ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo:

MÉDICO
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, lápis, 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 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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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

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:

1

TEXTO
A produção de energia elétrica pouco mudou em 136 anos, quando a primeira linha de

2

transmissão foi instalada em Nova Iorque. Hoje as empresas do setor ainda são incapazes de identificar

3

um problema na rede até que um cliente telefone para reclamar da falta de luz. A ineficiência é tal, que

4

10% da energia produzida no planeta é desperdiçada. Associados, os computadores e a internet

5

prometem mudar esse quadro.

6

A tecnologia da informação está transformando a captação e a distribuição da eletricidade,

7

criando redes inteligentes - ou smart grids. Nesses sistemas, até a pequena tomada instalada numa casa

8

pode ser conectada à internet e ajudar a aprimorar o desempenho do sistema.
RYDLEWSKI, Carlos. Computação sem fronteiras.
01)

Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F.

Depende-se da leitura do texto que o autor


) sugere que se evite o desperdício de energia, eliminando a falta de sintonia entre oferta e demanda
existente no sistema elétrico.
) assegura o aprimoramento do sistema de energia elétrica para todos os usuários das diversas camadas
sociais no mundo inteiro.
) evidencia a importância da tecnologia da informação na mudança do cotidiano das pessoas,
promovendo economia em amplo sentido.
) deixa subentendido que o sistema de abastecimento elétrico, hoje uma via de mão única, será
transformado em via de mão dupla.
) destaca a inteligência" dos smart grids, que possuem capacidade para mudar tudo em matéria de
eletricidade, tornando a energia mais potente e quase sem custo.






A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
(A)
(B)
(C)
(D)

VFVVF
VVVFF
FVFVV
FVVFV

CARGO: MÉDICO
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02)

Constitui uma informação incorreta sobre o
primeiro parágrafo do texto a que se apresenta
na alternativa

(A)

"pouco" (L.1) modifica a forma verbal
"mudou", expressando intensidade.
(B) "quando a primeira linha de transmissão foi
instalada em Nova Iorque." (L.1/2) é uma
informação que pode ser reescrita, sem perda do
sentido original, como quando se instalou, em
Nova Iorque, a primeira linha de transmissão.
(C) "Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede" (L.2/3)
constitui uma declaração que contradiz a
afirmativa inicial do texto,
(D) "até que" (L.3) é um marcador de coesão
textual, que estabelece a ideia de limite
temporal,
03)

O texto apresenta

a)
b)
c)
d)

Predomínio da linguagem conotativa.
Emprego do discurso argumentativo.
Estilo marcado por períodos curtos.
Exploração de múltiplos recursos sensoriais.

(C)

“A ineficiência é tal, que 10% da energia
produzida no planeta é desperdiçada.” (L.3/4).
(D) “Nesses sistemas, até a pequena tomada
instalada numa casa pode ser conectada à
internet e ajudar a aprimorar o desempenho do
sistema.” (L.7/8).
06)

(A)

“mudou” (L.1) – ação que se esgota no
presente.
(B) “telefone” (L.3) - ação hipotética no presente.
(C) “está transformando” (L.6) - ação passada que
se prolonga no futuro.
(D) “pode ser” (L.8) – ação durativa no presente.
07)

04)

“...a primeira linha de transmissão foi instalada em
Nova Iorque” (L.1/2).
Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz
ativa, a forma verbal corresponderá a
(A) Instalam
(B) Instalou-se
(C) Instalavam
(D) Instalaram
05)

Expressa uma relação de causa x efeito a frase:

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos, quando a primeira linha de
transmissão foi instalada em Nova Iorque.”
(L.1/2).
(B) “Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede até que um
cliente telefone para reclamar da falta de luz.”
(L.2/3).
CARGO: MÉDICO

A forma verbal transcrita, à esquerda,
corresponde à informação indicada, à direita,
em

O nome é o núcleo da informação em

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos” (L.1).
(B) “a primeira linha de transmissão foi instalada
em Nova Iorque.” (L.1/2).
(C) “A
tecnologia
da
informação
está
transformando a captação e a distribuição da
eletricidade” (L.6).
(D) “Hoje as empresas do setor ainda são
incapazes” (L.2).
08)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto afirmar;

