
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                             INFECTOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

A medida de frequência epidemiológica que determina o número de casos novos de 

uma determinada doença, oriundos de uma população sob o risco de adoecimento, 

ao longo de um determinado período de tempo é: 

 

a) Prevalência   

b) Incidência  

c) Sobrevida   

d) Mortalidade  

 

Questão nº: 22 

O desenho de estudo epidemiológico que melhor representa o acompanhamento de 

dois grupos de indivíduos inicialmente sem doença (fumantes e não fumantes), 

quanto ao aparecimento de infarto agudo do miocárdio durante um determinado 

período de tempo é: 

 

a) Coorte 

b) Caso-controle  

c) Seccional  

d) Ecológico  

 

Questão nº: 23 

As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) cujo mecanismo 

envolve a compressão sobre o ombro, flexão lateral do pescoço e elevação do braço, 

sendo observado, por exemplo, em pintores de paredes é: 

 

a) Epicondilite  

b) Tenossinovite dos extensores dos dedos 

 



c) Síndrome do desfiladeiro torácico 

d) Síndrome do túnel do carpo 

 

Questão nº: 24 

O agente etiológico considerado atualmente a causa mais comum de infecção 

congênita no homem é: 

 

a) Vírus da rubéola 

b) Vírus do sarampo  

c) Herpesvírus  

d) Citomegalovírus  

 

Questão nº: 25 

Dentre as afirmativas abaixo, qual não é considerada vantagem na aplicação da 

vacina atenuada (tipo Sabin) para prevenção da poliomielite? 

 

a) A imunidade é duradoura, podendo persistir por toda a vida.  

b) É mais barata e não necessita de reforços sistemáticos.  

c) Induz a produção de anticorpos e bloqueia a proliferação pulmonar do vírus 

epidêmico.  

d) A via de administração oral tem maior aceitação do que a via intramuscular.  

 

Questão nº: 26 

A angina diftérica pode ser confundida com outras anginas de etiologias diferentes 

com EXCEÇÃO de: 

 

a) Angina estreptocócica  

b) Angina pneumocócica  

c) Angina monocítica  

d) Angina gonocócica   

 

 



Questão nº: 27 

São considerados sinais de alarme na dengue, EXCETO: 

 

a) Vômitos persistentes  

b) Sangramentos de mucosa  

c) Letargia e/ou irritabilidade  

d) Diarréia  

 

Questão nº: 28 

A partir de 2014, com a introdução de casos autóctones de Chikungunya e em 2015 

de Zika, o diagnóstico diferencial das arboviroses tornou-se mais amplo e 

complexo. Dentre os sinais e sintomas clínicos abaixo, qual se faz mais presente no 

dengue em relação às outras arboviroses? 

 

a) Exantema  

b) Artralgia crônica  

c) Sangramentos  

d) Conjuntivite  

 

Questão nº: 29 

Dentre as inúmeras características encontradas no choque séptico, qual em geral, 

não está presente no choque ocasionado na dengue? 

 

a) Resistência vascular sistêmica baixa.  

b) Hiperlactatemia  

c) Leucopenia  

d) Hematócrito baixo  

 

Questão nº: 30 

São considerados critérios para alta hospitalar na Dengue, EXCETO: 

 

a) Estabilização hemodinâmica durante as 48 horas.  

b) Ausência de febre por 48 horas.  



c) Plaquetas em elevação e acima de 40.000/mmᶾ.  

d) Hematócrito normal e estável por 24 horas.  

 

Questão nº: 31 

Está recomendado no calendário vacinal de todo o paciente com HIV, 

independente do CD4, EXCETO: 

 

a) Influenza  

b) Hepatite B  

c) DT  

d) Febre amarela  

 

Questão nº: 32 

Dos esquemas antirretrovirais abaixo, qual seria o de primeira linha para os 

pacientes virgens de terapia, segundo as últimas diretrizes do Ministério da Saúde? 

