
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 
Estado de Minas Gerais 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
CONCURSO PÚBLICO 

01/2020 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 

 É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de 
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências 
físicas. 

 Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a 
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser 
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. 

 Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das 
mangas da roupa. Não use as mãos. 

 Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do 
certame. 

 O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da 
sala de provas. 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno 

corresponde com a sua opção de inscrição. 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala. 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no 
campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo: 

 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.  

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da 
sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

A World Wide Web mudou a vida das pessoas para 

sempre ao conectar milhões de usuários em todo o 

mundo, tornando disponíveis as informações contidas 

nele. Apesar dos termos World Wide Web (rede mundial 

de computadores) e internet serem frequentemente 

usados como sinônimos, eles não significam a mesma 

coisa. A internet é o sistema que se conecta à rede de 

informação, que é a web. A internet pode existir sem a 

web, mas o contrário não. Assinale abaixo a alternativa 

que contém incorreção neste domínio: 

(A) A internet começou como uma rede de dois 

computadores idealizada pelo Exército dos Estados 

Unidos sob o nome de ARPANET, sendo efetivada 

concretamente a partir de 1965. 

(B) A rede ARPANET original cresceu desde sua 

criação tendo chegado já como internet a mais de 50 

milhões de computadores em 1992. 

(C) Em 1989/1990 o cientista da computação britânico 

Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, 

criando o primeiro navegador e as primeiras páginas 

da web, que podiam ser acessadas pela internet. 

(D) As páginas da web usam hipertexto, ou seja, texto 

exibido em um monitor que contém hiperlinks para 

outros documentos. 

 

02  
 

Na Física, a energia está associada à capacidade de 

qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. De 

acordo com as leis da Física, a energia não pode ser 

criada, mas apenas transformada, sendo cada um dos 

tipos de capaz de provocar fenômenos determinados e 

característicos nos sistemas físicos. Exemplos de 

energia são a energia mecânica e a elétrica. Neste 

sentido, assinale abaixo a alternativa errada quanto aos 

demais principais tipos de energia: 

(A) Térmica. 

(B) Mental. 

(C) Química. 

(D) Nuclear. 

 

03  
 

As Antilhas é composta por diversas ilhas na América 

Central. Assinale abaixo a alternativa que contem 

elemento geográfico que não pertence a ela: 

(A) Bahamas. 

(B) Cuba.  

(C) Jamaica. 

(D) Florida. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Leia o conto, de Heloísa Seixas, publicado na revista 

Domingo do Jornal do Brasil em 02/04/2006, para 

responder às questões. 

 

 

Viajante 

  

Lá está ela. 

Vergada, sim – mas soberba. O cabelo branco preso num 

coque no alto da cabeça, o corpo muito magro apoiado 

na bengala. Parada junto ao meio-fio, do outro lado da 

rua, prepara-se para atravessar. 

Eu a vejo de longe, mas sua presença se impõe. O 

vestido é simples, de algodão talvez, um corte reto, sem 

mangas, sem bolsos. Os sapatos, um mocassim preto, de 

gáspea alta, pesado mas firme, talvez pela necessidade 

de um bom apoio para pés tão incertos, tão cansados. Na 

mão direita, a bengala; na esquerda, uma sacola de 

plástico, de supermercado. Tudo muito prosaico, 

simples, e no entanto há uma aura de majestade ali. 

Agora, o sinal abriu. E ela começa a atravessar. 

Da outra calçada, parada, observo. Ela desce o meio-fio 

com um passo leve, incerto, quase etéreo. Começo a me 

preocupar. Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e, 

como vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e 

fecha muito rápido. Os carros não podem esperar. Não 

vai dar tempo, penso. Mas a mulher não parece se 

importar. 

Um passo depois do outro, lá vai ela, com todo o vagar 

do mundo, apoiando-se em sua bengala. E o sinal 

começa a piscar, anunciando que o tempo do ser 

humano se esgota, que este precisa abrir caminho para a 

máquina. 

Estremeço, pensando: preciso fazer alguma coisa. Mas 

não faço. Continuo imóvel, pregada ao chão. 

Pronto. O sinal fechou. E ela ainda está no meio da rua. 

Mas nenhum carro avança, parecem contidos pela 

realeza da mulher. E ela segue, sem apressar o passo, 

sem olhar para os lados, sem temor algum. Parece maior 

do que todos nós, do que o mundo inteiro, parece nos 

falar de uma outra maneira de viver, mais amena, mais 

gentil. Viajante do tempo, é como se caminhasse por uma 

Ipanema de setenta anos atrás. 