(A)

“Associados, os computadores e a internet
prometem mudar esse quadro.” (L.4/5). A
oração possui predicado verbo-nominal.
(B) “de energia” (L.1) exerce a mesma função
sintática que a expressão “de transmissão”
(L.1/2).
(C) A locução “numa casa” (L.7) constitui exemplo
de adjunto adverbial nocional abstrato.
(D) Na palavra “Hoje” (L.2), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
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AS QUESTÕES DE 9 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Pequena crônica policial
Mário Quintana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
09)

Jazia no chão, sem vida,
E estava toda pintada!
Nem a morte lhe emprestara
A sua grave beleza…
Com fria curiosidade,
Vinha gente a espiar-lhe a cara,
As fundas marcas da idade,
Das canseiras, da bebida…
Triste da mulher perdida
Que um marinheiro esfaqueara!
Vieram uns homens de branco,
Foi levada ao necrotério.
E quando abriam, na mesa,
O seu corpo sem mistério,
Que linda e alegre menina
Entrou correndo no Céu?!
Lá continuou como era
Antes que o mundo lhe desse
A sua maldita sina:
Sem nada saber da vida,
De vícios ou de perigos,
Sem nada saber de nada…
Com a sua trança comprida,
Os seus sonhos de menina,
Os seus sapatos antigos!

Sobre a personagem focalizada pelo narrador, é
correto afirmar:

(A)

É objeto de manifestação da solidariedade
alheia.
(B) Mostra-se um ser sonhador, que viveu um
legítimo faz-de-conta da vida.
(C) Morre em uma circunstância trágica, mas,
antes, revela-se através da memória da infância.
(D) Apresenta-se como um ser de natureza dualista,
de existência marcada pelo antagonismo.
10)

O autor atribui a trajetória de vida da mulher de
que trata o texto

(A)
(B)
(C)
(D)

Ao marinheiro.
Aos seus sonhos.
Ao determinismo
“Aos homens de branco”.

CARGO: MÉDICO

11)

No poema, a morte é vista como

(A)
(B)
(C)
(D)

Purificação
Contradição
Frustração
Expiação

12)

A alternativa cujo termo transcrito tem valor
enfático é

(A)
(B)
(C)
(D)

“da” (v.7).
“Das” (v.8).
“da” (v.9).
“de” (v.11).

13)

“Jazia no chão, sem vida, / E estava toda pintada!”
(v.1-2)
Da frase em destaque, é correto afirmar:
(A) O período é composto de orações
interdependente.
(B) O termo “sem vida” tem função predicativa.
(C) As orações apresentam predicados verbais.
(D) As expressões “no chão” e “toda” pintada”
exercem a mesma função sintática.
14)

O fragmento que apresenta uma oração com
função adjetiva é

(A)
(B)

“jazia no chão, sem vida” (v.1)
“Nem a morte lhe emprestara / A sua grave
beleza...” (v.3-4).
(C) “Com fria curiosidade, / Vinha gente a espiarlhe a cara” (v. 5-6)
(D) “Triste a mulher perdida / Que um marinheiro
esfaqueara” (v. 9-10).
15)

Com referência ao texto, pode-se afirmar:

(A)

Os termos “lhe” (v.3) e “lhe” (v.6) completam
o sentido do nome.
(B) Os adjetivos “grave” (v.4) e “fria (v.5), se
pospostos aos substantivos dos quais são
modificadores, intensificam a carga afetiva
que denotam.
(C) O pronome “lhe” (v.6) tem o mesmo valor
morfossintático de “sua” (v.19).
(D) Os termos “uns” (v.11) e “Os” (v.24) são
imprescindíveis para determinar o significado
da declaração.
Página | 6

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRAS - PI

LEGISLAÇÃO DO SUS
16)

De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil:

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante _____________e
_________________que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Complete as lacunas acima.
(A) educação e direitos
(B) lazer e educação
(C) políticas sociais e econômicas
(D) políticas socias e lazer
17)

As ações e serviços públicos de saúde
constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

(A)

Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
(B) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
(C) Participação da comunidade.
(D) Participação prioritária da iniciativa privada.
18)

Ao sistema único de saúde não compete:

(A)

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano;
(B) participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
(D) participar da formulação da política e da
execução das ações de segurança;
CARGO: MÉDICO

QUESTÕES DE 16 A 20
19)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990, a articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades:

(A)

alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;
ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.
(B) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; ciência e tecnologia; e
saúde do trabalhador.
(C) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;; e
saúde do trabalhador.
(D) saneamento e meio ambiente; vigilância
sanitária e farmacoepidemiologia; recursos
humanos; ciência e tecnologia; e saúde do
trabalhador.
20)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de
28 de dezembro de 1990, marque a alternativa
incorreta.

(A)

A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão alocados como cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados
apenas pelos Municípios.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

São fatores de risco que podem indicar
encaminhamento ao pré-natal de alto risco,
EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)

Restrição do crescimento intrauterino.
Abortamento habitual.
Alterações genéticas maternas.
História reprodutiva anterior de macrossomia
fetal.

22)

Medicamento utilizado no tratamento do
Diabetes e que possui o retardo da absorção de
carboidratos como mecanismo de ação:

(A)
(B)
(C)
(D)

Glibenclamida.
Acarbose.
Metformina.
Clorpropamida.

23)

Sobre o tratamento da hipertensão arterial
sistêmica, é CORRETO afirmar que:

(A)

A hiperpotassemia, por vezes acompanhada de
hipermagnesemia, que pode induzir arritmias
ventriculares, e hiperuricemia são as principais
reações adversas no uso de diuréticos.
(B) Os betabloqueadores de primeira e segunda
geração são formalmente contraindicados a
pacientes com asma brônquica, DPOC e
bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro
graus.
(C) Os antagonistas dos canais de cálcio são o
medicamento de escolha para tratamento da
hipertensão das grávidas
(D) Em indivíduos com insuficiência renal crônica,
o uso de inibidores da enzima conversora da
angiotensina pode eventualmente diminuir a
hiperpotassemia.
24)

A periodicidade das doenças de notificação
compulsória são divididas em imediatas (até 24
horas) ou semanal. Assinale a alternativa que
apresenta uma doença de notificação
compulsória imediata:

(A)
(B)

Hanseníase.
Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV)
(C) Febre maculosa.
(D) Esquistossomose.
CARGO: MÉDICO

QUESTÕES DE 21 A 40
25)

Sobre a Cistite, é INCORRETO afirmar que:

(A)

O Streptoccocus do grupo B é o principal
patógeno causador da doença.
(B) Pode ser caracterizada clinicamente pela
presença de três queixas: disúria, polaciúria e
hematúria. Esses sintomas são geralmente
agudos, concomitantes e de aparecimento
abrupto
(C) A apresentação pode ser atípica nos idosos, com
alta prevalência de bacteriúria assintomática,
não sendo obrigatório o tratamento, mesmo
com urocultura positiva.
(D) Para o diagnóstico de cistite de repetição é
necessária a urocultura.
26)

Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar
que:

(A)

O resultado negativo da baciloscopia exclui o
diagnóstico de hanseníase.
(B) O tratamento da hanseníase é ambulatorial,
utilizando-se
esquemas
terapêuticos
padronizados, de acordo com a classificação
operacional.
(C) A gravidez e o aleitamento não contraindicam
o tratamento poliquimioterápico (PQT) padrão.
(D) É classificado como Paucibacilar (Pb) os casos
com até cinco lesões de pele.
27)

A Hepatite A tem distribuição universal e
apresenta-se de forma esporádica ou de surto.
Sobre esta doença, é INCORRETO afirmar
que:

(A)

Não existe tratamento especifico para a forma
aguda. Se necessário, apenas sintomático para
náuseas, vômitos e prurido.
(B) O quadro clínico é menos intenso à medida que
aumenta a idade do paciente.
(C) A doença pode ser prevenida através de
vacinação.
(D) A mortalidade e a letalidade são baixas e essa
última tende a aumentar com a idade do
paciente.
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28)

No manejo da Dengue, a implantação do
acolhimento com classificação de risco é de
vital importância para que o correto
estadiamento ofereça tratamento prioritário e
oportuno para os casos com sinais de alarme e
para os casos graves. São sinais de choque na
doença, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)

Pulso fraco e filiforme.
Bradicardia.
Extremidades distais frias.
Pressão arterial convergente (<20 mm Hg).

