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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (15 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 40 ( quarenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois pontos e vinte e cinco décimos) cada, 

devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 09/04/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 04/05/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 02, de 02/02/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

  

Concurso Público para o Cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 

INFECTOLOGISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Em um estudo realizado no Massachusetts General Hospital, em Boston, EUA, para 

avaliar o uso racional de amostras para exames parasitológicos de fezes, os autores 

propõem a análise de uma única amostra como rotina, alegando que, na maior parte dos 

casos em que a segunda ou terceira amostras revelam patógenos intestinais diferentes da 

primeira amostra, estes já teriam sido tratados convenientemente pelos medicamentos 

empregados para tratar os patógenos encontrados na primeira amostra. Os resultados 

encontrados pelos autores (adaptados para fins didáticos) estão sintetizados a seguir: 

 

Parasitas 

encontrados na 

primeira amostra 

Parasitas adicionais encontrados 

Segunda amostra                                          Terceira amostra 

1-Entamoeba 

histolytica/dispar 

Giardia lamblia 

Dientamoeba fragillis 

Entamoeba histolytica/dispar 

Não realizada 

2-

Cryptosporidium 

spp 

Entamoeba histolytica/díspar 

Isospora belli 

Não realizada 

3-Ascaris 

lumbricoides 

  Trichuris 

trichiura 

Ascaris lumbricoides 

Giardia lamblia 

Ascaris lumbricoides 

Giardia lamblia 

Trichuris trichiura 

4-Giardia lamblia Entamoeba histolytica/díspar 

Giardia lamblia 

Entamoeba 

histolytica/díspar 

Giardia lamblia 

5-

Ancislostomídeos 

Strongyloides stercorallis 

Ancislostomídeos* 

Strongyloides 

stercorallis 

Ancislostomídeos* 

6-Giardia lamblia Negativa Trichuris trichiura 

*Ancylostoma duodenale ou Necatur americanos 

 

Adaptado de Branda J, Lin TY, Rosenberg ES, et al. A REtional Approach to the Stool Ova and Parasite 

Examination. Clinical Infectious Diseases, 42 (7): 972-978, 2006. 
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Assumindo que todos os pacientes do estudo estão sintomáticos, a conduta terapêutica 

inicial, baseada no resultado da primeira amostra, seria suficiente para o tratamento 

adequado dos patógenos revelados na segunda ou na terceira amostras, com a 

administração de: 

 

A) Albendazol 400 mg VO, em dose única, na situação 5. 

B) Mebendazol 100 mg VO, 2x/dia, por 3 dias, na situação 3. 

C) Metronidazol 500 mg – 750 mg VO, 3x/dia, por 10 dias na situação 1. 

D) Nitazoxanida 500 mg, 2x/dia, por 3 dias, na situação 2. 

 

 

02) A gripe é uma doença de alta transmissibilidade e apresenta maior gravidade em 

gestantes, idosos, crianças menores de 2 anos de idade, obesos, pneumopatas, 

cardiopatas, imunodeprimidos e portadores de doenças metabólicas. 

Sobre o vírus influenza e a imunização, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os vírus Influenza são ortomixovírus classificados em tipos antigênicos A, B e C; o 

tipo A está associado a pandemias e a doenças de maior gravidade, o tipo B causa 

epidemias regionais e o tipo C, surtos pequenos e isolados. 

B) Os vírus Influenza A são subclassificados por dois antígenos, a hemaglutinina (H) e 

a neuraminidase (N). Os principais subtipos das hemaglutininas são H1, H2, H3 e os de 

neuraminidases, N1 e N2. 

C) A vacina Influenza inativada induz a produção de anticorpos em títulos protetores 

nas pessoas HIV + com contagem adequada de linfócitos CD4+. Entre as pessoas 

vivendo com HIV/AIDS com doença avançada, a vacina pode não induzir anticorpos 

protetores, e uma segunda dose melhora a resposta imunológica. 

D) A imunidade a esses antígenos – especialmente a hemaglutinina – reduz a 

probabilidade de infecção e diminui a gravidade da doença. A imunidade a um subtipo 

confere pouca ou nenhuma proteção contra outros subtipos. 

 

 

03) Enumere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 

 

1. Causa da doença da “vaca louca”.                      (  ) Toxoplasmose 

2. Causa de eritema infeccioso, 5ª doença ou          (  ) Príon 

Doença da “face esbofeteada”.                               (  ) Rotavírus 

3. Causa mais comum de gastroenterite viral           (  ) Parvovírus 

em crianças. 

