
R
eg

: 0000697

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

DIRETORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES

CONCURSO PÚBLICO UNIF ICADO SAD/MT 2009
   ED ITAL Nº  003 /2009  -  SAD/MT,  DE  27  DE JULHO DE 2009

CADERNO DE PROVA

CANDIDATO

INSTRUÇÕES

PROVA

324

A

TÉCNICO DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO

MÉDICO
Data da Prova: 21 de Março de 2010






R
eg

: 0000697






R
eg

: 0000698






R
eg

: 0000698






R
eg

: 0000699






R
eg

: 0000699






R
eg

: 0000700






R
eg

: 0000700






R
eg

: 0000701

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

b.

 

Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor

 

público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial.

 c.
 

Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis.

 d.
 

A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal.

 e.
 

É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta.

 

 
 

 

QUESTÃO
 

31
  

Paciente M.A.P, feminino, lúpica, tem 
glomerulonefrite proliferativa difusa com 
crescentes celulares na biópsia renal e

 

insuficiência renal aguda.
 

Nesse caso, o tratamento adequado é:
 

 

a.
 

inibidores da ECA e azatioprina.
 

b.
 

infliximab e metotrexato.
 

c.
 

clorambucil e hidroxicloroquina.
 

d.
 

glicocorticoides e ciclofosfamida.
 

e.
 

Glicocorticoides e metotrexato.
 

 

QUESTÃO
 

32
  

Uma estudante de enfermagem de 20 anos de 
idade apresenta-se com dor na ponta do dedo 
indicador direito. Inicialmente, a região 
apresentou intenso prurido e encontrava-se 
eritematosa.

 

Ela tem trabalhado em uma unidade de 
cuidados intensivos para pacientes com 
transplante renal. Nega qualquer fator de risco 
para infecção pelo HIV.

 Ao exame físico apresentou bom estado de 
saúde e sinais vitais normais. Dedo indicador 
direito apresentava várias lesões papulosas-
vesiculares pequenas com eritema circundante. 
Leves vergões linfangíticos estavam presentes 
em seu antebraço e foram palpados nódulos 
linfáticos epitrocleares e axilares.

 
 Qual dos organismos abaixo é o mais provável 
causador dessa infecção?

 
 a.

 
Staphylococcus aureus.

 b.
 

Streptococcus pyogenes (grupo A).
 c.

 
Mycobacterium tuberculosis.

 
d. Vírus herpes simples, tipo 1. 
e. Vírus herpes simples, tipo 2. 
 
QUESTÃO 33  
No Pronto Atendimento, um homem de 45 anos 
é atendido por um médico, apresentando 
alteração do paladar, desvio da comissura labial 
para a esquerda e vesículas no conduto 
auditivo externo direito.  
 

O diagnóstico mais provável é: 
 

a. Criptococose. 
b. Doença de Lyme. 
c. Hanseníase virchowiana. 

d. Melioidose. 

e. Herpes zoster. 
 

QUESTÃO 34  

Homem, 60 anos, não fumante, tem dispneia 
progressiva há 2 anos, com estertores bibasais 
e baqueteamento digital. Tomografia 
computadorizada de tórax mostra opacidades 
reticulares subpleurais, sobretudo nas bases, 
com faveolamento. 

 
 

O diagnóstico mais provável é:
 

 

a.
 

Fibrose pulmonar idiopática.
 

b.
 

Bronquiectasia.
 

c.
 

Pneumonia intersticial descamativa.
Histiocitose de células de Langerhans.
Empiema.

 

d.
e.
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QUESTÃO
 

35
  Paciente com enfisema bolhoso, apresenta 

tosse crônica, dispneia, febre baixa e 
emagrecimento há 3 meses. Radiografia de

 tórax mostra infiltrado heterogêneo em lobo 
superior direito, cavitações e espessamento 
pleural. Hemograma sem leucocitose, com 
anemia discreta. Saturação de Oxigênio 93%; 3 
amostras de escarro com BAAR e cultura para 
BK negativas. 

 O diagnóstico provável
 
é:

 
 a. 

Tuberculose pulmonar.  
b. 

Neoplasia pulmonar. 
c. Histoplasmose crônica. 
d. Pneumonia atípica. 
e. Pneumonia por estafilococos.  
 
QUESTÃO 36  
O tratamento da Doença do Refluxo 
Gastroesofagiano (DRGE) baseia-se em 
medidas não farmacológicas.  
Embora haja uma controvérsia atual em relação 
às restrições alimentares, hábitos de repouso 
pós-prandial e outros são medidas 
consideradas úteis por serem métodos não 
agressivos e consagrados pelo tempo.  
Observe as recomendações. 
 