 

a) Tenofovir + Lamivudina + Atazanavir/Ritonavir 

b) Abacavir + Lamivudina + Dolutegravir 

c) Tenofovir + Lamivudina + Darinavir/Ritonavir 

d) Tenofovir + Lamivudina+ Efavirenz 

 

Questão nº: 33 

São considerados efeitos adversos ao Efavirens, EXCETO: 

 

a) Insônia  

b) Sonhos vividos   

c) Sonolência  

d) Anemia   

 

Questão nº: 34 

São critérios para a solicitação de genotipagem segundo a Renageno, EXCETO: 

 



a) Falha virológica confirmada em coleta consecutiva de cara viral após intervalo de 

quatro semanas.   

b) Carga viral superior a 1000 cp/ml.  

c) Uso regular de TARV por pelo menos seis meses.  

d) Presença de blips pós vacinais.  

 

Questão nº: 35 

Assinale o fator de mau prognóstico em relação a pacientes acometidos de 

endocardite infecciosa: 

 

a) Presença de vegetações < 1 cm 

b) Envolvimento de valva mitral 

c) Taquicardia  

d) Presença de abscesso perivalvar  

 

Questão nº: 36 

São situações indicativas de quimioprofilaxia para Influenza com Oseltamivir, 

EXCETO: 

 

a) Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que 

estiverem envolvidos na realização de procedimentos invasivos geradores de aerossóis 

ou na manipulação de secreções de caso suspeito ou confirmado de influenza sem o uso 

adequado de EPI. 

b) Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência, 

durante surtos na instituição.   

c) População carcerária, em casos de surto de Influenza.  

d) Paciente em uso de imunossupressor, vacinado há uma semana, em contato com 

paciente com quadro suspeito ou confirmado de influenza.  

 

 

 

 



Questão nº: 37 

Sobre ascaridíase, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) A transmissão da ascaridíase se dá pela ingestão dos ovos infectantes do parasita, 

procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas.  

b) Nunca se manifesta por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia.  

c) O quadro clínico por si só distingue ascaridíase de outras verminoses, não havendo 

portanto, necessidade de confirmação do achado de ovos nos exames parasitológicos de 

fezes.  

d) É doença de notificação compulsória.  

 

Questão nº: 38 

Doença exantemática viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema 

maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se 

para troncos e membros. Este exantema é, precedido, em 5 a 10 dias, por 

linfadenopatia generalizada, principalmente sub-occipital, pós- auricular e cervical 

posterior. Estamos falando de: 

 

a) Shigelose  

b) Sarampo  

c) Rubéola  

d) Sífilis  

 

Questão nº: 39 

O quadro epidemiológico da malária no Brasil ainda é preocupante nos dias atuais. 

Embora em declínio, o número absoluto de casos em 2008 ainda foi superior a 

300.000 pacientes em todo o país. Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

ao ciclo biológico da doença: 

 

a) Os hipnozoítos são responsáveis pelas recaídas da doença que ocorrem após períodos 

variáveis de período de incubação.  

b) A infecção inicia quando os parasitos (esporozoítos) são inoculados na pele pela 

picada do vetor.  



c) O ciclo eritrocitário repetem-se a cada 48 horas nas infecções por P.malariae e a cada 

72 horas nas infecções por P. vivax e P. falciparum.  

d) No Brasil não há registro da transmissão autóctone por plasmodium ovale.  

 

Questão nº: 40 

Segundo a Portaria Ministerial 2616, de 12 de maio de 1998, que regulamenta as 

ações do controle de infecção hospitalar no país, é CORRETO afirmar que: 

 

a) As infecções de recém- nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e 

quatro) horas são consideradas infecções hospitalares.  

b) É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a 

internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares.  

c) Infecção hospitalar é aquela que está associada com complicação ou extensão da 

infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microorganismo com sinais 

ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.   

d) Quando na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for 

isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do 

paciente, o caso não deverá ser considerado como infecção hospitalar.  