4. Febre, astenia, mialgia e linfonodomegalia  

cervical 2 semanas após comer carne “mal  

passada” em uma churrascaria. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração CORRETA na coluna da direita, de 

cima para baixo. 

 

A) 1 – 3 – 2 – 4  

B) 4 – 1 – 3 – 2  

C) 3 – 4 – 1 – 2  

D) 4 – 3 – 2 – 1  



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO – INFECTOLOGISTA (Edital nº 02/2019)      3 

 

04) Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão 

do HIV. Assim, a exposição a esses materiais constitui situações nas quais a PEP está 

recomendada. São materiais biológicos considerados como de alto risco de transmissão 

do HIV, EXCETO: 

 

A) Sangue e outros materiais contendo sangue. 

B) Sêmen. 

C) Fluidos vaginais. 

D) Líquido amniótico. 

 

 

05) São formas de exposição com risco de transmissão do HIV, EXCETO: 

 

A) Percutânea. 

B) Membranas mucosas. 

C) Cutâneas envolvendo pele íntegra. 

D) Mordeduras com presença de sangue. 

 

 

06) Mulher, 24 anos, assintomática, gestante no 1º trimestre (G1P0A0), em consulta de 

rotina de pré-natal, descobre estar infectada pelo vírus da Hepatite B após resultado de 

sorologia HBsAg +, sendo encaminhada ao infectologista para esclarecimentos e 

seguimento. Considerando o caso, analise a seguir as condutas para esta paciente. 

 

I- Solicitar carga viral do HBV e transaminases para avaliar a necessidade de tratamento 

medicamentoso. 

II- Indicar a administração de imunoglobulina hiperimune e vacina anti-hepatite B (3 

doses) para o recém-nascido, ao nascimento. 

III- Devolver a contra-referência ao obstetra, informando que não há risco de 

transmissão vertical da Hepatite B em pacientes assintomáticas. 

IV- Iniciar imediatamente o uso de entecavir, visando diminuir carga viral do HBV e, 

consequentemente, a transmissão vertical. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 

 

 

07) O diagnóstico tardio da infecção pelo HIV é uma condição frequente no estado do 

Rio Grande do Norte, cujos paciente dão entrada nos hospitais com adoecimento grave e 

elevado risco de morte. Considerando o exposto, o médico deve considerar que:  

 

A) O tratamento anti-retroviral deve ser ofertado para as pessoas que vivem com HIV 

(PVHIV) em qualquer fase da infecção. 

B) As infecções bacterianas em PVHIV são recidivantes e não respondem bem aos 

antibióticos beta-lactâmicos e macrolídeos. 
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C) O teste rápido não é seguro para o diagnóstico de HIV na fase de doença Aids, pois a 

imunossupressão resulta em baixos níveis de anticorpos. 

D) A presença de infiltrado pulmonar associado à diarreia crônica sugere infecção por 

MAC em pacientes com CD4 em torno de 250 cel./mm³. 

 

 

08) Relacione as doenças listadas na COLUNA A a seus respectivos agentes etiológicos 

na COLUNA B: 

 

COLUNA A                                        COLUNA B 

1. Brucelose                                          (  ) protozoário 

2. Poliomielite                                       (  ) bactéria Gram negativa 

3. Esporotricose                                     (  ) fungo 

4. Estafilococcia                                    (  ) vírus 

5. Doença de Chagas                             (  ) bactéria Gram positiva 

 

A ordem CORRETA ao preencher as lacunas da COLUNA B, de cima para baixo, é: 

 

A) 5 – 2 – 1 – 3 – 4  

B) 5 – 1 – 3 – 2 – 4  

C) 5 – 4 – 3 – 3 – 1  

D) 3 – 1 – 5 – 2 – 4  

 

 

09) Segundo o calendário nacional de vacinação de 2018, a primeira dose da vacina 

contra Hepatite A: 

 

A) Deve ser realizada aos 15 meses de idade. 

B) Deve ser realizada aos 12 meses de idade. 

C) Não deve ser realizada, pois não faz parte do calendário. 

D) Deve ser realizada ao nascer. 

 

 

10) Os profissionais de saúde estão expostos ao risco de contrair infecções no ambiente 

hospitalar, em função da prevalência de agentes transmissíveis na população atendida e 

das condições de segurança no trabalho. A redução do risco de exposição é uma das 

metas para a segurança do paciente e dos profissionais, para os quais se recomenda: 

 

A) O esquema vacinal contra o vírus da hepatite B (3 doses) seja reiniciado em 

profissional com vacinação incompleta e que sofra acidente com exposição ocupacional. 

