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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de
óbitos por uma determinada causa e o número de
pessoas que foram acometidas por tal doença e nos
dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Magnitude.
Mortalidade.
Esperança de vida.
Gravidade.
Letalidade.
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12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário
médico.
A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) O preenchimento do prontuário do paciente
é obrigação e responsabilidade intransferível
do médico.
( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de
defesa do médico nos casos de denúncia por
mau atendimento, na presunção da existência
de erro médico.
( ) É direito de todo paciente ou seu responsável
legal, por si ou por advogado constituído,
obter cópia integral de seu prontuário médico
o qual deve ser obtido incontinênti mediante
recibo escrito, assinado e identificado.
( ) O prontuário do paciente é o conjunto de
documentos padronizados e ordenados, onde
devem, obrigatoriamente, ser registrados
todos os cuidados profissionais prestados aos
pacientes e que atesta o atendimento médico
a uma pessoa numa instituição de assistência
médica ou num consultório médico.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
F–V–V–F
F–V–F–F
F–F–V–F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dermatoscopia.
Uretrocistografia miccional.
Radiografia simples de abdome.
Ultrassonografia de abdome total.
Tomografia computadorizada sem contraste.

Página 6

14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura
Municipal. Um candidato a motorista de transporte
coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.
De acordo com a ética médica, assinale a alternativa
com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, sem ir contra os princípios do sigilo
médico, tendo em vista que esta condição
não representa perigo para a população.
( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a
decisão de substituir o candidato, já que esta
doença é um diagnóstico comum dentro da
população e não precisa ser mantido o sigilo
médico.
( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas
por anticorpos em resposta a antígenos externos.As
reações em resposta à ligação de um antígeno a uma
imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após
algumas horas caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reações anafilactoides.
Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
Reação tipo II citotóxica.
Reação tipo III complexo imune.
Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.
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16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade
local de saúde com história clínica de emagrecimento
e hematoquesia devem ser investigados com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Colonoscopia.
Cintilografia.
Ultrassonografia trans-retal.
Clister opaco com duplo contraste.
Radiografia simples de abdome em pé e
deitado.

17. O exame de imagem que apresenta a melhor
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da
Apendicite Aguda é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Urografia excretora.
Laparoscopia diagnóstica
Ultrassonografia abdominal.
Tomografia computadorizada.
Radiografia simples de abdome.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000
habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos,
160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico
melanoma metastático.
Com base nestes dados, é possível dizer que:
a. (
b. (

) A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
) A incidência de casos de melanoma foi de 10
por 500.
c. ( X ) A mortalidade proporcional por melanoma foi
de 20%.
d. ( ) A letalidade por melanoma entre mulheres foi
de 20%.
e. ( ) A letalidade por melanoma entre homens foi
de 80%.

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela
saúde pública de sua população estabelecido pelo
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor
passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude
da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

União.
Estado.
Município.
Ministério da Saúde.
Conselho Estadual de Saúde.

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada
pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a
possibilidade de influir sobre as políticas públicas de
saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Controle social.
Descentralização.
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Conhecimentos Específicos
21. Conforme o Datasus, os acidentes por submersão
são a 3a causa de morte em todas as idades.
Sobre essa forma de trauma, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) A maioria dos afogamentos pediátricos ocorre
em água salgada.
b. ( X ) O maior pico de incidência ocorre nas crianças
menores de 5 anos.
c. ( ) Nos acidentes por água doce, a presença de
água no pulmão representa um fator grave
por afetar as propriedades do surfactante
pulmonar.
d. ( ) Nos acidentes com água salgada, ocorre
colapso e atelectasia alveolar e shunt
intrapulmonar.
e. ( ) Nos acidentes por água salgada não há transferência de fluidos do plasma para os pulmões
por causa da hipertonicidade.