29)

O câncer está entre as principais causas de
morte na população feminina e, a mudança de
hábitos, aliada ao estresse gerado pelo estilo de
vida do mundo moderno, contribuem
diretamente na incidência dessa doença. Sobre
o Câncer de colo de útero, é INCORRETO
afirmar que:

(A)

O câncer do colo do útero inicia-se a partir de
uma lesão precursora, curável na quase
totalidade dos casos.
(B) No estágio invasor da doença os principais
sintomas são sangramento vaginal (espontâneo,
após o coito ou esforço), leucorreia e dor
pélvica, que podem estar associados com
queixas urinárias ou intestinais nos casos mais
avançados.
(C) A infecção pelo HPV apresenta-se na maioria
das vezes de forma sintomática, com lesões
clínicas aparentes e é um fator suficiente para o
desenvolvimento do câncer do colo do útero.
(D) O início da coleta do exame citopatológico de
rastreamento deve ser aos 25 anos de idade para
as mulheres que já tiveram atividade sexual.
30)

A cefaleia é uma condição prevalente,
incapacitante, muitas vezes sem diagnóstico e
tratamento adequados. Sobre o assunto, é
INCORRETO afirmar que:

(C)

O diagnóstico de enxaqueca pode ser
confundido com o de cefaleia causada por
sinusite, tendo em vista que alguns dos
sintomas oculares e nasais podem dificultar a
interpretação diagnóstica feita pelo médico.
(D) O uso de analgésicos e de anti-inflamatórios
não hormonais é a conduta adequada para a
maioria dos casos de cefaleia tensional, desde
que complementado com a orientação aos
fatores desencadeantes.
31)

Sobre as vacinas que integram o Programa
Nacional
de
Imunizações
(PNI),
é
INCORRETO afirmar que:

(A)

A vacina BCG é contraindicada para portadores
de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais
de imunodeficiência.
(B) A vacina meningocócica C é administrada
exclusivamente por via intramuscular.
(C) A vacina Penta protege contra a difteria, o
tétano, a coqueluche, a hepatite A e o sarampo.
(D) A vacina HPV está disponível para mulheres e
homens de 9 a 26 anos de idade, vivendo com
HIV.
32)

Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias
Crônicas, é INCORRETO afirmar que:

(A)

O baqueteamento digital está associado a
doenças cardiovasculares, digestivas e
pulmonares.
(B) Betabloqueadores podem melhorar as crises de
asma.
(C) A dispneia aguda ou de instalação em curto
espaço de tempo pode indicar crise de asma,
embolia pulmonar ou pneumotórax.
(D) A expectoração excessiva pela manhã pode
estar associada a bronquiectasias, bronquite
crônica infectada e abscessos pulmonares.
33)

Sobre a febre reumática, é INCORRETO
afirmar que:

(A)

O desenvolvimento da febre reumática está
associado à infecção de orofaringe pelo
estreptococo beta-hemolítico do grupo A
(EBGA), principalmente em crianças e
adolescente.

(A)

Na cefaleia tensional a dor apresenta as
seguintes características: localização unilateral,
caráter pulsátil e intensidade média ou
moderada.
(B) Para pacientes que apresentam náuseas e
vômitos nas crises de enxaqueca, podem ser
utilizados antieméticos (como a domperidona
ou a metoclopramida) associado a analgésicos.
CARGO: MÉDICO
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(B)

O diagnóstico da febre reumática é clínico, não
existindo sinal patognomônico ou exame
específico.
(C) A cardite é a manifestação mais grave da febre
reumática
(D) A artrite é a manifestação mais comum da febre
reumática e evolui de forma simétrica.
34)

Sobre a anemia carencial ferropriva, é
INCORRETO afirmar que:

(A)