Só quando afinal sobe na calçada do outro lado, só 

então, os automóveis arrancam. E eu a vejo afastar-se, 

no mesmo e imperturbável passo. 

Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado 

ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me 

intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência 

daquela mulher-navio que, impávida e majestosa, 

singrava o tempo. 

Disponível em: https://heloisaseixas.com.br/contos-minimos/2006-2/  

 

04  

 

 

 
O conto: 

(A) Alerta sobre as dificuldades sofridas pelos idosos 

nos grandes centros urbanos.  

(B) Narra objetivamente uma situação cotidiana, sem 

emitir juízos de valor. 

(C) Enaltece a superioridade da máquina, na figura dos 

automóveis, sobre os humanos. 

(D) Contrapõe o ritmo acelerado da vida moderna à 

serenidade de uma época passada. 

 

05  

 

 

 
Considere os seguintes trechos: 
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“Vergada, sim – mas soberba.”  

 “E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência daquela 

mulher-navio que, impávida e majestosa, singrava o 

tempo.” 

 

As palavras em destaque podem ser substituídas, sem 

prejuízo de sentido, por: 

(A) Imponente, intrépida e atravessava. 

(B) Acanhada, ousada e cessava. 

(C) Pujante, inerte e percorria. 

(D) Humilde, valente e interrompia. 

 

06  

 

 

 
Considere as seguintes afirmações e assinale a 

alternativa correta.  

 

I- Em “E ela começa a atravessar”, o verbo indica 

uma ação que ocorre no momento em que a 

narradora observa a cena.  

II- Em “ele abre e fecha muito rápido”, o uso do 

presente do indicativo indica habitualidade e 

repetição.  

III- Em “Parece maior do que todos nós”, o verbo 

indica uma ação terminada.  

IV- Em “singrava o tempo”, o uso do pretérito 

imperfeito do indicativo indica habitualidade e 

repetição. 

 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

07  

 

 

 
Assinale a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas no excerto abaixo.  

 

“Da outra calçada, (1) parada, (2) observo. Ela desce o 

meio-fio com um passo leve, (3) incerto, (4) quase 

etéreo.” 

  

(A) Todas as ocorrências de vírgulas servem para 

separar orações e indicam pausa para respiração do 

leitor. 

(B) Nas ocorrências (1) e (2), as vírgulas isolam a 

oração reduzida e, em (3) e (4), separam termos 

coordenados. 

(C) Em (1) e (2), as vírgulas separam adjuntos 

adverbiais e, em (3) e (4), separam vocativos. 

(D) Todas as ocorrências de vírgulas servem para isolar 

elementos que fazem parte de enumerações e têm 

igual função sintática. 

 

08  

 

 

 
Assinale a alternativa que apresenta o parágrafo abaixo 

reescrito no tempo presente e na primeira pessoa do 

plural.  

 

“Talvez eu devesse ter ido ao seu encontro, tentado 

ajudar. Mas não pude. Sua dignidade, tamanha, me 

intimidou. E fiquei ali, imóvel, esmagada pela imponência 

daquela mulher-navio que, impávida e majestosa, 

singrava o tempo.” 

 

(A) Talvez nós devemos ter ido ao seu encontro, 

tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, 

tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis, 

esmagadas pela imponência daquela mulher-navio 

que, impávida e majestosa, singra o tempo. 

(B) Talvez nós devamos ter ido ao seu encontro, 

tentado ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, 

tamanha, nos intimida. E ficamos ali, imóveis, 

esmagadas pela imponência daquela mulher-navio 

que, impávida e majestosa, singra o tempo. 

(C) Talvez nós devamos ir ao seu encontro, tentar 

ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha, 

nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela 

imponência daquela mulher-navio que, impávida e 

majestosa, singra o tempo. 

(D) Talvez nós devemos ir ao seu encontro, tentar 

ajudar. Mas não podemos. Sua dignidade, tamanha, 

nos intimida. E ficamos ali, imóveis, esmagadas pela 

imponência daquela mulher-navio que, impávida e 

majestosa, singrava o tempo. 

 

09  

 

 

 
Considere o seguinte trecho do texto e assinale a 

alternativa correta. 

 

“Sei que aquele sinal é um sinal de pedestre e, como 

vivemos sob a tirania do automóvel, ele abre e fecha 

muito rápido.” 

