ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Médico Clínico Geral
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas,
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas,
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 08 de maio de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
4 (quatro) horas

Data da Prova:
07 de maio de 2017
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15
Corpos emancipados, mentes subjugadas
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A indústria cultural, tão bem dissecada pela Escola de Frankfurt, retarda a emancipação humana ao
introduzir a sujeição da mente no momento em que a humanidade se livrava da sujeição do corpo. É longa a
história da sujeição do corpo, a começar pela escravidão que durou séculos, inclusive no Brasil, onde foi
considerada legal e legítima por mais de 358 anos.
Não apenas escravos tiveram seus corpos sujeitados. Também mulheres. Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do próprio corpo. A dominação sofrida pelo corpo feminino era
endógena e exógena. Endógena porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o seu organismo, encarado
como mera máquina reprodutiva e, com frequência, demonizado. Exógena pelas tantas discriminações
sofridas, da proibição de votar à castração do clitóris, da obrigação de encobrir o rosto em países
muçulmanos à exibição pública de sua nudez como isca publicitária nos países capitalistas de tradição cristã.
No momento em que o corpo humano alcançava sua emancipação, a indústria cultural introduziu a
sujeição da mente. A multimídia é como um polvo cujos tentáculos nos prendem por todos os lados. Tente
pensar diferente da monocultura que nos é imposta via programas de entretenimento! Se a sua filha de 20
anos disser que permanece virgem, isso soará como ridículo anacronismo; se aparecer no Big Brother
transando via satélite para o onanismo visual de milhões de telespectadores, isso faz parte do show.
O processo de sujeição da mente utiliza como chibatas o prosaico, o efêmero, o virtual, o fugidio. E
detona progressivamente os antigos valores universais. Ética? Ora, não deixe escapar as chances de ter
sucesso e ficar rico, desde que sua imagem não fique mal na foto... Agora, tudo é descartável, inclusive os
valores. E todos somos impelidos à reciclagem perpétua - na profissão, na identidade, nos relacionamentos.
Nossos pais aposentavam-se num único emprego. Hoje, coitado do profissional que, ao oferecer-se
a uma vaga, não apresentar no currículo a prova de que já trabalhou em pelo menos três ou quatro empresas
do ramo! Eis a civilização intransitiva, desistorizada, convencida de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade. Resta apenas dilatar a expansão do mercado.
A tecnologia multimídia sujeita-nos sem que tenhamos consciência dessa escravidão virtual. Pelo
contrário, oferece-nos a impressão de que somos “imperadores de poltrona”, na expressão cunhada por
Robert Stam. Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos velozmente de um canal de TV a outro,
configurando a nossa própria programação. Já não estamos propensos a suportar discursos racionais e
duradouros. Pauta-nos a vertiginosa velocidade tecnológica, que nos mantém atrelados às conveniências do
mercado.
Nossa boia de salvação reside, felizmente, na observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário. É o caso da obesidade. O alimento é imprescindível à vida, mas
em excesso afeta o sistema cardiovascular e produz outros defeitos colaterais.
Há tanta informação que preferimos não mais prestar atenção nelas. A comunicação torna-se
incomunicação. Ou comunicassão, pois cassa-nos a palavra, tornando-nos meros receptores da avassaladora
máquina publicitária.
Essa sujeição da mente vem no bojo da crise da modernidade que, desmistificada pela barbárie duas guerras mundiais, a incapacidade de o capitalismo distribuir riquezas, o fracasso do socialismo
soviético etc. -, passa a rejeitar todos os “ismos”. Os espaços da expressão da cidadania, como a política e o
Estado, caem em descrédito.
Tudo e todos prestam culto a um único soberano: o mercado. É ele a Casa Grande que nos mantém
na senzala do consumo compulsivo, do hedonismo desenfreado, da dessolidariedade e do egoísmo.
Felizmente iniciativas como o Fórum Social Mundial rompem o monolitismo cultural e abrem
espaço à consciência crítica e novas práticas emancipatórias.

BETTO
Frei.
Corpos
emancipados,
mentes
http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed437/betto.htm

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

subjugadas.

