evitar uma forma grave dessa 
doença ser contraída pelo recém-nascido? 
 
A) Profilaxia com vacina da doença em questão em até 48 

horas após o tratamento; 
B) Profilaxia com imunoglobulina para a doença descrita 

na questão em até 120 horas após o nascimento; 
C) Não é necessária a profilaxia com imunoglobulina pois 

o início dos sintomas ocorreu em um período no qual já 
houve tempo suficiente para a passagem de anticorpos 
para o feto; 

D) Profilaxia com imunoglobulina para a doença descrita 
na questão em até 72 horas após o nascimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
Sobre a classificação e tratamento da Hanseníase, marque 
a alternativa correta: 
 
A) O resultado negativo de uma baciloscopia classifica o 

doente obrigatoriamente como Paucibacilar e o 
tratamento deve ser feito com Rifampicina, Dapsona e 
Clofazimina; 

B) O resultado positivo de uma baciloscopia classifica o 
doente obrigatoriamente como Multibacilar e o 
tratamento deve ser feito com Rifampicina, Dapsona e 
Clofazimina; 

C) Na Hanseníase Tuberculoide, há comprometimento de 
várias regiões anatômicas e/ou mais de um tronco 
nervoso, sendo o tratamento preconizado o uso de 
Rifampicina e Dapsona; 

D) Na Hanseníase Virchowiana há comprometimento 
localizado em uma região anatômica, sendo o 
tratamento preconizado o uso de Rifampicina e 
Dapsona; 

 
QUESTÃO 14 
Qual o melhor esquema para o tratamento de Meningite 
Bacteriana em um paciente de 80 anos? 
 
A) Penicilina Cristalina; 
B) Cefazolina + Clindamicina; 
C) Ceftriaxona + Penicilina Cristalina; 
D) Ceftriaxona + Ampicilina. 
 
QUESTÃO 15 
O paciente com infecção pelo vírus do HIV pode evoluir 
com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), a 
qual cursa com maiores complicações devido a 
imunossupressão grave. Marque a alternativa que engloba 
doenças definidoras de SIDA: 
 
A) Pneumonia por Pneumocystis jirovecii, Sarcoma de 

Kaposi e Retinite por CMV;  
B) Neurotoxoplasmose, Pneumonia por Pneumocystis 

jirovecii e Herpes Zoster; 
C) Candídiase Oral Persistente, Diarréia crônica e 

Criptococose Extrapulmonar; 
D) Candidíase Vulvovaginal Persistente, 

Neurotoxoplasmose e Retinite por CMV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO INFECTOLOGISTA 
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 

5 de 7 

QUESTÃO 16 
Em relação à infecção pelo Clostridium tetani, assinale a 
afirmativa correta:  
 
A) Pode ser encontrado no solo e colonizar 

temporariamente o trato gastrintestinal de muitos 
animais, exceto os humanos;  

B) São formadores de esporos que podem sobreviver no 
meio ambiente por curtos períodos;  

C) Já a transmissão do tétano neonatal, também chamado 
de “mal de vinte dias”, ocorre pela contaminação do 
coto umbilical por esporos do bacilo tetânico, que 
podem estar presentes em instrumentos sujos utilizados 
para cortar o cordão umbilical ou em substâncias pouco 
higiênicas usadas para cobrir o coto; 

D) O diagnóstico laboratorial por meio da cultura é falho, 
com baixa sensibilidade devido à extrema 
vulnerabilidade do C. tetani à exposição ao oxigênio. 

 
QUESTÃO 17 
Em relação à Leishmaniose Visceral, marque V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O início do quadro clínico é insidioso, com o 

surgimento de febre (por vezes, elevada), perda de 
peso, anorexia e aumento progressivo do volume 
abdominal; 

(   ) A hepatoesplenomegalia é volumosa, e o crescimento 
hepático, em geral, é desproporcional ao do baço, 
podendo o fígado ser palpado na fossa ilíaca esquerda 
ou direita; 

(   ) Fenômenos hemorrágicos (epistaxes, gengivorragias, 
hemorragia digestiva) são frequentes e refletem 
plaquetopenia, muito comum nessa parasitose, ou 
coagulação intravascular disseminada, vista 
eventualmente nos casos avançados da parasitose. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, V, F; 
D) V, F, F. 
 