B) O esquema com Tenofovir, Lamivudina e Dolutegravir deve ser iniciado nas 

primeira 72 horas após acidente ocupacional percutâneo com PVHIV. 

C) As vacinas contra Hepatites A e B, DT, tríplice viral, meningococo A e C, influenza, 

BCG e varicela sejam administradas para os profissionais que trabalham na emergência. 

D) O uso de luvas e máscaras sejam indicadas para o atendimento de pacientes com 

gripe considerando a transmissão por aerossóis e contato. 
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11) As infecções relacionadas à assistência à saúde constituem um grave problema de 

saúde pública. Dentre as IRAS, a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a 

que mais preocupa por oferecer maiores dificuldades para o diagnóstico e tratamento, 

resultando em altas taxas de morbi-mortalidade. Em relação à PAV, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) O infarto pulmonar, a atelectasia e a congestão pulmonar são diagnósticos 

diferenciais de um novo infiltrado pulmonar em pacientes na UTI. 

B) Pacientes com menos de sete dias de ventilação mecânica apresentam etiologia 

semelhante às infecções adquiridas na comunidade. 

C) Esquemas antimicrobianos de amplo espectro, os quais devem incluir cefepime, 

piperaciclina/tazobactam ou imipenem por 21 dias, são recomendados. 

D) Bactérias Gram negativas são os principais agentes das PAV, dentre elas a 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Moraxella 

catarralis. 

 

Leia o caso a seguir e responda as questões nº 12 e 13. 

 

Um paciente de 15 anos, sexo masculino, é levado ao PS por quadro de febre – 39°C, 

cefaleia, náuseas e vômitos há 2 dias. A mãe informa que ficou preocupada porque o 

filho tinha ficado mais sonolento e por terem surgido manchas na pele. Não tinha 

história de viagens recentes nem contato com pessoas doentes com sintomas 

semelhantes. Ao exame físico, apresentava-se em REG, sonolento, FR = 22 bpm, FC = 

90 bpm, PA = 11x70 mmHg; pele com petéquias e equimoses em MMSS e MMII e 

também no tronco. Ausculta cardíaca e pulmonar normal; com rigidez de nuca, sinais de 

Kernig e Lasègue positivos. 

 

12) O agente etiológico mais provável para esse caso é: 

 

A) Staphylococcus aureus. 

B) Haemophylus influenzae. 

C) Streptococcus pneumoniae.. 

D) Neisseria meningitidis. 

 

 

13) De acordo com o caso descrito, o medicamento indicado como primeira escolha 

para profilaxia dos contatos próximos é: 

 

A) Rifampicina 

B) Ciprofloxacin 

C) Amoxicilina 

D) Ceftriaxone 

 

 

14) O médico recebe no SAE, uma jovem de 18 anos, na 24ª semana de gestação, com 

resultado do teste rápido (TR) para sífilis reagente, informando que não conseguiu fazer 

o VDRL. Ela nega sintomas relacionados à sífilis ou qualquer outra IST (infecção 

sexualmente transmissível) e refere nunca ter realizado tratamento para esta infecção. 

Os TR para HIV e Hepatite B resultaram negativos. Considerando o risco de sífilis 

congênita ao qual o feto está exposto, analise as seguintes condutas: 
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I- Realizar novo TR para sífilis, pois sendo um teste treponêmico, um segundo resultado 

positivo confirma infecção na gestante. 

II- Administrar penicilina benzatina 2.400.000 UI, intramuscular, agendar retorno em 

uma semana para administração da 2ª dose e testagem do parceiro. 

III- Coletar amostra de sangue para realizar VDRL da gestante. Se o resultado for 

menor ou igual a 1:8, não há necessidade de concluir o tratamento com penicilina. 

IV- Realizar TR para sífilis no parceiro da gestante. Se o resultado for não reagente, 

aplicar uma dose de penicilina benzatina 2.400.000 UI, intramuscular. 

 

Sobre as condutas adotadas para o caso, estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

A) I e IV 

B) II e IV 

C) II e III 

D) I e III 

 

 

15) A dengue é uma virose sistêmica aguda causada pelo vírus da dengue, passível de 

comprometer todos os níveis sócio-econômicos da sociedade. Sobre a dengue, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A infecção transmitida ao homem por insetos hematófagos (a fêmea) do gênero 

Aedes, caracteriza-se, na forma clássica (denominada dengue clássico), por quadro 

febril abrupto, algias generalizadas, exantema pruriginoso ou não. 

B) Na maioria das vezes, o período sintomático não ultrapassa 10 dias, embora a 

convalescença possa estender-se por semanas, principalmente em adultos. 