22. O acidente automobilístico é a 1a causa de morte
por trauma em crianças. O transporte de crianças em
automóveis deve ser feito de forma segura, evitando-se maior morbidade e mortalidade no trauma.
Crianças menores de 1 ano devem ser transportadas:
a. ( ) Em assento infantil no banco traseiro, de
frente para o painel.
b. ( ) Em assento elevatório com cinto de 3 pontos
do veículo.
c. ( X ) Em assento infantil no banco traseiro, de costas para o painel.
d. ( ) No colo de um adulto no banco dianteiro,
com cinto de 3 pontos do veículo.
e. ( ) No colo de um adulto no banco traseiro, com
cinto de 3 pontos do veículo.
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(20 questões)

23. No protocolo de atendimento a criança ou adolescente vítima de trauma, o atendimento tem como
prioridade identificação e controle rápidos de condições potencialmente fatais, seguindo os critérios do
“ABCDE” da reanimação.
O critério “B” se refere à/ao:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Permeabilidade da via área com estabilização
da coluna cervical.
( ) Avaliação da circulação e controle da
hemorragia.
( ) Avaliação do estado neurológico por meio da
escala de coma de Glasgow.
( X ) Avaliação da ventilação e reconhecimento
precoce da insuficiência respiratória.
( ) Remoção de roupas, anéis e colares para
exposição do segmento do corpo à procura
de outras lesões.

24. Entre as propriedades imunológicas do leite
materno, assinale a alternativa que se refere ao fator
protetor contra agentes infecciosos, incluindo E. coli, V.
cholerae, C. difficile , Salmonella e rotavírus:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lactoperoxidase
Lactoferrina
Lisozima
Fator bífido
IgA secretória

25. Assinale a alternativa que se refere à contraindicação absoluta do aleitamento materno em caso de
infecção viral da nutriz.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

HIV
Rubéola
Hepatite A
Herpes simples
Citomegalovírus
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26. No tratamento da crise asmática na criança, os
fármacos de escolha no tratamento da broncoconstrição aguda são os:

29. Nas infecções de pele (impetigos), assinale a alternativa que se refere à forma histopatológica causada
pelo S. aureus.

a. ( ) Corticoides por via endovenosa.
b. ( ) Adrenalina 0,01 mg/kg por via subcutânea.
c. ( ) Agentes anticolinérgicos via inalatória com
nebulização.
d. ( ) Agentes beta-2-agonistas de longa duração
via inalatória com nebulização.
e. ( X ) Agentes beta-2-agonistas de curta duração
via inalatória com nebulização ou aerosol
dosimetrado com espaçador.

a.
b.
c.
d.
e.

27. Os corticoides inalatórios (CI) são a terapêutica de
manutenção a longo prazo mais efetiva para a asma
persistente, leve, moderada e grave.
São CI comumente usados:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Dexametasona e Teofilina.
Betametosona e Fluticasona.
Terbutalina e Hidrocortisona.
Dipropionato de beclometasona e
Budesonida.
e. ( ) Cromoglicato dissódico e Ciclesonida.

28. Leandro, de 2 anos, chega ao pronto-socorro com
história clínica de infecção de vias aéreas há 5 dias
com coriza serosa nasal, tosse e febre que cede com
uso de antitérmicos. Há 1 dia, entretanto, houve piora
do quadro com dificuldade respiratória e taquipneia.
No exame físico apresenta, além de dificuldade respiratória, sinais de obstrução brônquica e sibilância.
Radiografia simples do tórax mostra sinais de hiperinsuflação sem consolidações alveolares.
O diagnóstico inicial de ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Broncopneumonia.
Laringite estridulosa.
Bronquiolite viral aguda.
Rinofaringite aguda.
Influenza H1N1.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ectima
Foliculite
Furunculose
Impetigo bolhoso
Impetigo crostoso

30. Lactentes com história clínica de febre alta usualmente há 3 dias sem foco infeccioso clinicamente
identificável, cuja febre desaparece bruscamente
seguida de exantema máculo-papular principalmente
em face, pescoço, membros superiores e tronco caracteriza o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Rubéola.
Escarlatina.
Reação alérgica tóxica.
Exantema infeccioso.
Exantema súbito.

31. Os agentes procinéticos são utilizados no
tratamento da doença do refluxo gastroesofagiano.
Os efeitos colaterais ligados a síndromes extrapiramidais são relacionados com a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Metoclorpramida.
Bromoprida.
Cisaprida.
Eritromicina.
Domperidona.