Correio

da

Cidadania.
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01) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
O texto evidencia
I. (
) o processo emancipatório do corpo humano
através dos séculos.
II. ( ) a tecnologia multimídia como escravizadora da
mente humana.
III. (
) a absoluta supremacia do mercado
no
mundo contemporâneo.
IV. ( ) o excesso de informação, na atualidade, gerando
desinformação.
V. (
) a escassez de iniciativas voltadas para a
libertação da mente humana.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima
para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

I=V; II=V, III=F, IV=F, V=V
I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F
I=V, II=F, III=F, IV=V, V=F
I=V, II=V, III=V, IV=V, V=V

02) Constitui uma informação com respaldo no texto a
explicitada na alternativa
A) A mulher retardou o processo de apropriação do
próprio corpo por influência da Escola de Frankfurt.
B) O atraso emancipatório da mente humana é fruto da
ação da multimídia no inconsciente do homem.
C) A escravidão é um exemplo de desapropriação do
corpo humano totalmente isento da ação cultural.
D) O homem, a cada dia, procura libertar-se da
influência midiática, buscando renovar-se sempre.
03) O autor do texto, através da frase "Ética? Ora, não
deixe escapar as chances de ter sucesso e ficar rico,
desde que sua imagem não fique mal na foto..."
(L.17/18),
A) cita um procedimento ético a despeito da
possibilidade de enriquecimento do homem.
B) defende a preservação da imagem a qualquer custo.
C) faz uma constatação em tom crítico-irônico.
D) estimula o resgate dos valores universais.

C) O verbo haver, em “Há tanta informação” (L.33), está
usado em sua forma impessoal e, nesse caso, só
admite a sua substituição por fazer, ficando
descartada, assim, sua relação semântica com o
verbo existir.
D) A oração introduzida pelo conectivo “porque” em
“porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o
seu organismo” (L.7), tem valor causal.
05) No texto, o termo
A) "dissecada " (L.1) está usado em seu sentido literal.
B) "mais" (L.4) expressa a mesma ideia de "mais"
(L.33).
C) "chibatas" (L.16) conota domínio.
D) "boia" (L.30) sugere perigo.
06) Quanto à linguagem do texto, é CORRETO afirmar:
A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, mas
de forma invariavelmente linear.
B) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a
participação do enunciador do discurso nos
acontecimentos.
C) Aparece mesclada com termos ressignificados, o que
confere ao contexto um matiz ora de cunho crítico,
ora apenas metafórico.
D) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do
articulista é apenas informar sobre o papel da
tecnologia multimídia no mundo atual.
07) A análise do antepenúltimo parágrafo do texto
(L.36/39) permite afirmar que ele apresenta
A) o termo "da mente" complementando o sentido de
"sujeição".
B) a expressão "no bojo da crise da modernidade" como
complemento de "vem".
C) o conectivo "que" introduzindo uma oração com
valor explicativo.
D) o uso de travessões destacando uma oração
intercalada.

04) Sobre os recursos linguísticos do texto, pode-se
afirmar

08) Sobre a expressão transcrita está CORRETO o que se
afirma em

A) Os conectores “que” em “Faz menos de um século
que elas iniciaram o processo de apropriação do
próprio corpo.” (L.5/.6) e “que” em “Se a sua filha de
20 anos disser que permanece virgem” (L.13/14) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) A expressão “de que nela se esgota a evolução do ser
humano e da sociedade” (L.22/23), funciona como
agente da ação nominal.

A) “tão” (L.1) intensifica o adjetivo.
B) “a história da sujeição do corpo” (L.2/3) tem função
predicativa.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

C) “nenhum” (L.7) terá obrigatoriamente que sofrer
flexão de número na forma “nenhuns” caso a palavra
“controle” (L.7) seja colocada no plural.
D) “como” (L.10) exprime uma ideia de conformidade.
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09) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.
I. ( ) Ficam preservadas a coerência da argumentação
e a correção gramatical ao se fazer a substituição de
"onde foi considerada legal e legítima por mais de 358
anos." (L.3/4) por “onde se considerou legal e legítima
por mais de 358 anos”.
II. ( ) Mantém-se a relação significativa entre as frases
"Não apenas os escravo" tiveram seus corpos
sujeitados. Também mulheres." (L.5), se forem
transformadas em uma só, com a explicitação do
elemento de coesão textual... mas, subentendido no
contexto, contanto que sejam feitos os demais
ajustes.
III. ( ) Estabelece a mesma relação que o conectivo
"que", em "que nos mantém atrelados às
conveniências do mercado." (L.28/29), o "que", em
"que preferimos não mais prestar atenção nelas”
(L.33).
IV. ( ) Preserva-se a função sintática do termo "tanta
informação", em "Há tanta informação" (L.33), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
V. ( ) Estão no plural, concordando com o mesmo
sujeito, as formas verbais "rompem" e "abrem",
ambas na linha 42, embora se apresentem com
regências diferentes.
A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

I=V, II=V, III=F, IV=F, V=V
I=F, II=V, III=F, IV=V, V=F
I=V, II=F, III=F, IV=V, V=V
I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F

10) No texto, a expressão “do ser humano” (L.22/23)
exerce a mesma função sintática que a expressão
A)
B)
C)
D)

“do clitóris,” (L.9).
“de tradição cristã” (L.10).
“de entretenimento” (L.13).
“de salvação” (L.30).