 

(A) A conjunção e estabelece uma relação de oposição 

entre “Sei que aquele é um sinal de pedestre” e “ele 

abre e fecha muito rápido”. 

(B) O pronome ele retoma o substantivo automóvel 

mencionado na oração anterior.  

(C) A conjunção como estabelece uma relação de causa 

e efeito entre a tirania do automóvel e a rapidez do 

sinal. 

(D) O pronome aquele retoma o substantivo meio-fio 

mencionado anteriormente. 

 

10  

 

 

 
Assinale a alternativa correta.  

(A) Em “Parada junto ao meio-fio, do outro lado da rua, 

prepara-se para atravessar”, a partícula se indica 

oração sem sujeito. 

(B) Em “parecem contidos pela realeza da mulher”, o 

verbo na terceira pessoa do plural marca sujeito 

indeterminado. 

(C) Em “Sua dignidade, tamanha, me intimidou”, o 

sujeito do verbo destacado está oculto.  

(D) Em “Parece maior do que todos nós, do que o 

mundo inteiro, parece nos falar de uma outra 

maneira de viver, mais amena, mais gentil. Viajante 

do tempo, é como se caminhasse por uma Ipanema 

de setenta anos atrás”, os verbos destacados 

compartilham do mesmo sujeito.  
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Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g303631-

d5360852-Reviews-Bella_Minas-Sao_Paulo_State_of_Sao_Paulo.html 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre o banner acima 

e assinale a alternativa correta.  

 

I- A faixa, escrita de acordo com a norma culta da 

língua portuguesa, indica que, naquele 

restaurante, come-se o quanto quiser por um 

preço fixo. 

II- Na oração escrita no banner, “a vontade” é 

objeto direto do verbo comer.  

III- O uso do verbo no imperativo exprime um 

convite ao cliente para comer no restaurante. 

IV- “Coma a vontade” e “Coma à vontade” têm 

sentidos equivalentes segundo a norma culta 

escrita da língua portuguesa.  

 

(A) Apenas as afirmações I e III estão corretas.  

(B) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

(C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

(D) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  

 

 

 
Quatro jovens treinavam natação completando o 

percurso de uma piscina, várias vezes, indo de uma 

extremidade à outra e, cada um desses trajetos, era 

denominado “Piscina completa” pelo treinador. Adriana 

completou 7 piscinas, Bruna completou 8, Carolina 5 e 

Daniela 4. Imaginando que todas iniciaram o treino no 

mesmo horário pode se afirmar que quais delas 

terminaram a atividade na mesma extremidade que 

iniciaram o treinamento? 

(A) Adriana e Carolina. 

(B) Bruna e Carolina. 

(C) Bruna e Daniela. 

(D) Adriana e Daniela. 

 

 

13  

 

 

 
Um instituto de pesquisa buscou mapear quais eram os 

hábitos que haviam sido tomados pela população acerca 

do combate ao COVID-19, nessas condições entrevistou 

500 pessoas que apresentaram que passaram a otimizar 

os seguintes hábitos: 

 

 360 lavar as mãos com sabão. 

 319 usar álcool em gel. 

 255 usar máscaras. 

 198 lavar as mãos com sabão e uso de álcool em 

gel. 

 145 lavar as mãos com sabão e uso de máscaras. 

 194 uso de álcool em gel e uso de máscaras. 

 97  lavar as mãos com sabão, uso de álcool em 

gel e uso de máscaras. 

 

Nas condições apresentadas, quantas pessoas não 

adotaram nenhum dos três hábitos apresentados acima? 

(A) 0. 

(B) 3. 

(C) 6. 

(D) 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



MÉDICO CLÍNICO GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS 
 

IPEFAE 
 

4 / 6 
 

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  ¿ ? 
 

 

14  

 

 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende 

que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre 

escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de 

trabalho. Além disso, o que mais a Declaração defende 

como direito do trabalhador? 

(A) Quinze minutos para refeição do almoço. 

(B) Proteção contra o desemprego. 

(C) Férias não remuneradas. 

(D) Trabalho não remunerado. 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

SAÚDE PÚBLICA  ¿ ? 
 

 

15  

 

 

 
A situação epidemiológica das doenças transmissíveis 

tem apresentado mudanças significativas, observadas 

através dos padrões de morbimortalidade em todo o 

mundo. São doenças atualmente consideradas 

transmissíveis com tendência declinante: 

(A) Hepatites virais, especialmente as B e C. 

