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Questão 01 (Peso 1) 
 
Considerando-se a legislação da saúde no Brasil, analise as afirmativas abaixo, marcando V para as afirmativas 
verdadeiras e F, para as falsas. 
 
(  ) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em todo o território nacional, as ações e os serviços de 

saúde, executados, isoladamente, em caráter permanente, por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado. 

 
(  ) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para        

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes. 

 
(  ) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do   

Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V F V 
B) V V F 
C) F V V 
D) F F V 
E) V V V 
 
Questão 02 (Peso 1) 
 
Dentre as alternativas abaixo, a que está relacionada com os objetivos e as atribuições do SUS é a que diz 
respeito 
 
A) ao custeio da política de execuções de ações de saneamento básico. 
B) à ordenação e formação dos recursos humanos na área de educação. 
C) à realização das ações de proteção do meio ambiente, nelas compreendida a do trabalho.  
D) à assistência às pessoas por intermédio de ações de recuperação da saúde com a realização das ações 

assistenciais. 
E) à participação no controle e na fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
 

Questão 03 (Peso 1) 
 
Ao conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, denomina-se de 
 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Saúde do Trabalhador. 
C) Vigilância Epidemiológica.  
D) Plano de Ação Epidemiológica. 
E) Plano de Ação Preventiva de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 1) 
 
Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão 
estabelecidos 
 
A) pelo Ministério da Saúde.  
B) pela direção nacional do SUS. 
C) pela direção municipal do SUS. 
D) pelo Conselho Nacional de Saúde. 
E) pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Questão 05 (Peso 1) 
 
Conforme as disposições da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, relacionadas com os serviços privados de 
assistência à saúde, considere as seguintes alternativas, assinalando com V as afirmativas verdadeiras e com F, 
as falsas. 
 
( )  A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio,  

observado o respeito aos critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. 
 
(  )  Em qualquer caso, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, 

submetendo-se ao seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem 
firmados. 

 
(   )  A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde é permitida 

mediante controle do Ministério da Saúde. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a  

 
A) V F V 
B) F V F 
C) F F V 
D) V V F 
E) V V V 
 
Questão 06 (Peso 1) 

 
O Conselho Municipal de Saúde foi instituído pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
 
Sobre ele, é correto afirmar: 
 
A) Tem caráter provisório e deliberativo. 
B) É um órgão colegiado composto por profissionais de saúde e usuários. 
C) Executa a política de saúde inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
D) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde do município. 
E) Terá sua organização e suas normas de funcionamento aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Questão 07 (Peso 2) 
 
No capítulo da Organização, Direção e Gestão da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, serão criadas 
Comissões Intersetoriais, sobre as quais é correto afirmar que 
 
A) serão subordinadas ao Conselho Municipal de Saúde. 
B) serão integradas pelas secretarias municipais de saúde e pelos órgãos competentes. 
C) caberá às comissões executar a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. 
D) abrangerão a articulação das políticas e dos programas nas áreas de saneamento, meio ambiente e saúde do 

trabalhador. 
E) deverão ser criadas associações profissionais entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 

profissional e superior. 
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Questão 08 (Peso 2) 
 
A Conferência Municipal de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos e tem como atribuições 
 
A) elaborar o planejamento do sistema municipal de saúde. 
B) definir as características do modelo assistencial do município. 
C) estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde. 
D) homologar as propostas para o setor apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
E) avaliar a situação de saúde do município e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. 

 
Questão 09 (Peso 3) 
 
Assinale com V ou com F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as alternativas. 
 
Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde de que 
trata o artigo 3º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, devem contar com 
 
(   ) Fundo de saúde. 
(   ) Plano de Saúde. 
(   ) Conselho de Saúde. 
(   ) Comissões Intersetoriais. 
(   ) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) V V F F F 
B) V F V F V 
C) V F F V V 
D) V V V F V 
E) V V V V V 
 
Questão 10 (Peso 3) 
 
Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde 
 
A) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica e dela participar. 
C) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
D) participar da execução do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de 

trabalho. 
E) formular, executar, acompanhar e avaliar, em caráter suplementar, a política de insumos e equipamentos 

para a saúde. 
 