11) Expressa uma relação de causa e consequência a
frase
A) “Tente pensar diferente da monocultura que nos é
imposta via programas de entretenimento!”
(L.12/13).
B) “Se a sua filha de 20 anos disser que permanece
virgem, isso soará como ridículo anacronismo”
(L.13/14).
C) “Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos
velozmente de um canal de TV a outro” (L.26).
D) “Nossa boia de salvação reside, felizmente, na
observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de
qualquer coisa gera sempre o seu contrário”
(L.30/31).
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

12) Leia o trecho abaixo:
“Não apenas escravos tiveram seus corpos
sujeitados” (L.5).
Possui o mesmo valor morfossintático que o termo
em negrito na frase em destaque a forma pronominal
em destacada em
A) “cujos tentáculos nos prendem” (L.12).
B) “que nos é imposta” (L.13).
C) “A tecnologia multimídia sujeita-nos” (L.24).
D) “pois cassa-nos a palavra” (L.34).
13) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “introduziu” (L.11) e a composta
A) tivesse introduzido
B) tinha introduzido
C) teria introduzido
D) tem introduzido.
14) Leia o trecho abaixo:
“Resta apenas dilatar a expansão do mercado.”
(L.23)
No fragmento em destaque, a expressão em negrito
A) exerce função subjetiva.
B) modifica o sentido do nome.
C) completa o sentido do verbo.
D) completa o sentido do nome.
15) Leia o trecho abaixo:
“Há tanta informação que preferimos não mais
prestar atenção nelas ” (L.33).
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada no período em evidência é
A) hão tantas informações.
B) existem tantas informações.
C) têm tantos trabalhos.
D) ocorre tantos trabalhos.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Considere os itens a seguir sobre os objetivos e
diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS:
I-

Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
II - Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Baseado nos itens acima é correto afirmar que:

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e
grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de
ser referência para o seu cuidado, é a diretriz da
Política Nacional de Atenção Básica definida como:
A) Acesso universal e contínuo aos serviços de saúde.
B) Intersetorialidade.
C) Adscrição dos usuários.
D) Coordenação da integralidade em seus vários
aspectos de saúde.
19) Segundo a Portaria 2048/GM, municípios Satélite,
que realizam a atenção básica ampliada (PABA)

A) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à
vigilância epidemiológica.
B) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à
vigilância sanitária.
C) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à
vigilância em saúde.
D) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à
vigilância em saúde.
17) Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, responda
verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as competências do
SUS e assinale a alternativa que traz a sequência
correta:
(__) Participar na formulação e implementação das
políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de
saneamento básico.
(__) Definir e coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária.
(__) Participar direta ou indiretamente de empresas ou de
capitais estrangeiros de investimento na assistência à
saúde.
(__) Coordenar a prestação de serviços privados de
assistência à saúde.

devem

desempenhar

a

mesma

função

dos

municípios que realização atenção básica (PAB),
além de contar com área física específica para
observação de pacientes por até:
A) 8 horas.
B) 12 horas.
C) 24 horas.
D) 48 horas.
20) As instâncias de pactuação consensual entre os entes
federativos para definição das regras da gestão
compartilhada do SUS são denominadas:
A) Regiões de saúde.
B) Serviços especiais de acesso aberto.
C) Portas de entrada.
D) Comissões intergestores.

A) V – V – F – F.
B) V – F – F – V.
C) F – F – V – V.
D) F – V – V – F.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Das síndromes associadas às Doenças Sexualmente
Transmissíveis

(DST),

são

etiologias

comuns

associadas a desconforto ou dor abdominal na
mulher:
A) Sífilis, cancro mole, herpes genital e donovanose.
B) Vaginose

bacteriana,

gonorréia,

infecção

por

clamídia e tricomoníase.
C) Micoplasma, ureoplasma, tricomoníase e infecção
por clamídia.
D) Infecção por germes anaeróbios, gonorréia e