A deficiência de ferro no organismo se
desenvolve em três estágios, e seus efeitos
adversos iniciam-se antes mesmo dos
indivíduos apresentarem anemia.
(B) A utilização de ferro parenteral deve estar
restrita a situações excepcionais.
(C) A adição ou a presença de alguns minerais na
dieta pode aumentar a absorção do ferro, como,
por exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel,
cádmio e manganês.
(D) A ferritina é o parâmetro bioquímico mais
específico, pois se correlaciona com o ferro
corporal total. As dosagens de ferro sérico,
transferrina e saturação da transferrina (ST) são
limitadas para avaliação da deficiência de ferro.
35)

Algumas condições que debilitam o sistema
imunitário podem contribuir para o
adoecimento pela Tuberculose como, por
exemplo: Desnutrição, infecção pelo HIV,
Diabetes, Neoplasias. A seguinte droga não faz
parte do esquema básico de tratamento para
casos novos de todas as formas de tuberculose:

(A)
(B)
(C)
(D)

Dapsona
Pirazinamida.
Rifampicina.
Isoniazida.

36)

Na maioria dos casos, o diagnóstico de doença
hepática requer uma anamnese detalhada
associada à inspeção física, além de suporte
laboratorial e exames de imagem. Assinale a
alternativa que apresenta uma doença hepática
hepatocelular:

(A)
(B)
(C)
(D)

Hepatite viral.
Colelitíase.
Cirrose biliar primária
Obstrução maligna.

37)

(A)

A infecção nos homens ocorre quando as larvas
infectantes penetram na pele, geralmente pelos
pés, causando dermatite característica.
(B) Habitualmente, não causa sintomatologia, mas
pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia,
náuseas e anorexia.
(C) Quando há grande número de parasitas, pode
ocorrer quadro de obstrução intestinal.
(D) Em virtude do ciclo pulmonar da larva, alguns
pacientes
apresentam
manifestações
pulmonares, com broncoespasmo, hemoptise e
pneumonite.
38)

Sobre o manejo das Doenças Diarreicas
Agudas, é INCORRETO afirmar que:

(A)

O tratamento para usuários com diarreia sem
desidratação pode ser realizado no domicílio,
sempre orientando os cuidadores sobre o caráter
autolimitado da doença.
(B) A diarreia aquosa é caracterizada pela presença
de sangue nas fezes, podendo haver presença de
muco e pus. Sugere inflamação ou infecção do
intestino.
(C) No geral, é auto-limitada, com duração entre 2
a 14 dias e não confere imunidade duradoura.
(D) Deve-se iniciar o Plano C quando o paciente
apresentar dificuldade de ingestão de líquidos
devido à hiperêmese, quadro de desidratação
grave ou colapso circulatório (choque).
39)

CARGO: MÉDICO

A Ascaridíase é uma doença parasitária do
homem, causada por um helminto. Sobre esta
parasitose, é INCORRETO afirmar que:

Sobre o manejo das Doenças Diarreicas
Agudas, é INCORRETO afirmar que:

(A)

O tratamento para usuários com diarreia sem
desidratação pode ser realizado no domicílio,
sempre orientando os cuidadores sobre o caráter
autolimitado da doença.
(B) A diarreia aquosa é caracterizada pela presença
de sangue nas fezes, podendo haver presença de
muco e pus. Sugere inflamação ou infecção do
intestino.
(C) No geral, é auto-limitada, com duração entre 2
a 14 dias e não confere imunidade duradoura.
(D) Deve-se iniciar o Plano C quando o paciente
apresentar dificuldade de ingestão de líquidos
devido à hiperêmese, quadro de desidratação
grave ou colapso circulatório (choque).
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40)

De acordo com o Código de Ética médica, é
vedado ao médico:

(A)

Requerer desagravo público ao Conselho
Regional de Medicina quando atingido no
exercício de sua profissão.
(B) Estabelecer seus honorários de forma justa e
digna.
(C) Assumir responsabilidade por ato médico que
não praticou ou do qual não participou.
(D) Indicar o procedimento adequado ao paciente,
observadas as práticas cientificamente
reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

CARGO: MÉDICO
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