32. Em relação à maturação sexual da adolescência,
assinale a alternativa que apresenta a correta cronológia de aparecimento de caracteres sexuais.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Telarca, menarca, pubarca.
Telarca, pubarca, menarca.
Menarca, telarca, pubarca.
Menarca, pubarca, telarca.
Pubarca, telarca, menarca.
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33. Em meninas, infecções do trato urinário são afecções frequentes devido, na maioria das vezes a contaminação da via urinária pela proximidade do ânus.
O agente etiológico e a conduta de investigação inicial desses casos deve ser, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

E. coli e uroressonância.
S. aureus e cintilografia renal.
E. coli e ultrassonografia abdome total.
Proteus miriabillis e urografia excretora.
S. aureus e uretrocistografia miccional.

34. Assinale a alternativa que apresenta somente os
critérios diagnósticos modificados de Jones maiores
para o diagnóstico da febre reumática na infância.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Febre, artralgia e VHS e PCR elevados.
Cardite, poliartrite e coreia de Sydenham.
Poliartrite, artralgia e impotência funcional.
Eritema marginado, nódulos subcutâneos e
febre.
e. ( ) Eritema marginado, sopro cardíaco e prolongamento do espaço P-R no ECG.

35. A enterocolite necrotizante é a doença infecciosa
do recém-nascido (RN) mais frequente nas Unidades
de Terapia Intensiva Neonatal.
O aumento da incidência dessa doença está relacionada com:
a. ( X ) Maior sobrevida de RN prematuros nas
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
b. ( ) Cateterização umbilical e exsanguíneo transfusões em RN com incompatibilidade Rh.
c. ( ) Aumento do uso de antibióticos de largo
espectro para tratamento da infecção neonatal, com destruição da flora bacteriana anaeróbica estrita.
d. ( ) Maior sobrevida de RN com doença da membrana hialina e com episódios repetidos de
isquemia intestinal.
e. ( ) Uso de alimentação enteral com alteração da
flora bacteriana para bactérias patogênicas
Gram negativas.
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36. Lactentes com história prévia de infecção de
vias aéreas superiores que chegam na emergência
com história clínica de dor abdominal tipo cólica de
forte intensidade, de início súbito, acompanhada de
náuseas e vômitos, e que apresentam evacuações
tipo “geleia de morango”, têm como principal hipótese
diagnóstica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Doença hemorroidária.
Síndrome de má absorção.
Intolerância ao leite de vaca.
Diarreia aguda infecciosa.
Invaginação intestinal.

37. A Síndrome Nefrótica é uma glomerulopatia que
se apresenta clinicamente com edema e alterações
laboratoriais de proteinúria maciça e hipoalbuminemia com hipercolesterolemia e lipidúria.
Em crianças, a maioria dos casos tem etiologia:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Primária ou idiopática.
Granulomatose de Wegener.
Doenças inflamatórias sistêmicas.
Pós-infecciosa por Streptococcus do Grupo B.
Colagenoses (Lupus, artrite reumatoide e
Púrpura de Henoch-Scholein).

38. A doença celíaca é uma intolerância permanente
induzida pelo glúten em indivíduos geneticamente
predispostos.
Sua confirmação diagnóstica é feita com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Trânsito intestinal.
Cintilografia intestinal.
Endoscopia digestiva alta.
Biópsia do intestino delgado.
Dosagem de anticorpo antigliadina,
anticorpo antiendomísio e anticorpo
antitransglutaminase.

Estado de Santa Catarina

39. A diarreia crônica que caracteristicamente se
estende por um período superior a 30 dias cujo mecanismo fisiopatológico inclui mediadores inflamatórios,
toxinas, hormônios ou catecolaminas que estimulam
a liberação de sódio e líquido para o lúmen intestinal
caracteriza a diarreia crônica do tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Motor.
Secretor.
Osmótico.
Inflamatório.
Infeccioso.

40. O principal agente etiológico das meningites
bacterianas fora do período neonatal é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pneumococo.
Escherichia coli.
Neisseria meningitidis.
Haemophilus influenzae.
Estreptococco do grupo B.
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