25) Considere os itens a seguir sobre os tipos de gastrite:
I – É o tipo mais grave de gastrite, é provocada por uma
doença ou lesão graves de aparecimento rápido. A
lesão pode não afetar o estômago. Por exemplo, são
causas frequentes as queimaduras extensas e as lesões
que provocam hemorragias maciças.
II - Pode ser secundária a substâncias irritantes como os
medicamentos, sobretudo a aspirina e outros antiinflamatórios não esteróides (AINE), à doença de
Crohn e a infecções bacterianas e virais. Com este tipo
de gastrite, que se desenvolve lentamente em pessoas
que, por outro lado, gozam de boa saúde, podem
verificar-se hemorragias ou ulcerações. É mais
frequente em pessoas que abusam de álcool.

infecção por clamídia.
22) A primeira opção medicamentosa para o tratamento
da Sífilis é:
A) Doxiciclina.
B) Penicilina G benzatina.
C) Azitromicina.
D) Eritromicina.
23) Necrose tecidual e lesão endotelial são efeitos locais
associados a acidentes ofídicos do tipo:
A) Botrópico e laquético.
B) Crotálico e elapídico.
C) Elapídico e botrópico.
D) Laquético e crotálico.
24) Bloqueio neuromuscular é efeito sistêmico associado
a acidentes ofídicos do tipo:
A) Botrópico e laquético.
B) Crotálico e elapídico.
C) Elapídico e botrópico.
D) Laquético e crotálico.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

De acordo com os itens apresentados acima
podemos afirmar corretamente que:
A) I refere-se à gastrite erosiva crônica e II refere-se à
gastrite bacteriana.
B) I refere-se à gastrite aguda por estresse e II refere-se
à gastrite eosinofílica.
C) I refere-se à gastrite aguda por estresse e II refere-se
à gastrite erosiva crônica.
D) I refere-se à gastrite eosinofílica e II refere-se à
gastrite bacteriana.
26) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os sinais
e sintomas da Doença de Ménétrier e assinale a
alternativa que traz a sequência CORRETA:
(__) O sintoma mais comum é a dor de estômago. São
menos habituais a perda de apetite, os vômitos e a
perda de peso. A hemorragia é também rara. Pode
ser provocada uma retenção de líquidos e uma
tumefação dos tecidos (edema) devido à perda de
proteínas pela inflamação do revestimento do
estômago.
(__) Podem aparecer dor abdominal, vômitos e diarréia,
juntamente com uma erupção cutânea.
(__) Provoca dor, náuseas e ardor devido à inflamação e,
por vezes, ao desenvolvimento de úlceras no
estômago. Estas podem perfurar a parede do
estômago, pelo que o conteúdo deste se espalha pela
cavidade abdominal e provoca uma peritonite
(inflamação do revestimento abdominal) e uma dor
muito intensa.
A)
B)
C)
D)

V – F – F.
V – V – F.
F – F – V.
F – V – V.
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27) Com relação ao quadro clínico de Pneumonias
Comunitárias, o sintoma mais incidente (90%) nesse
quadro é a:

31) A diminuição de glicose e cloretos são achados
liquóricos importantes nas meningites:
A) Virais.
B) Fúngicas.

A) Tosse.

C) Parasitárias.

B) Dispneia.

D) Bacterianas.

C) Dor pleurítica.
D) Febre.

32) Considere os tipos de cefaleias a seguir:

28) Com relação ao escore de PORT para avaliação da
gravidade da pneumonia, os riscos de classe IV e V
representam a seguinte modalidade de tratamento:
A) Domiciliar.

A
B
C
D
E

Cefaleia tipo tensional.
Cefaleia atribuída a trauma cervical.
Enxaqueca ou migrânea.
Cefaleia atribuída a transtorno de homeostase.
Cefaleia atribuída à infecção.

B) Ambulatorial.
São classificadas como
apresentadas nos itens:

C) Breve internação.
D) Hospitalar.
29) Os principais helmintos associados às meningites
são:

B) Plasmodium sp e C. tropicallis.
D) Cryptococcus neoformans e Candida albicans.
30) Considere os itens a seguir sobre as Meningites
bacterianas:
I - As infecções causadas pelas bactérias N. meningitidis, H.
influenzae e S. pneumoniae podem limitar-se à
nasofaringe ou evoluir para septicemia ou meningite.
II - A infecção pela N. meningitidis pode provocar
meningite, meningococcemia e as duas formas clínicas
meningocócica

A) A e C, apenas.
B) B e D, apenas.
C) C e E, apenas.

com

I – Presença de todos os seguintes sintomas: obstrução
nasal, rinorreia anterior ou posterior, dor ou pressão
facial, redução ou perda do olfato;
II - Um ou mais achados endoscópicos: pólipos, secreção
mucopurulenta drenando do meato médio, edema
obstrutivo da mucosa no meato médio;
III - Alterações de mucosa do complexo óstio-meatal (COM)
ou seios paranasais visualizadas na tomografia
computadorizada (TC).
É correto o que se afirma em:

meningococcemia, a qual se denomina Doença

A) I e II, apenas.