 

Questão nº: 41 

Marque a INCORRETA sobre a escabiose: 

 

a) É uma parasitose de pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em 

forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos.  

b) O prurido intenso é causado por reação alérgica a produtos metabólicos.  

c) Ocorre somente em regiões tropicais.  

d) Podem ocorrer infecções secundárias pela “coçadura”, que quando causada pelo 

estreptococo beta hemolítico, pode levar a glomerulonefrite.  

 

 

 



Questão nº: 42 

Mulher, com 20 anos, estudante, iniciou há cerca de 12 horas quadro de febre alta, 

mialgia, cefaléia intensa, calafrios, náuseas e vômitos. Ao exame: paciente 

desorientada, temperatura axilar de 38,8° C, PA de 90X45 mmHg, pulso 112/min, 

FR 24/min. Rash com algumas  petéquias principalmente em membros inferiores. 

Flexão passiva da nuca causa desconforto. Qual é o agente infeccioso mais 

provável? 

 

a) Staphylococcus aureus  

b) Neisseria meningitidis  

c) Salmonela  

d) Vírus da dengue-forma hemorrágica 

 

Questão nº: 43 

Sobre a transmissão da Doença de chagas, NÃO é possível afirmar que: 

 

a) A forma vetorial ocorre pela passagem do protozoário dos excretas dos triatomídeos 

através da pele lesada ou mucosas do ser humano, durante ou logo após o repasto 

sanguíneo. 

b) Não há possibilidade de transmissão oral a partir da ingestão de alimentos contendo 

T. Cruzi.  

c) A transmissão transfusional ocorre por meio de hemoderivados ou transplante de 

órgãos ou tecidos provenientes de doadores contaminados.  

d) A transmissão vertical ocorre em função da passagem do T.cruzi de mulheres 

infectadas para seus bebês, durante a gestação ou o parto.  

 

 

Questão nº: 44 

Sobre a varicela, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) É causada por um vírus RNA, o varicela-zoster, da família herptoviridae. 

b) O reservatório é o homem. 

 



  

c) O diagnóstico é principalmente laboratorial.  

d) A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelo contato direto ou por secreções 

respiratórias. 

 

Questão nº: 45 

Militar, em missão no Haiti, apresenta 03 dias após o seu desembarque naquele 

país, diarreia aquosa com cólica abdominal intensa. Relata que está tendo duas 

evacuações de fezes não moldadas por dia nesses últimos dois dias. Não percebeu 

nenhum sangue nas fezes e não apresentou febre. Qual a causa mais provável da 

doença desse paciente? 

 

a) Campylobacter jejuni   

b) Escherichia coli enterotoxigênica.  

c) Giardia lamblia  

d) Norovírus  

 

Questão nº: 46 

Todos os seguintes microorganismos constituem causas comuns de uretrite em 

homens, EXCETO: 

 

a) Gardnerella vaginallis 

b) Mycoplasma genitalium  

c) Neisseria gonorrhoeae  

d) Trichomonas vaginalis  

 

Questão nº: 47 

Qual das seguintes alternativas representa um importante reservatório para 

microorganismos anaeróbios no corpo humano? 

 

a) Duodeno  

b) Trato genital feminino  

 



c) Pulmões  

d) Próstata  

 

Questão nº: 48 

Em relação ao paciente adulto que apresenta co-infecção HIV- Leishmaniose 

Visceral. Qual destas drogas é o tratamento de escolha no Brasil? 

 

a) Desoxicolato de anfotericina B 

b) Anfotericina B lipossomal 

c) Antimoniato de N-metil glucamina 

d) Isotionato de pentamidina 

 

Questão nº: 49 

São antibióticos do grupo dos inibidores de betalactamases, EXCETO: 

 

a) Nitrofurantoína  

b) Ácido clavulânico  

c) Sulbactam  

d) Tazobactam  

 

Questão nº: 50 

Os portadores do vírus HIV são considerados PPD reatores, quando apresentam 

teste de PPD com enduração igual ou maior que: 

 

a) 10 mm  

b) 2 mm  

c) 5 mm  

d) 15 mm  

 

FIM DA 2ª PARTE 

 


