Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração e Previdência
Concurso Público • Edital 011/2012
http://pmfsaude.fepese.org.br

Caderno
de Prova

março

24

24 de março
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Médico

S14 Pneumologista
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
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

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

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.
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Conhecimentos Específicos
11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos
sociais populares que marcaram uma nova fase na
participação social nas políticas públicas de saúde, na
década de 80, foi:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

A Lei Orgânica da Saúde.
O Programa de Saúde da Família.
A 8a Conferencia Nacional de Saúde.
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Programa Nacional de Serviços Básicos de
Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada
para os serviços de saúde tem se consolidado por
meio do(a):
a. ( X ) Programa de Saúde da Família (PSF).
b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).
c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de
especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no
Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de
saúde a toda a população em condições de igualdade,
mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em
casos especiais em que a prioridade tem que ser dada
a quem tem mais necessidades, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Universalidade.
Hierarquização.
Regionalização.
Integralidade.
Equidade.

Página 6

(30 questões)

14. Os instrumentos para a organização local de
serviços de atenção primária permitem conhecer os
aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e
de saúde de uma população.
Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Demanda.
Territorialização.
Adscrição de clientela.
Adequação dos serviços de saúde.
Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de
organização dos serviços de Atenção Primaria à Saúde
(APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro
e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam
em uma comunidade.
A composição mínima de uma equipe é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
( ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro
a seis agentes comunitários de saúde.
( X ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
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16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde
da população ou de um indivíduo. A incidência, a
prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Letalidade.
Severidade.
Esperança de vida.
Mortalidade.
Morbidade.

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.
17. A qualidade de um indicador de saúde depende
das propriedades dos componentes utilizados em sua
formulação e da precisão dos sistemas de informação
empregados.

e.

O grau de excelência de um indicador é indicado por
sua validade, que por sua vez é definida pela(o):
a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse
fenômeno.
c. ( X ) Capacidade de medir o que se pretende.
d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno
analisado.
e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento
de tempo e de recursos.

18. As taxas de incidência de uma determinada
doença permitem, por exemplo, saber o número de
casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi
de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes
por ano.
Assinale a alternativa que indica a quantidade de
casos novos que esses dados representam.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

103
628
1020
1038
6228

) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos
que constatem coma aperceptivo.
( X ) A morte encefálica deverá ser consequência
de processo irreversível e de causa conhecida.
( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos
que constatem apneia.
( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de
atividade elétrica cerebral.
( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de
perfusão sanguínea cerebral.

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações
clínicas necessárias para a caracterização da morte
encefálica, em adultos, deve ser:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

6 horas.
12 horas.
24 horas.
48 horas.
72 horas.

21. Considere um idoso com quadro de tosse produtiva, cianótico, dispneico, com edema de membros
inferiores e que foi grande fumante.
Qual o diagnóstico provável, baseado no exame físico
em que o tórax apresenta-se em tonel e há sibilos na
ausculta pulmonar?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Asma brônquica
Edema pulmonar
Bronquite crônica
Enfisema pulmonar
Tromboembolismo pulmonar
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22. Paciente de 70 anos queixa-se de dispneia aos
médios esforços, edema de membros inferiores e insuficiência cardíaca diagnosticada pelo médico do posto
de saúde. Na ausculta pulmonar, encontramos diminuição do murmúrio vesicular, frêmito tóraco-vocal
diminuído e expansibilidade também diminuída na
base pulmonar direita.

25. Assinale a alternativa correta em relação à fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar.
a. (

b.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais
provável.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Derrame pleural
Consolidação alveolar
Insuficiência tricúspide
Comunicação interventricular
Estenose tricúspide com congestão pulmonar

c.

d.

) Em geral, ambos os pulmões estão envolvidos,
e os lobos superiores estão envolvidos mais
frequentemente do que os lobos inferiores.
( X ) Na embolia pulmonar aguda, a ventilação-minuto aumenta agudamente, com resultante taquipeia e com o desenvolvimento de
hipoxemia na maioria dos pacientes.
( ) A obstrução do fluxo sanguíneo cria um
espaço morto alveolar, com regiões de baixa
ventilação-perfusão, bem como shunts devido
à reperfusão de áreas de atelectasia. Este desequilíbrio parece ser a principal explicação para
hipoxemia na embolia pulmonar aguda.
( ) A hipoxemia estimula um aumento no tônus
simpático, com resultante vasoconstrição
sistêmica, diminuindo o retorno venoso e o
volume do infarto.
( ) Com êmbolos mais maciços, o aumento da
resistência vascular pulmonar impede a saída
do ventrículo esquerdo e reduz a pré-carga
ventricular direita.