Meningocócica.

B) I e III, apenas.

III - A vigilância da doença meningocócica é de grande
importância para a saúde pública em virtude da
magnitude e gravidade da doença, bem como do
potencial de causar epidemias.
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.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
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33) A rinossinusite (RS) é definida como um processo
inflamatório da mucosa do nariz e dos seios
paranasais, caracterizada por:

C) Taenia solium e Cysticercus cellulosa.

meningite

primárias

D) A e E, apenas.

A) Toxoplasma gondii e Trypanosoma cruzi.

associadas:

cefaleias

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
34) É conhecido que adoçantes como sorbitol e frutose
em excesso causam flatulência em alguns indivíduos
assim como doses altas de:
A) Vitamina A.
B) Vitamina B6.
C) Vitamina B12.
D) Vitamina C.
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35) “Início com dor que vem do interior do conduto
auditivo externo com prurido, às vezes seguida de
otorreia. No início não existe queixa de perda
auditiva (sem edema da pele do conduto). Dor à
palpação das cartilagens da orelha é bem evidente.”
Das causas de otalgia, o texto discorre sobre:

39) É significativo dividir, para o raciocínio clínico, o
abdome agudo em síndromes. Na síndrome vascular
observa-se:
A) Dor súbita e intensa, com defesa abdominal e
irritação peritoneal. Há derrame do conteúdo de

A) Disfunção da articulação temporomandibular (ATM).

víscera oca no peritônio, geralmente secundário à

B) Nevralgia reflexa.

úlcera

C) Otite externa.

estranhos e neoplasias.

D) Otite média aguda.
36) A dor é o item principal na avaliação de um paciente
com suspeita de abdômen agudo. A anamnese deve
caracterizar a dor de maneira precisa. A duração da
dor, sua localização, como se iniciou e outras
características como tipo de dor e evolução podem
ajudar no diagnóstico diferencial. A dor visceral
causada por distensão, inflamação ou isquemia é
difusamente localizada na região:
A) Mesogástrica.
B) Dos flancos.
C) Do ombro esquerdo.
D) Ombro direito ou dorso.

B) Dor

gastroduodenal,

em

cólica,

diverticulite,

geralmente

corpos

periumbilical.

Associadamente surgem náuseas, vômitos, distensão
abdominal, parada da eliminação de flatos e fezes.
Acontece na oclusão mecânica por bridas, hérnias,
neoplasias e invaginação.
C) Dor difusa e mal definida, há desproporção entre a
dor e o exame físico e as causas mais comuns são
embolia e trombose mesentérica, com isquemia
intestinal.
D) Dor intensa, com rigidez e dor à descompressão; há
sinais de hipovolemia, tais como hipotensão,
taquicardia, palidez e sudorese. As causas mais

37) A dor que se move do epigástrio para a região
periumbilical, até chegar na fossa ilíaca direita,
sugere o diagnóstico de:
A) Apendicite aguda.
B) Laceração traumática do fígado.

comuns são prenhez ectópica rota, ruptura de cistos,
ruptura de aneurismas, rotura de baço.
40) Os

Betabloqueadores

como

agentes

anti-

C) Rotura do folículo de Graaf.

hipertensivos promovem diminuição inicial do

D) Divertículo de Meckel.

débito cardíaco e da secreção de renina, havendo

38) “A detecção de aumento do tônus muscular
abdominal, durante a palpação é chamada de defesa
da parte abdominal. Ela pode ser voluntária ou não, e
localizada ou generalizada. A irritação peritonial é
um sinal de peritonite. Para sua detecção, o
examinador, com a mão, comprime profundamente o
abdômen do paciente e a retirada súbita da mão
causa aumento agudo da dor. Na colecistite aguda, a
palpação da região subcostal direita,durante
inspiração profunda, pode provocar dor.”
O achado semiológico descrito no texto acima
denomina-se:
A)
B)
C)
D)

readaptação dos barorreceptores e diminuição das
catecolaminas nas sinapses nervosas. Os fármacos de
terceira geração além das ações anteriores tem efeito
vasodilatador por mecanismos diferentes. São
betabloqueadores de terceira geração:
A) Atenolol e Propanolol.
B) Carvedilol e Nebivolol.
C) Prazosina e Doxazosina.
D) Clonidina e Terazosina.

Sinal de Hoagland.
Sinal de Murphy.
Sinal de Romaña.
Sinal de Kluge.
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