I. Elevar a cabeceira da cama (30º a 40º). 
II. Evitar alimentações copiosas. 

III. Suspensão do fumo. 
IV.  Redução do peso em pacientes acima 

do peso ideal. 
V.  Aumentar o peso em paciente com 

baixo peso.  
 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as principais recomendações.  
 

a. Apenas I e II estão corretas. 

b. Apenas I, II e III estão corretas. 

c. Apenas I, III e IV estão corretas. 

d. Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

e. Apenas I, II, III e V estão corretas. 
 

QUESTÃO 37  

Um homem de 18 anos de idade regressou de 
um acampamento de fim de semana, 
queixando-se de cólicas abdominais e mal-
estar. O paciente apresentou duas evacuações 
levemente diarreicas e sanguinolentas. Sempre 
foi saudável e não apresenta nenhum outro 
problema de saúde. Ao exame físico estava 
cansado, mas sem nenhum sofrimento agudo. 
A temperatura era de 37,3ºC e os outros sinais 
vitais estavam normais. O exame foi normal, 
exceto pelos ruídos intestinais hiperativos e 
difusos e uma leve sensibilidade à palpação 
abdominal.

 

As fezes encontradas
 
no

 
exame retal estavam 

pontilhadas de sangue vermelho.
 

 Qual das causas é a mais provável para 
justificar os achados desse paciente?

 
 a.

 
Ele almoçou e comeu "palitos de frango".

 
b.

 
Ele comeu hambúrgueres, 36 horas antes 
dos sintomas começarem.

 c.
 

Ele tomou quatro comprimidos de aspirina 
para dor de cabeça, seis horas antes dos 
sintomas começarem.

 
d. 

Ele bebeu água não tratada de uma fonte, 
36 horas antes do início dos sintomas. 

e. 
Ele banhou-se em um lago, 24 horas 
antes do início dos sintomas. 

 
QUESTÃO 38  
É inquestionável a evolução e as muitas 
definições de epidemiologia. Tanto que no 
decurso dos últimos 60, anos a sua definição 
veio a alargar-se desde a preocupação com as 
doenças infectocontagiosas (o estudo das 
epidemias) até abarcar, presentemente, todos 
os fenômenos relacionados com a saúde das 
populações. 
 

Pode-se afirmar que epidemia é: 
 

a. um surto de doenças infecciosas. 
b. um número de casos de uma doença 

acima do esperado. 
c. uma manifestação aguda de uma doença 

crônica. 
d. um surto de doenças degenerativas. 
e. a disseminação universal de uma 

endemia. 
 

QUESTÃO 39  
Dentre as medidas de frequência em 
epidemiologia, pode-se dizer que Prevalência é: 
 

a. o número total de casos de uma doença 
num dado momento. 

b. o número de casos novos de uma doença. 

c. o número de casos de uma doença 
crônica. 

d. o estudo da distribuição dos casos de uma 
doença. 

e. a relação entre o número de casos de 
doenças infecciosas e degenerativas.

 
 

QUESTÃO
 

40
  

 

 

Quadro c l ín ico de ic ter íc ia ,  anemia,  
h e p a t o e s p l e n o m e g a l i a  e  p n e u m o n i a  
i n c o m p a t í v e l  c o m  a  s o b r e v i d a .
Assinale a alternativa que apresenta a infecção 
congênita que corresponde ao quadro clínico 
descrito.
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a.
 

Herpes vírus tipo II.
 b.

 
Rubéola.

 c.
 

Toxoplasmose.
 d.

 
Sífilis.

 e.
 

Enterovírus.
 

 QUESTÃO
 

41
  Paciente gestante HIV positiva, procurou 

orientação com várias dúvidas descritas abaixo. 
Qual, dentre elas, não

 
se aplica à AIDS?

 
 a. Todos os filhos de gestantes com AIDS, 

nascem com AIDS. 
b. As transfusões de sangue, o uso de 

drogas e a promiscuidade sexual 
aumentam o risco. 

c. É possível contrair a doença em relações 
heterossexuais. 

d. Ainda não existe uma vacina eficiente. 
e. O índice de mortalidade vem aumentando 

no Brasil. 
 
QUESTÃO 42  
As alterações abaixo são encontradas em um 
paciente com desnutrição proteico-calórica 
acentuada, exceto: 
 

a. alterações cutâneas, cabelos rarefeitos, 
desordenados e quebradiços. 

b. edema e baixo peso. 
c. esteatose hepática e hiperlipidemia. 
d. unhas quebradiças. 
e. retardo psicomotor. 
 

QUESTÃO 43  

Em qual das infestações abaixo relacionadas, o 
mebendazol não é a droga de escolha? 
 

a. Necator americanus. 

b. Trichiuris trichura. 

c. Ascaris lumbricoide. 

d. Enterobius vermicularis. 

e. Strongyloides stercoralis. 
 

QUESTÃO 44  

Das drogas abaixo, quais são as formalmente 
contraindicadas na gravidez?