Questão 11 (Peso 1) 
 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, define princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde. O 
conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos 
os níveis de complexidade, é considerado como um direito de 
 
A) igualdade da assistência. 
B) equidade na assistência. 
C) integralidade da assistência. 
D) universalidade da assistência. 
E) descentralização político-administrativa. 
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Questão 12 (Peso 1) 
 
À direção nacional do SUS cabe, exclusivamente, a 
 
A) formulação e a implementação das políticas de saneamento básico. 
B) formulação, a avaliação e o apoio às políticas de alimentação e nutrição. 
C) formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
D) formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente. 
E) execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho. 

 
Questão 13 (Peso 1) 
 

No Brasil, as ações e os serviços de saúde e os serviços privados (conveniados e contratados) que integram o 
SUS obedecem a princípios organizativos e doutrinários.  
 
Acerca desses princípios, julgue os itens a seguir, marcando com V as afirmativas verdadeiras e com F, as 
falsas. 
 
(  ) De acordo com a Constituição Federal, a saúde deve ser garantida mediante políticas econômicas e sociais 

que visem à redução do risco de adoecer e morrer da população, razão pela qual os recursos específicos do 
SUS podem, na esfera municipal, ser aplicados em ações de saneamento básico, incluindo a coleta do lixo 
urbano. 

(  ) A diretriz da descentralização político-administrativa do SUS contribuiu para o atual grau de municipalização,  
regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde do Brasil. 

(  ) A legislação do SUS determina a universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência e em todo o território nacional. 

(  ) O princípio do acesso universal às ações e aos serviços de saúde no Brasil se traduz, na Constituição 
Federal, quando, em seu texto, afirma que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

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

 
Questão 14 (Peso 1) 
 
São “fatores determinantes e condicionantes” da saúde 
 
A) o transporte e a moradia. 
B) o trabalho e a economia nacional. 
C) a educação e o desenvolvimento industrial. 
D) o saneamento básico e a economia nacional. 
E) o acesso aos bens e serviços essenciais e a política econômica. 

 
Questão 15 (Peso 1) 
 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, a seguinte 
atribuição: 
 
A) Executar serviços de alimentação e nutrição. 
B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. 
C) Organizar e coordenar o sistema de informação em saúde. 
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
E) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador. 
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Questão 16 (Peso 1) 
 
O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas: 
 
A) Conselho de Saúde e Ministério da Saúde. 
B) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde. 
C) Conferência de Saúde e Fundação Nacional de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Fundação Nacional de Saúde. 
E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Conferência de Saúde. 

 
Questão 17 (Peso 2) 
 
A Lei Orgânica da Saúde estabelece que 
 
A) à direção estadual do SUS compete executar serviços de vigilância epidemiológica. 
B) o SUS, em nível municipal, poderá organizar-se em secretarias de forma a integrar as ações de saúde. 
C) à direção municipal do SUS compete colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão na saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para 
controlá-las. 

D) a direção do Sistema Único de Saúde é múltipla, sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos órgãos 
competentes. 

E) as ações e os serviços de saúde serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade decrescente. 

 
Questão 18 (Peso 2) 
 
Com base na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como 
 
A) investimentos previstos, no plano anual do Ministério de Saúde. 
B) despesas de custeio e de capital dos municípios aprovadas pelo Ministro da Saúde. 
C) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelo Distrito Federal. 
D) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde e seus órgãos da administração direta. 
E) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
 

Questão 19 (Peso 3) 
 
Para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, será 
utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: 
 
A) Previsão do plano anual de investimento na rede. 
B) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período atual. 
C) Níveis de participação do setor social nos orçamentos municipais. 
D) Perfil demográfico e perfil sociológico da população a ser coberta. 
E) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 

 

Questão 20 (Peso 3) 
 
De acordo com o capítulo do Planejamento e do Orçamento da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pode-
se afirmar: 
 
A) O processo de planejamento e orçamento do SUS será descendente, do nível federal até o local. 
B) Os relatórios de saúde serão a base das atividades e dos programas de cada nível de direção do SUS. 
C) O Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de 

saúde. 
D) A destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade 

lucrativa será permitida. 
E) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em 

situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde, é vedada. 
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Questão 21 (Peso 1) 
 
Sobre o diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é correto afirmar: 
 
A) Uma PA em consultório ≥ 140/90 é suficiente para se obter o diagnóstico de HAS. 
B) Uma PA em consultório ≥ 180/110 é suficiente para se obter o diagnóstico de HAS. 
C) Ao menos três medidas de PA ≥ 130/85 são necessárias para se obter o diagnóstico. 
D) Ao menos três medidas de PA ≥ 140/90 são necessárias para se obter o diagnóstico. 
E) Ele apenas pode ser fechado com a utilização da Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). 