QUESTÃO 18 
João Mateus, tem 12 anos e sofre um ferimento perfurante 
plantar com prego enferrujado. Em seu cartão de 
vacinação consta: 3 doses da vacina DTP no 1° ano de 
vida, 1 dose aos 15 meses e 1 dose aos 5 anos. Neste caso 
a conduta que deve ser adotada para profilaxia do tétano 
é:  
 
A) Aplicação de 1 dose de reforço da vacina dT;  
B) Apenas limpeza do ferimento;  
C) Aplicação de 2 ou mais doses de reforço da vacina DTP; 
D) Aplicação de 1 dose de reforço da vacina dT e 2 doses 

de soro antitetânico. 
 

QUESTÃO 19 
Em relação à Toxoplasmose, analise os itens abaixo: 
 
I. A imunidade celular é o principal mecanismo de defesa 

no controle da toxoplasmose. 
II. Transmissão vertical ocorre em 60 a 65% dos casos 

cujas mães se infectaram durante o primeiro trimestre, 
contudo com repercussões fetais leves. 

III. Como T. gondii é um parasito intracelular obrigatório, 
a imunidade mediada por células é o mais importante 
mecanismo do hospedeiro no controle da infecção por 
este parasite. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Somente o item III. 
 
QUESTÃO 20 
Sobre a rubéola, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A rubéola é transmitida por contato direto com 

indivíduos infectados por meio das gotículas de 
secreções da nasofaringe; 

B) As crianças com rubéola congênita, podem eliminar o 
vírus pela urina e secreções nasofaríngeas por um 
período superior a um ano, mas a eliminação é maior 
nos primeiros meses de vida; 

C) Uma pessoa com rubéola pode transmitir a doença a 
outras pessoas desde uma semana antes do início da 
erupção até uma a duas semanas depois de seu 
desaparecimento. Ou seja, uma pessoa pode transmitir 
a doença antes mesmo de saber que tem rubéola; 

D) Recém-nascidos costumam ser a faixa etária de menor 
risco, uma vez que ainda não foram vacinados contra a 
doença. Os adultos, por outro lado, estão livres da 
rubéola só porque foram vacinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO INFECTOLOGISTA 
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 

6 de 7 

QUESTÃO 21 
Sobre o manejo dos cateteres a fim de se evitar processos 
infecciosos, analise os itens: 
 
I. O cateter venoso central deve ser trocado sempre que 

houver suspeita de infecção no local de inserção. 
II. A utilização de cateteres impregnados com antibióticos 

ou antissépticos, em adultos, pode ser útil na 
prevenção de infecção nos casos em que a expectativa 
de permanência do cateter seja superior a três dias. 

III. Deve-se realizar a troca rotineira de cateteres venosos 
centrais, exceto para cateter de Swan Ganz, que pode 
permanecer por mais de sete dias sem risco de 
infecção. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente os itens I e II; 
B) Somente os itens II e III; 
C) Somente o item I; 
D) Somente o item III. 
 
QUESTÃO 22 
Sobre a herpes genital primário, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) A formação de cicatriz é muito comum; 
B) A disúria é mais comum nos homens, sendo um reflexo 

da taxa de isolamento uretral, consideravelmente mais 
alta que nas mulheres; 

C) A infecção pelo herpes genital ocorre mediante 
exposição da região genital ao vírus de um parceiro com 
herpes em atividade (por contato genital ou oral); 

D) O episódio inicial de herpes genital pode durar no 
máximo de 05 dias e é comum que as pessoas 
apresentem uma série de sintomas generalizados, como 
febre, dores e aumento da sensibilidade, aumento dos 
gânglios, além dos sintomas genitais específicos. 

 
QUESTÃO 23 
A actinomicose é uma infecção bacteriana, supurativa 
crônica, que diminuiu em frequência com o advento dos 
antibióticos. Sobre esta patologia, assinale a afirmativa 
correta: 
 
A) A actinomicose cervicofacial é a menos frequente (05 a 

10%), ocorrendo em pessoas com higiene oral 
deficiente (carie dentária, gengivite, doença 
periodontal), após trauma oral (extração dentária, 
cirurgia buco facial); 

B) No tórax, a doença tem curso indolente e progressivo e 
os principais sintomas são: tosse, expectoração, 
podendo ocorrer hemoptise maciça, emagrecimento e 
febre; 

C) Dor torácica não é uma característica marcante da 
doença no tórax; 

D) A Clindamicina é a droga de escolha, seguida de 
amoxicilina via oral. 