 
 

a.
 

Sulfas e eritromicina.
 

b.
 

Sulfa e tetraciclina.
 

c.
 

Metronidazol e cloranfenicol.
 

d.
 

Sulfa e cloranfenicol.
 

e.
 

Cefalotina e tetraciclina.
 

 
 
 

QUESTÃO
 

45
  Em relação à profilaxia do tétano acidental, num 

caso de ferimento leve, cortante, não 
contaminado, recente, na palma da mão, com 
situação vacinal ignorada. 

 Observe as prescrições. 
 

 I.
 

Imunização ativa ATT.
 II.

 
Imunização passiva.

 III.
 

Imunização ativa + antibioticoterapia.
 IV.

 
Imunização passiva + antibioticoterapia.

 
 Com base nas prescrições, assinale a 
alternativa correta. 
 
a. 

Apenas I está correta. 
b. Apenas II está correta. 
c. Apenas I e III estão corretas. 
d. Apenas I e II estão corretas. 
e. Apenas II e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 46  
Na diarréia aguda, o uso de antibiótico está 
indicado em:  
 

a. diarreia bacteriana. 
b. diarreia profusa. 
c. diarreia de padrão invasivo (com pus e 

sangue). 
d. diarreia alta. 
e. diarreia com febre. 
 
QUESTÃO 47  
A complicação mais comum de pneumonia 
pneumocócica é: 
 

a. Endocardite bacteriana. 

b. Derrame pleural. 

c. Meningoencefalite. 

d. Empiema. 

e. Abcesso Pulmonar. 
 

QUESTÃO 48  

Na glomerulonefrite difusa aguda, qual destes 
achados é o mais indicativo da doença? 
 

a. Ureia e creatinina elevadas. 

b. Ausência de edemas. 

c. Proteinúria maciça. 

d.
 Piúria estéril.

 

e.
 Cilindros hemáticos.

 
 

QUESTÃO
 

49
  

No período das chuvas e enchentes, é comum 
o aparecimento de leptospirose como também 
outras doenças. 

 
 

É clinicamente indistinguível da fase inicial da 
leptospirose:
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a.
 

Hepatite.
 b.

 
Febre

 
tifoide.

 c.
 

Dengue.
 d.

 
Malária.

 e.
 

Meningococcemia.
 

 QUESTÃO
 

50
  Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, 

portador de cirrose hepática, apresentando 
diabetes mellito, bronzeamento da pele e 
insuficiência testicular. 

 
 Este quadro sugere o diagnóstico etiológico de:

 
 a. 

Hemocromatose idiopática. 
b. 

Doença de Wilson. 
c. Alcoolismo. 
d. Deficiência de alfa-antitripsina. 
e. Doença de Hodgkin. 
 
QUESTÃO 51  
Paciente após doença viral passou a apresentar 
dor na tireoide irradiada para o ouvido, febre, 
hemossedimentação elevada e T3 e T4 
elevadas.  
 

Os sintomas acima sugerem o diagnóstico de 
tireoidite: 
 

a. de Riedel. 
b. de Hashimoto. 
c. de Reiter. 
d. aguda. 
e. subaguda. 
 

QUESTÃO 52  
Analise as possíveis características da 
pancreatite aguda. 
 

I. Alcoolismo, má absorção e 
aparecimento na quinta e sexta década 
de vida. 

II. Evolução com cura histológica, 
presença de doença biliar e maior 
incidência em sexo feminino. 

III. Alcoolismo, evolução progressiva e 
predominância em sexo feminino.

 

IV.
 

Presença de doença biliar, maior 
frequência no sexo masculino e má 
absorção.

 
 

Com base nelas, assinale a alternativa correta.
 

 

a.
 

Apenas I está correta.
 

b.
 

Apenas II está correta.
 

c.
 

Apenas III está correta.
 

d.
 

Apenas I e II estão corretas.
 

e.
 

Apenas IV está correta.
 

 
 

QUESTÃO
 

53
  

 No
 
Pronto Atendimento, um médico atende um 

paciente do sexo masculino com 58 anos, que 
apresenta

 
quadro de hemiplegia súbita e 

maciça.
 

 O território arterial provavelmente relacionado 
com o acidente é a artéria: 

 
 a.

 
cerebral média.

 
b.

 
cerebral anterior.

 
c.

 
lentículo-estriada.

 
d.

 
cerebral coroideia anterior.

 
e. 

vertebral. 
 
QUESTÃO 54  
Paciente portador de varizes em membro 
inferior esquerdo, de longa data, já 
apresentando alterações cutâneas, 
diagnosticado como eczema crônico 
caracterizado pela presença de: 
 

a. eritema e edema. 
b. vesículas e exsudação. 
c. liquenificação e prurido. 
d. pústulas e crostas. 
e. eritema, edema, pústulas e crostas. 
 