 
Questão 22 (Peso 1) 
 
O mais provável agente etiológico da infecção apresentada por paciente, sexo feminino, 34 anos de idade, com 
queixa de dor em baixo ventre, disúria e urgência urinária associada à febre é  
 
A) Klebsiella sp. 
B) Escherichia coli. 
C) Candida albicans. 
D) Streptococcus pyogenes. 
E) Staphylococcus aureus. 

 
Questão 23 (Peso 2) 
 
São fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) os indicados na alternativa  
 
A) Etnia, obesidade e DM.  
B) Idade, obesidade e tabagismo. 
C) Tabagismo, ingestão de sal e DM. 
D) Obesidade, sedentarismo e genética. 
E) Idade, ingestão de sal e passado de câncer. 

 
Questão 24 (Peso 2) 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre a profilaxia tetânica, é correto afirmar: 
 
A) Está indicado o uso do soro antitetânico juntamente com uma dose de reforço. 
B) Não está indicada, pois apesar de ser um ferimento sujo, o último reforço foi há menos de 10 anos. 
C) Não está indicada, pois 3 doses da vacina antitetânica garantem proteção imunológica por toda a vida. 
D) Está indicada uma dose de reforço, pois se trata de um ferimento sujo com dose de reforço há menos de 10 e 

mais de 5 anos. 
E) Está indicada uma dose de reforço, pois para qualquer ferimento com risco mínimo de tétano, com a última 

dose de reforço há mais de 5 anos, deve ser feita a profilaxia. 
 

Questão 25 (Peso 3) 
 
O alvo terapêutico do LDL para paciente, sexo masculino, 57 anos de idade, com diagnóstico de DM tipo II, 
dislipdêmico e passado de IAM é o indicado em 
 
A) <70 mg/dL. 
B) <80 mg/dL. 
C) <90 mg/dL. 
D) <100 mg/dL. 
E) <110 mg/dL. 

 

Paciente, sexo masculino, 29 anos de idade, lavrador, chega referindo corte em pé direito com ferramenta de 
trabalho. Ao exame, a ferida é superficial, porém está suja de terra e com corpos estranhos. Ele refere ter 
tomado 3 doses da vacina antitetânica e reforço há 7 anos.  
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Questão 26 (Peso 3) 
 
Paciente, sexo masculino, 40 anos de idade, com queixa de tosse produtiva há 4 meses e presença de BAAR no 
escarro à coloração de Ziehl-Neelsen, deve ser tratado clinicamente com 
 
A) azitromicina injetável por 7 dias. 
B) interferon semanal e ribavirina diária por 6 meses. 
C) rifampicina mensal e dapsona diária por 6 meses. 
D) rifampicina e isoniazida diárias por 6 meses e pirazinamida diária por 2 meses. 
E) rifampicina e isoniazida diária por 6 meses, etambutol e pirazamida diária por 2 meses. 

 
Questão 27 (Peso 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre essa recomendação, pode-se afirmar que é baseada em 
 
A) relatos ou série de casos. 
B) consensos e estudos fisiológicos. 
C) estudos observacionais ou de caso-controle. 
D) ensaios clínicos randomizados e metanálises. 
E) insuficiente para indicar o tratamento pelo grau apresentado. 

 
Questão 28 (Peso 3) 
 
 
 
 

 
 
Levando-se em conta a provável causa desse AVC, a profilaxia indicada é feita com o uso de 
 
A) AAS. 
B) heparina não fracionada. 
C) heparina de baixo peso molecular.  
D) varfarina ou novos anticoagulantes. 
E) dupla anticoagulação com AAS e clopidogrel. 