 

QUESTÃO 24 
Pedro, sexo masculino, 25 anos, HIV-positivo, apresenta 
quadro progressivo de hemiparesia direita e afasia motora. 
A tomografia cranioencefálica revela grande área 
hipodensa em topografia de núcleos da base à esquerda, 
com intenso realce anelar após a injeção de contraste, e 
importante efeito de massa. Neste caso a melhor conduta 
seria: 
 
A) Complementar a investigação com exame do Liquido 

Cefalorraquidiano; 
B) Proceder à biópsia estereotáxica da lesão; 
C) Solicitar Ressonância Nuclear Magnética de crânio para 

melhor investigação diagnóstica; 
D) Iniciar tratamento empírico com sulfadiazina e 

pirimetamina. 
 
QUESTÃO 25 
É uma doença, infecciosa, congênita e adquirida, causada 
por um protozoário, encontrado nas fezes dos gatos e 
outros felinos. Pode ter sintomas semelhantes aos da gripe 
em algumas pessoas. É popularmente conhecida como 
“doença do gato”. Trata-se da: 
 
A) Toxoplasmose; 
B) Escarlatina; 
C) Hantaviroses; 
D) Varicela. 
 
QUESTÃO 26 
O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza 
viral, transmissível e extremamente contagiosa, muito 
comum na infância. Sobre esta patologia podemos afirmar 
que:  
 
A) Apresenta febre baixa e linfadenopatia generalizada, 

principalmente suboccipital, pós-auricular e cervical 
posterior, geralmente precedendo o exantema, em 5 a 
10 dias; 

B) Nas últimas 24 horas do período de convalescença, 
surge na altura dos pré-molares, na região gemiana, o 
sinal de Koplik - pequenas manchas brancas com halo 
eritematoso, consideradas sinais patognomônicos do 
sarampo; 

C) O período de maior transmissibilidade ocorre 2 dias 
antes e 2 dias após o início do exantema; 

D) O vírus vacinal é transmissível. 
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QUESTÃO 27 
Também conhecida como parotidite epidêmica, a caxumba 
é uma infecção viral, aguda, benigna e autolimitada. Sobre 
esta patologia, analise os itens: 
 
I. Nos indivíduos com caxumba, o vírus foi isolado em 

saliva, líquor, urina, sangue, leite e em tecidos 
infectados.  

II. O vírus alcança o hospedeiro suscetível por meio de 
contato direto, por gotículas de saliva ou por fômites 
de um indivíduo infectado. 

III. A maioria das infecções em crianças menores de 2 
anos é subclínica. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e III; 
C) Somente o item III; 
D) Todos os itens. 
 
QUESTÃO 28 
Sobre a falha do tratamento e recidivas da tuberculose, 
marque a opção correta: 
 
A) Deve-se suspeitar de falha do tratamento quando as 

culturas de escarro de um paciente permanecem 
positivas depois de cinco meses de tratamento;  

B)  Os pacientes com recidivas tendem menos a abrigar 
cepas resistentes a fármacos do que as cepas dos 
pacientes cujo tratamento falhou;  

C) A resistência adquirida é comum entre cepas de 
pacientes que sofrem recidivas após completar um 
esquema-padrão de curta duração;  

D) O esquema não pode ser adiado, sendo então 
recomendado a mudança logo que haja a suspeita de 
falha do tratamento. 

 
QUESTÃO 29 
Marque a opção correta sobre os princípios fundamentais 
da Acreditação de Serviços de Saúde: 
 
A) Obrigatória, esporádico e reservado; 
B) Voluntário, periódico e reservado; 
C) Obrigatório, periódico e resultados divulgados; 
D) Voluntário, periódico e resultados divulgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
Sobre Acreditação Hospitalar, analise os itens: 
 
I. A Organização Nacional de Acreditação Hospitalar 

(ONA) é uma organização privada, sem fins lucrativos, 
que objetiva a implementação nacional de um 
processo permanente de melhoria da qualidade de 
assistência à saúde; 

II. As instituições acreditadoras são órgãos públicos, 
credenciados pela ONA, que avaliam e certificam a 
qualidade dos serviços de saúde em âmbito nacional; 

III. Acreditação é o procedimento de avaliação dos 
recursos institucionais, de caráter voluntário e 
periódico, que visa garantir a qualidade dos serviços 
de saúde em âmbito nacional. 

 
Estão corretas: 
 
A) Somente os itens I e III; 
B) Somente os itens II e III; 
C) Somente os itens I e II; 
D) Somente o item III. 
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