(B) Tuberculose e leptospirose. 

(C) Varíola e Poliomielite. 

(D) Septicemia e epiglotite. 

 

16  

 

 

 
De acordo com a descentralização político-administrativa 

do SUS, está correto afirmar: 

(A) A rede de serviços de saúde será regionalizada e 

hierarquizada. 

(B) A direção será compartilhada entre as esferas do 

governo. 

(C) Será dada ênfase na descentralização dos serviços 

estaduais em parceria com a União. 

(D) A Gestão será realizada exclusivamente através da 

participação cidadã. 

 

17  

 

 

 
O Princípio do SUS que estabelece que a saúde é um 

direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 

Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às 

ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 

independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras 

características sociais ou pessoais, é denominado: 

(A) Equidade. 

(B) Integralidade. 

(C) Universalização. 

(D) Unidade. 

 

18  

 

 

 
O número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para 

cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na 

população residente em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado, é o conceito do indicador de saúde 

Índice de Envelhecimento. Não é uso deste indicador: 

(A) Contribuir para a avaliação de tendências da 

dinâmica demográfica. 

(B) Acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento 

da população, comparativamente, entre áreas 

geográficas e grupos sociais. 

(C) Corrigir imprecisões da base de dados utilizada para 

o cálculo do indicador, relacionadas a falhas na 

declaração da idade nos levantamentos estatísticos 

ou à metodologia empregada para elaborar 

estimativas e projeções populacionais. 

(D) Subsidiar a formulação, gestão e avaliação de 

políticas públicas, nas áreas de saúde e de 

previdência social. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO  ¿ ? 
 

 

19  

 

 

 
A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome complexa, com 

alteração da função cardíaca, o que resulta em sintomas 

e sinais: 

(A) Ligados às arritmias cardíacas, dimorfismos clínicos 

e precipitações. 

(B) Da estrutura cardíaca, com prévio acometimento 

orgânico importante. 

(C) De baixo débito cardíaco e/ou congestão pulmonar 

ou sistêmica, em repouso ou aos esforços. 

(D) Fisiopatológicos ligados ao processo inflamatório 

arterial e glicação de macrófagos. 

 

20  

 

 

 
Das causas de pancreatite aguda podemos citar: 

 

I- Litíase e microlitíase biliar. 

II- Abuso da ingestão de álcool. 

III- Infecção viral (caxumba, coxsackie B, vírus da 

imunodeficiência humana adquirida). 

 

As causas, de maior frequência, associadas à pancreatite 

aguda estão citadas em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

21  

 

 

 
A difteria é uma doença transmissível e causada por 

bactéria que atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz e, 

ocasionalmente, outras partes do corpo, como pele e 

mucosas. Sobre a Difteria, considere os excertos, abaixo: 

 

I- Após o surgimento da vacina tríplice bacteriana 

(DTP), o número de casos de difteria se tornou 

muito raro no Brasil. A vacina é a melhor, mais 

eficaz e principal forma de prevenir a difteria. 

II- A difteria é causada pela bactéria Clostridium 

diphtheriae, que se hospeda na própria pessoa 

doente ou no portador, ou seja, aquele que tem a 

bactéria no organismo e não apresenta sintomas. 

III- O diagnóstico diferencial da Difteria 
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laríngea deve ser realizado com as seguintes 

patologias: crupe viral, laringite estridulosa, 

epiglotite aguda, inalação de corpo estranho. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

22  

 

 

 
Sobre os tumores de ovário, é correto afirmar que os 

tumores epiteliais: 

(A) Começam a partir das células que produzem os 

óvulos. 

(B) Começam a partir de células que formam o ovário. 

(C) Começam a partir das células que cobrem a 

superfície externa do ovário. 

(D) Começam a partir de células que produzem os 

hormônios femininos; estrogênio e progesterona. 

 

23  

 

 

 
A APS constitui-se em um conjunto de atividades e 

serviços de alto impacto para enfrentar alguns dos 

desafios de saúde mais prevalentes nos países em 

desenvolvimento. Considerando as condutas clínicas em 

atenção primária, a prática clínico-assistencial individual 

e/ou coletiva deve buscar: 

(A) O uso de conhecimentos e ferramentas, ainda que 

não sejam cientificamente embasadas. 