 
Questão 29 (Peso 3) 
 
 
 

 
 
O antihipertensivo de escolha para ele deve ser 
 
A) nitrato. 
B) tiazídicos. 
C) betabloqueador. 
D) bloqueadores de canais de Ca. 
E) inibidor da enzima conversora de angiotensina. 

 
 
 

Paciente, sexo feminino, 39 anos de idade, queixa-se de mialgia, fadiga, obstipação, sonolência e humor 
deprimido. Sua dosagem do TSH foi >15mcUI/ml. Sobre o tratamento para essa patologia, a diretriz indica, 
com um Grau de recomendação A, que seja utilizado apenas o T4. A associação T4/T3 não demostrou ser 
superior. 

Paciente, sexo feminino, 69 anos de idade, hipertensa, com sequelas de AVC. Ao exame físico, constata-se 
pulso irregular.  
 

Paciente, sexo masculino, 24 anos de idade, hipertenso e com diagnóstico de DM tipo I há 10 anos, 
apresenta proteinúria e alteração da função renal.  
 



                          SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
 

         PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
          EDITAL Nº 003/2013 

Realização: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Fundação CEFETBAHIA 
 

 

8

 
 
Questão 30 (Peso 3) 
 
 
 
 
 

 
O tratamento para esse quadro é baseado em 
 
A) antibióticos. 
B) corticoides orais. 
C) antibióticos e corticoides. 
D) broncodilatadores de curta ação. 
E) corticoides inalatórios e broncodilatadores de curta ação. 

 
Questão 31 (Peso 1) 
 
 
 
 

 
 
Ao verificar que ela não responde ao seu chamado e apresenta ausência de pulso carotídeo, o procedimento a 
ser adotado pelo médico é  
 
A) colocar a paciente em posição lateral de resgate. 
B) iniciar compressões cardíacas e solicitar um desfibrilador. 
C) aguardar a chegada de um desfibrilador para determinar se há indicação de choque. 
D) abrir vias aéreas, aplicar duas ventilações de resgate e iniciar compressões cardíacas. 
E) aguardar a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para iniciar seu 

resgate. 
 

Questão 32 (Peso 1) 
 
 
 
 

 
 
Sobre esse paciente, pode-se afirmar: 
 
A) Ele tem um diagnóstico fechado de Diabetes Mellitus. 
B) Para fechar o diagnóstico, ele precisaria trazer uma glicemia de jejum ≥ 150mg/dL. 
C) O diagnóstico apenas pode ser fechado após um teste de função pancreática. 
D) Para fechar o diagnóstico, é preciso um teste de tolerância à glicose com resultado ≥ 126mg/dL. 
E) Uma glicemia casual, independente do horário da última refeição, ≥ 200mg/dL fecharia o diagnóstico. 

 
Questão 33 (Peso 2) 
 
Sobre o controle e tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica, é correto afirmar: 
 

A) Para pacientes de baixo e médico risco cardiovascular, a meta terapêutica é uma PA <120/80. 
B) Os betabloqueadores são eficazes no controle da PA, entretanto não diminuem os eventos cardiovasculares. 
C) Dentre os diuréticos, os mais recomendados para o controle da PA do paciente sem outras comorbidades são 

os tiazídicos. 
D) Mesmo para os pacientes com baixo risco de desenvolver eventos cardiovasculares, o tratamento 

medicamentoso deve ser iniciado junto com a modificação no estilo de vida. 
E) A terapêutica anti-hipertensiva combinada é sempre preferível em relação à monoterapia em pacientes 

portadores de hipertensão arterial em prevenção secundária.  

Paciente, sexo masculino, 8 anos de idade, refere dispneia, tosse crônica e sibilância constantes que limitam 
as suas atividades diárias. Sem outras queixas ou achados no exame físico. Possui uma espirometria que 
demonstra limitação do fluxo aéreo com resposta ao broncodilatador.  

Paciente, sexo feminino, 55 anos de idade, obesa, hipertensa, tabagista e deslipdêmica, em 
acompanhamento no Posto de Saúde da Família, apresenta dor precordial súbita evoluindo com perda de 
consciência, sendo trazida à unidade de saúde que a acompanha.  
 