23. Não faz(em) parte do diagnóstico diferencial
das lesões pulmonares com padrão reticular de início
agudo.

e.

a.
b.
c.
d.

26. Na Pleurite Exsudativa Tuberculosa ocorre:

(
(
(
(

)
)
)
)

Pneumonias atípicas
Reação à picada de Hymenoptera
Reação alérgica da transfusão sanguínea
Alterações precoces exsudativas do Lúpus
eritematoso sistêmico
e. ( X ) Edema intersticial devido à insuficiência renal
crônica

a. (
b.

24. Analise o texto abaixo:
“Os lobos superiores do pulmão tendem a ser mais
envolvidos do que os lobos inferiores. A inflamação
granulomatosa é muitas vezes acompanhada de
infiltração de células mononucleares inespecíficas. A
doença com grave envolvimento parenquimatoso
pode progredir para fibrose irreversível e faveolamento. As lesões císticas podem ser complicadas pela
colonização com Aspergillus e o desenvolvimento de
aspergillomas intracavitários.”
Esse enunciado sugere o diagnóstico de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Beriliose.
Borreliose.
Sarcoidose.
Tuberculose.
Infecção por Propionibacterium acnes.
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c.
d.
e.

) Baixa concentração de proteínas no líquido
pleural.
( ) Relação dos valores de proteínas plasmáticas
sobre proteínas pleurais maior que 1 mg/ml.
( ) Presença massiva de bacilos álcool-ácido resistentes no líquido pleural.
( X ) Aumento expressivo do número de linfócitos
no líquido pleural.
( ) Aumento expressivo do número de células
mesoteliais no líquido pleural.

27. Na doença intersticial pulmonar, a presença de
sibilos sugere, em menor probabilidade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Churg-Strauss.
Bronquite crônica.
Infecção parasitaria.
Pneumonia eosinofílica crônica.
Aspergilose broncopulmonar alérgica .
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28. Considere um paciente masculino de 22 anos, com
quadro de tosse produtiva, febre 38,5°C e dor torácica
ventilatório-dependente iniciados há 3 dias. Apresenta
ainda percussão com submacicez e expansibilidade
pulmonar diminuída na base do pulmão direito.
Qual, entre as alterações semiológicas, melhor se
encaixa no quadro acima?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Sibilos
Baqueteamento digital
Murmúrio vesicular abolido
Frêmito tóraco-vocal aumentado
Frêmito tóraco-vocal diminuído

29. Assinale a quais sinais e sintomas abaixo
está relacionado o conjunto de manifestações do
Tromboembolismo pulmonar.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Petéquias
Hipotermia
Edema palpebral
Estertores crepitantes
Aumento sonoro do segundo componente da
artéria pulmonar

30. Em relação à antibioticoterapia em caso de pneumonia grave, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A monoterapia com fluoroquinolona não é
considerada adequada na pneumonia adquirida na comunidade grave.
b. ( ) Na população de UTI considerados de risco
para infecção por P. aeruginosa, a terapia
intravenosa com β-lactâmicos como ampicilina com sulbactam está indicada.
c. ( ) O uso de meropenem está indicado sempre que tivermos pneumonia por germes
gram-negativos.
d. ( ) Cefepime, imipenem, meropenem ou piperacillin/tazobactama são as drogas de escolha
na pneumonia grave por legionella.
e. ( ) Na suspeita de klebsiella, a fluoroquinolona
intravenosa (por exemplo, Ciprofloxacina) é a
droga de escolha.

31. Qual das lesões abaixo se manifesta no lobo inferior pulmonar ao exame radiológico do tórax?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Sarcoidose
Tucberculose
Bronquiectasias
Doença fúngica
Pneumonite actínia

32. Pacientes que têm insuficiência respiratória, septicemia ou significativa disfunção orgânica necessitam
de gerenciamento em uma UTI e avaliação para excluir
a infecção por Pseudomonas aeruginosa.
Assinale a alternativa que não é alto risco para infecção por essa bactéria.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Hipoxemia
Bronquiectasias
Corticoterapia anterior superior a 10 mg/dia
Neutropenia
Desnutrição

33. A Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda
do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade, que apresenta início abrupto
com febre, mialgia e tosse seca e, em geral, tem evolução autolimitada, de poucos dias.
Sua importância em nosso meio se deve:
a. (
b.

c.

d.

e.