(B) Dar ênfase em prevenção de doenças devendo a 

promoção da saúde ficar sempre em segundo plano. 

(C) Estabelecer diagnóstico precoce de agravos e 

doenças. 

(D) Realizar cuidado esporádicos dos problemas 

crônicos. 

 

24  

 

 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o mais 

importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 

doença cerebrovascular, doença renal crônica e 

fibrilação atrial. A avaliação complementar para o 

paciente hipertenso estágios 1 e 2 sem hipertrofia 

ventricular esquerda ao ECG, mas com dois ou mais 

fatores de risco; hipertensos com suspeita clínica de 

insuficiência cardíaca, é a (o): 

(A) Radiografia de tórax. 

(B) Ecocardiograma. 

(C) Ultrassom de artérias carótidas. 

(D) Teste ergométrico. 

 

25  

 

 

 
Um fator de risco é uma condição que aumenta o risco 

cardiovascular. Os fatores de risco podem ser divididos 

em duas grandes categorias: fatores de risco 

modificáveis e fatores de risco não modificáveis. São 

fatores de risco modificáveis, EXCETO: 

(A) Diabetes. 

(B) Hipercolesterolemia. 

(C) Hipertrigliceridemia. 

(D) Genética. 

 

26  

 

 

 
A doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-

responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação 

variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou 

com tratamento, sendo uma condição multifatorial 

determinada pela interação de fatores genéticos e 

ambientais, é a: 

(A) Asma. 

(B) Rinite alérgica. 

(C) Hiper-reatividade pós-infecção respiratória. 

(D) Bronquiectasia. 
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O rim tem múltiplas funções, como a excreção de 

produtos finais de diversos metabolismos, produção de 

hormônios, controle do equilíbrio hidroeletrolítico, do 

metabolismo ácido básico e da pressão arterial. Quanto 

aos marcadores de dano renal parenquimatoso das 

alterações eletrolíticas ou outras anormalidades 

tubulares, analise as proposições abaixo e em seguida 

assinale a alternativa correta: 

 

I- Essas alterações e anormalidades resultam de 

alterações da reabsorção e secreção dos túbulos 

renais, geralmente secundárias a síndromes 

incomuns. 

II- Essas doenças costumam ser identificadas em 

pacientes portadores de acidose metabólica de 

origem tubular (acidose tubular renal). 

III- Essas doenças costumam ser identificadas em 

pacientes com alterações persistentes dos níveis 

séricos de potássio, alterações na dosagem de 

eletrólitos urinários. 

 

(A) Somente I está correta.  

(B) I e II estão corretas. 

(C) II e III estão corretas. 

(D) I, II e III estão corretas. 
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Os distúrbios do sangue podem afetar a quantidade e a 

funcionalidade das células do sangue ou proteínas no 

sistema de coagulação sanguínea ou sistema 

imunológico. Um aumento do número de plaquetas é 

chamado de: 

(A) Anemia. 

(B) Trombocitemia. 

(C) Leucopenia. 

(D) Trombocitopenia. 
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A epilepsia é um distúrbio do cérebro que se expressa 

por crises repetidas. Não se trata de uma doença mental, 
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embora as crises possam ser desencadeadas por 

estresse e ansiedade. Quanto ao diagnóstico da 

epilepsia, assinale a alternativa correta: 

(A) O diagnóstico da epilepsia é feito pela história 

clínica, por exames de imagem e por exames 

funcionais. 

(B) O diagnóstico da epilepsia exige a diferenciação e 

exclusão de doenças associadas, por vezes mais 

graves, como distúrbios circulatórios cerebrais, 

meningite, crises hipertensivas, etc. 

(C) O principal exame para diagnóstico e 

acompanhamento evolutivo dos pacientes com 

epilepsia é a Avaliação Neuropsicológica. 

(D) A epilepsia no contexto de antecedentes de 

hipertensão arterial e focos de destruição isquêmica 

na substância branca profunda dos hemisférios 

cerebrais. 
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A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no 

Brasil. O agravo atinge a todos os grupos etários, com 

maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos 

e do sexo masculino. Em relação ao tratamento da 

Tuberculose com Isoniazida, em que surgem os efeitos 

de Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica e 

coma, deve-se: 

(A) Medicar com anti-histamínico. 

(B) Medicar com piridoxina, vitamina B6. 

(C) Substituir por estreptomicina + etambutol. 

(D) Medicar com ácido acetilsalicílico. 

 

 

___________ 
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