C) A febre hemorrágica da dengue (FHD) é o resultado de complexos mecanismos entre 

o vírus, a resposta imune do hospedeiro, aspectos epidemiológicos e co-morbidades. 

D) Indivíduos, por ocasião de reinfecção por outro sorotipo diferente daquele 

responsável pela primo-infecção e que nela tenham produzido anticorpos, são capazes 

de inativar os vírus. 

 

 

16) A Leishmaniose Visceral (LV) caracteriza-se por um amplo espectro clínico, 

observando-se as formas assintomática, subclínica e clássica. Sobre a LV, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) O método padrão-ouro para o diagnóstico específico da LV é a identificação de 

amastigotas de leishmania em aspirado de medula óssea, corado pelo Giemsa ou 

Wright. 

B) De um modo geral, os testes sorológicos têm algumas limitações no diagnóstico da 

LV: permanecem positivos anos após a cura da doença (recaídas não podem ser 

diagnosticadas por sorologia), são negativos na maioria dos pacientes co-infectados com 

HIV e positivos em residentes de áreas endêmicas assintomáticos. Portanto, devem ser 

analisados no contexto clínico. 

C) A LV tem sido caracterizada como infecção oportunista em pacientes 

imunossuprimidos pós-transplante, pós-quimioterapia, usuários crônicos de corticoides 

e em outras doenças imunossupressoras. 
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D) O tratamento da LV durante a gravidez visa curar a gestante uma vez que não há 

risco de transmissão congênita da leishmania. O início da terapia pode ser postergado, 

sempre que possível, para o último trimestre da gestação. 

 

 

17) Mulher de 19 anos, natural do Amazonas, com o diagnóstico de dermatopolimiosite, 

será submetida a tratamento com rituximabe. Encontra-se assintomática. Na triagem 

para início do imunobiológico, apresenta os seguintes resultados laboratoriais: 

 

Anti-HIV negativo 

Anti-HCV negativo 

PPD 11 mm 

HBsAg negativo 

Anti-HBc IgG total positive 

Anti-HBs negative 

Citomegalovírus e Toxoplasmose IgG e IgM negativos 

Rx tórax normal 

 

A orientação a ser oferecida é: 

 

A) Iniciar RHZE por 6 meses, adiar o uso de rituximabe por 30 dias e prescrever 

entecavir 0,5 mg, 1x/dia junto com rituximabe. 

B) Prescrever isoniazida 300 mg/dia, por 6 meses, adiar o uso de rituximabe por 90 dias 

e iniciar tenofovir 300 mg/dia junto com rituximabe. 

C) Administrar isoniazida 300 mg/dia associada a tenofovir 300 mg/dia enquanto 

estiver em uso de rituximabe. 

D) Prescrever isoniazida 300 mg/dia, adiar o uso de rituximabe por 30 dias e iniciar 

tenofovir 300 mg + lamivudina 150 mg/dia junto com rituximabe. 

 

 

18) Homem de 37 anos apresenta quadro consumptivo de 60 dias de evolução e é 

submetido a prova terapêutica com esquema tuberculostático básico recomendado pelo 

MS do Brasil; após investigação diagnóstica apresenta: pesquisa de BAAR negativa em 

escarro, Anti-HIV negativo e PCR para tuberculose negativo em escarro. Após 60 dias 

de tratamento, a cultura de escarro revelou crescimento de Mycobacterium tuberculosis. 

A investigação realizada pelos agentes comunitários de saúde revela que o paciente 

reside em casa com um dormitório e 4 pessoas: 

 

1- Maria, mãe, 74 anos, assintomática, e que apresenta Anti-HIV negativo e PPD não 

reator. 

2- Carolina, esposa, 35 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide, sem sintomas 

respiratórios e que iniciará tratamento com infliximabe. Rx tórax normal e Anti-HIV 

negativo. 

3- Romário, filho, 13 anos, assintomático, Rx tórax normal e PPD 12 mm. 

4- Rogério, filho, 4 anos, que apresenta febre baixa, adinamia e tosse seca há cerca de 

20 dias; Rx tórax com opacidade no 1/3 médio direito, associada a massa linfonodal 

paratraqueal e hilar. PPD 6 mm. 

 

A conduta recomendada é: 
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A) Maria não deverá receber medicamento e deverá repetir o PPD em 6 a 12 semanas. 

Carolina, Romário e Rogério deverão receber isoniazida por 6 meses. 

B) Maria não deverá receber medicamento e deverá repetir o PPD em 6 a 12 semanas. 