Paciente, sexo masculino, 58 anos de idade, obeso, com queixa de aumento do volume urinário, sede 
constante e perda ponderal, traz um exame de glicemia de jejum de 120mg/dL.  
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Questão 34 (Peso 2) 
 
 
 
 
 

 
Sobre esse paciente e a patologia em questão, é correto afirmar: 
 
A) Ele se enquadra na Classificação Risco Amarela (Grupo C). 
B) A terapêutica desse paciente vai basear-se apenas na hidratação e sintomáticos. 
C) Mesmo na ausência de sinais de alarme, deve-se internar o paciente e fazer hidratação parenteral. 
D) A Prova do Laço deve ser usada apenas em situações especiais, pois é de pouca valia na triagem de casos 

graves. 
E) A presença de epistaxe, petéquias, gengivorragia ou hematúria classifica esse caso como Dengue 

Hemorrágica. 
 

Questão 35 (Peso 3) 
 
Dentre os medicamentos abaixo, os que reduzem a mortalidade e devem ser prescritos para o paciente com 
Infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST na fase aguda, caso não haja contraindicação são os 
indicados em 
 
A) Nitrato, AAS, clopidogrel. 
B) Morfina, betabloqueador, AAS. 
C) Morfina, nitrato, betabloqueador.  
D) AAS, betabloqueador, clopidogrel. 
E) Bloqueadores do canal de Ca, AAS, clopidogrel. 

 
Questão 36 (Peso 3) 
 
O melhor tratamento para uma paciente, 63 anos de idade, obesa, dispipdêmica, fumante, com diagnóstico 
recente de Diabetes Mellitus tipo 2, é o uso de 

 
A) metformina. 
B) metiglinidas. 
C) sulfonilureias. 
D) insulina NPH. 
E) insulina regular. 

 
Questão 37 (Peso 3) 
 
No caso de um paciente diabético e cardiopata que é levado ao posto onde é acompanhado com quadro de 
rebaixamento do nível de consciência, evoluindo a óbito, o médico deve 
 
A) solicitar necropsia. 
B) encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. 
C) preencher a declaração de óbito sem examinar o corpo. 
D) declarar “parada cardiorrespiratória” como causa básica do óbito. 
E) examinar o corpo, constatar o óbito e preencher a declaração de óbito. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente, sexo masculino, 37 anos de idade, previamente hígido, apresenta febre alta de início há 3 dias, 
associada à adinamia, mialgia e dor retro-orbitária. Suspeita-se de dengue.  
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Questão 38 (Peso 3) 
 
 
 
 
 

 
  
Sobre a suspeita de pneumonia, pode-se afirmar: 
 
A) A monoterapia é sempre a conduta inicial indicada. 
B) É necessário identificar patógeno para iniciar a terapia específica. 
C) Azitromician injetável por 7 dias é a droga de escolha para pacientes graves. 
D) Os patógenos mais prováveis, nesse caso, são Mycoplasma e Klebsiella pneumoniae. 
E) A antibioticoterapia deve ser feita de forma empírica e com cobertura para patógenos atípicos. 

 
Questão 39 (Peso 3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
O tratamento para esse paciente deve ser feito com o uso de 
 
A) mebendazol por 3 dias. 
B) albendazol dose única. 
C) ivermectina dose única. 
D) metronidazol por 5 dias.   
E) antibioticoterapia por 7 dias. 
 
Questão 40 (Peso 3) 
 
 
 
 
 

 
O diagnóstico mais provável para esse caso é 
 
A) delirium. 
B) demência. 
C) depressão maior. 
D) encefalopatia hepática. 
E) infecção de sítio desconhecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente, sexo masculino, 64 anos de idade, refere tosse produtiva há uma semana, associada à febre alta, 
dispneia, desconforto respiratório. Sem história de internação hospitalar recente. Raio X de tórax revela 
opacidade pulmonar difusa e heterogênea. 
 

Paciente, sexo masculino, 12 anos de idade, queixa de diarreia crônica com fezes pastosas de aspecto 
gorduroso, associada à dor abdominal e flatulência. Parasitológico de fezes revela presença de Giardia 
lamblia.  
 

Paciente, sexo masculino, 78 anos de idade, apresenta perda de peso nos últimos meses com redução do 
apetite, alternância de agitação psicomotora com fadiga, apatia, insônia e humor deprimido.  

 