) À falta de vacinas específicas disponíveis para
evitar surtos epidêmicos atuais.
( ) Ao período de convalescença longo, resultando em longos períodos de afastamento ao
trabalho.
( ) Ao caráter endêmico e de alta mortalidade,
necessitando de múltiplas campanhas de
vacinação para prevenção da doença.
( ) A complicações infecciosas como pneumonia
e sinusites frequentes, sendo necessário o uso
de antibioticoterapia ainda na fase catarral da
doença.
( X ) Ao caráter epidêmico e à alta morbidade, com
elevadas taxas de hospitalização em idosos ou
pacientes portadores de doenças debilitantes
crônicas.
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34. Transtornos de controle ventilatório que causam
insuficiência respiratória são mais comumente devido
à hipercapnia do que à hipóxia.

36. Baseado no Consenso Brasileiro no Manejo da
Asma, o tratamento da Asma Persistente Leve deve ser
feito com acréscimo ao broncodilatador de alivio de:

Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( ) A hipoventilação central adquirida é uma
síndrome definida por resposta ventilatória
marcadamente diminuída e função pulmonar
normal na presença de doença de parede
torácica ou obesidade.
b. ( ) Por causa de sua resposta ventilatória diminuída, pacientes com a síndrome de hipoventilação central adquirida têm alterações
dos valores dos gases do sangue arterial que
são instáveis quando estão acordados e que
melhoram substancialmente com sono.
c. ( ) A hipercapnia também pode se desenvolver
em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que apesar de anormalidades
severas dos gases no sangue, raramente se
queixam de dispneia ou desconforto respiratório. A hipercapnia pode ser corrigida com
hiperventilação voluntária.
d. ( X ) Hipoventilação é uma desordem que pode
se desenvolver em indivíduo com pulmões e
função muscular normais, mas com capacidade significativamente diminuída para responder à hipóxia ou hipercapnia.
e. ( ) A síndrome de hipoventilação (Pickwick) é
caracterizada por obesidade mórbida, resposta ventilatória diminuída ou ausente e
hipóxia e hipercapnia durante a vigília, sempre na presença de doença parenquimatosa
pulmonar e severa apneia obstrutiva do sono.

35. A asma é frequentemente relacionada com alergia ou atopia, porém uma variedade de desencadeantes pode exacerbar ou causar sintomas.
Em crianças e adultos, os desencadeantes mais frequentes e importantes de crise de asma são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Exercícios físicos.
Infecções virais.
Alergenos como pólen e fungos.
Poluentes com fumaça de cigarro e gases.
Fármacos como ácido acetilsalicílico e beta
bloqueadores.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Corticoides inalatórios (beclometasona)
Cromanas (cromoglicato de sódio) inalatório.
Agonista beta 2 inalatório de longa duração.
Agonista beta 2 adrenérgico de longa duração.
Corticoides por via ar (prednisona ou
prenisolona).

37. Considere uma doença caracterizada por febre
com paroxismos de tosse seca durante os quais o
paciente não consegue inspirar e apresenta protrusão
da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose
com sensação de asﬁxia, ﬁnalizados por inspiração forçada, súbita e prolongada, acompanhada de um ruído
característico, o guincho, seguido de vômitos.
Tal quadro é sugestivo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Asma grave.
Crise asmática aguda.
Coqueluche fase catarral.
Coqueluche fase paroxística.
Coqueluche fase de convalescença.

38. O carcinoma broncogênico compreende os tumores malignos derivados do epitélio respiratório superior.
O tipo histológico predominantemente no sexo masculino, relacionado ao tabagismo localizado em áreas
centrais com queratinização, é:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Mesotelioma pulmonar.
Linfoma pulmonar primário.
Carcinoma r de células pequenas (Oat Cell).
Carcinoma de células não pequenas
bronquioalveolar.
e. ( X ) Carcinoma de células não pequenas escamoso
ou espinocelular.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

39. A bronquiectasia é uma afecção adquirida caracterizada por uma dilatação anormal e persistente dos
brônquios com processo inflamatório intenso.
A manifestação clínica predominantemente encontrada nesses pacientes é:
a. ( ) Hemoptise.
b. ( X ) Tosse persistente com produção de expectoração purulenta.
c. ( ) Dispneia e síndrome de dificuldade
respiratória.
d. ( ) Dispneia súbita com pneumotórax
hipertensivo.
e. ( ) Dor ventilatório-dependente e febre.

40. O derrame pleural tipo transudado causado pelo
aumento da pressão hidrostática capilar e/ou redução
da pressão coloidosmótica é observado na(s):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Tuberculose.
Mesotelioma de pleura.
Insuficiência cardíaca congestiva.
Pneumonias bacterianas.
Embolia pulmonar.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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