QUESTÃO 55  
A localização da úlcera de estase é, 
predominantemente, em região: 
 

a. submaleolar lateral. 
b. ântero superior da perna. 
c. poplítea. 
d. dorsal do pé. 

e. supramaleolar medial. 
 

QUESTÃO 56  

Paciente jovem, 25 anos, apresentou febre 
vespertina, astenia e perda de peso, evoluindo 
para claudicação intermitente no braço após 
pequenos esforços, diminuição da temperatura 
cutânea, diminuição dos pulsos das artérias 
axilares, braquiais, radiais e ulnar e palidez na 
mão. 

 

O diagnóstico mais provável é:
 

 

a.
 

febre reumática.
 

b.
 

aterosclerose obliterante.
 

c.
 

síndrome de Behçet.
 

d.
 

doença de Takayasu.
 

e.
 

síndrome de Mondor.
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QUESTÃO
 

57
  Uma mulher de 44 anos de idade encontra-se 

na sala de emergência por causa de inchaço 
bilateral de pés e perna. Ela descobriu 
recentemente estar infectada com HIV.

 Ao exame físico, sua temperatura
 
é 36, 7º C. 

Sua frequência cardíaca é 88 bpm, sua 
frequência respiratória é 14 rpm e sua pressão 
arterial é 126/78 mmHg. Existe edema de 2+ e 
3+ de pés e tornozelos. 

 O restante do seu exame físico foi normal.
 

 Exames laboratoriais:
 Hematócrito

 
35%

 Contagem de leucócitos
 

5.600/µl
 

Contagem de plaquetas
 

345.000/µl
 

Nitrogênio ureico sérico 22mg/dl 
Creatinina sérica 1,6mg/dl 
Complemento total sérico Normal 
Anticorpo antinuclear Negativo 
Antiestreptolisina O Negativo 
Exame de urina: 
Proteína 4+, Hemoglobina 2+, várias hemácias 
por campo, cilindros largos. 
Proteína na urina de 24 horas 16g/24h. 

 

Qual dos seguintes estudos diagnósticos pode 
ajudar a sugerir a causa mais provável do 
diagnóstico renal desta paciente, antes da 
biópsia renal? 
 

a. Pielografia intravenosa. 
b. Ultra sonografia renal. 

c. Angiografia renal. 

d. Ecocardiograma. 

e. Radiografia simples do abdome e pelve. 
 

QUESTÃO 58  

Em uma determinada cidade que tinha 
aproximadamente 230 mil habitantes, 
registraram-se, no período de um ano,

 
9 (nove) 

casos de meningite meningocóccica, dos quais 
6 (seis) resultaram em morte. 

 

A taxa de letalidade da referida doença foi:
 

 

a.
 

18,3%.
 

b.
 

32,3%.
 

c.
 

66,7%.
 

d.
 

33,3%.
 

e.
 

28,3%.
 

 
 
 
 

QUESTÃO
 

59
  A pandemia de gripe de 2009 (inicialmente 

designada
 
como gripe suína e, em abril 2009, 

como gripe A) é um surto global de uma 
variante de gripe suína cujos primeiros casos 
ocorreram no México, em meados do mês de 
março, 2009. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou, em 25 de Abril, que a 
epidemia é um caso de "emergência na saúde 
pública internacional", significando que os 
países, em todo o mundo, deverão acentuar a 
vigilância em relação à propagação do vírus. No 
dia 27 de Abril, a mesma organização elevou o 
nível de alerta pandêmico para 4. Dois dias

 depois, no dia 29, OMS eleva para 5 o nível. 
 A escala da OMS vai de 1 a 6. O nível 5 

significa:
 

 a. 
que se verifica transmissão de pessoa a 
pessoa, com risco de surtos localizados. 

b. que se verifica transmissão de pessoa a 
pessoa, com risco de surtos localizados, 
atingindo apenas um país. 

c. que há transmissão da doença entre 
pessoas em pelo menos dois países. 

d. que há transmissão da doença entre 
pessoas em pelo menos dois países com 
um risco de pandemia iminente. 

e. Nenhuma das respostas anteriores está 
correta. 

 
QUESTÃO 60  
Mulher em idade fértil, apresentando um 
segundo episódio de infecção urinária (o 
primeiro episódio foi há dois anos), sem história 
de instrumentalização.  
 

  
 

a. Tratar com antibacteriano. 

b. Só tratar após cultura e antibiograma e 
cistoscopia. 

c.
 Iniciar a investigação, com urografia 

excretora.
 

d.
 

Iniciar a investigação, com 
ultrassonografia.

 

e.
 

Iniciar a investigação, com cistoscopia.
 

 

Qual a alternativa que apresenta a conduta 
adequada?
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