Romário deverá receber isoniazida por 6 meses. Carolina e Rogério deverão receber 

esquema tuberculostático básico (RHZE). 

C) Maria não deverá receber medicamento e deverá repetir o PPD em 6 a 12 semanas. 

Carolina e Romário deverão receber isoniazida por 6 meses e Rogério deverá receber 

esquema tuberculostático básico (RHZE). 

D) Maria, Carolina e Romário deverão receber isoniazida por 6 meses e Rogério deverá 

receber esquema tuberculostático básico (RHZE). 

 

 

19) A Leptospira interrogans infecta diversos animais podendo causar desde infecções 

inaparentes a formas graves potencialmente fatais. Sobre a leptospirose, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Antibioticoterapia pós-exposição a fatores de risco tem valor profilático, utilizando-

se amoxicilina/clavulanato por 7 a 10 dias 

B) Seu principal reservatório é o rato, que é capaz de eliminar leptospiras vivas, através 

da urina, durante toda a vida. 

C) A infecção pela leptospira ocorre pelo contato direto ou indireto do homem com a 

urina de animais infectados. 

D) A vacinação de animais domésticos como o cão tem limitada importância 

epidemiológica na leptospirose humana pois, mesmo vacinados, os animais continuam, 

portadores e transmissores da doença. 

 

 

20) Sobre o agente etiológico e a história natural da Hepatite C, assinale a 

INCORRETA. 

 

A) A transmissão ocorre fundamentalmente por via parenteral. 

B) A transmissão sexual do HCV tem sido relatada de forma esporádica em grupos 

populacionais específicos. 

C) A presença de uma comorbidade como o HIV é um importante facilitador da 

transmissão do HCV. 

D) Há a possiblidade de transmissão vertical em grandes proporções dos casos. 

 

O caso a seguir serve de referência para responder as questões nº 21 e 22. 

 

Paciente de 60 anos compareceu à UPA com quadro de coriza, congestão nasal há 1 dia, 

evoluindo com febre (38,7ºC), mialgia, tosse, dor de garganta e dor torácica. Informou 

que sua neta de 12 anos esteve com coriza e congestão nasal há uma semana, quando foi 

visitá-lo, porém ela já se encontra recuperada. 

 

21) Considerando o caso descrito, o manejo CORRETO deste paciente é: 

 

A) Iniciar antibióticos de largo espectro, tendo em vista a gravidade do caso. 

B) Encaminhá-lo ao ambulatório de pneumologia da unidade de referência. 

C) Prescrever oseltamivir por 5 dias e medicamentos sintomáticos se necessários. 

D) Orientar o uso apenas de medicamentos sintomáticos e retorno após uma semana. 
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22) Quanto ao diagnóstico do caso descrito trata-se de doença prevenível por vacinação, 

destinada principalmente a grupos específicos. De acordo com o MS Brasil, os grupos 

prioritários para vacinação contra essa doença são, entre outros: 

 

A) Gestantes, idosos, imunodeprimidos e pneumopatas. 

B) Infectados pelo HIV, reclusos, cardiopatas e atletas. 

C) Professores da educação infantil, profissionais liberais e diabéticos. 

D) Moradores de rua, nefropatas, marceneiros e crianças. 

 

 

23) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O início imediato da TARV – terapia anti-retroviral está recomendado para todos as 

PV/HIV, independentemente do seu estágio clínico e/ou imunológico. 

B) De acordo com o PCDT – Protocolo Clínico e Diretrizes de Tratamento, o exame de 

genotipagem deve ser realizado em todos os pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS, 

antes de se iniciar a TARV – terapia anti-retroviral. 

C) Um pequeno grupo de indivíduos infectados pelo HIV mantém níveis plasmáticos de 

carga viral abaixo do nível de quantificação durante anos, sem uso de TARV. Esses 

indivíduos são chamados de “controladores de elite”. 

D) O esquema de terapia inicial indicado pelo PCDT combina tenofovir 300 mg + 

lamivudina 300 mg em associação com dolutegravir 50 mg, ambos em dose única 

diária. 

 

 

24) A emergência de bactérias multirresistentes (MDR) é um problema que atinge os 

hospitais brasileiros, sobretudo em pacientes internados em UTI. O uso de 

antimicrobianos, dispositivos e procedimentos invasivos e a gravidade da doença de 

base são fatores que contribuem para o desenvolvimento de resistência. Como medidas 

de controle para prevenção da emergência e disseminação da MDR, deve-se: 

 

A) Adotar a precaução de contato para o paciente colonizado com MDR, que prevê 

quarto privativo para o paciente e uso de avental e luva estéril pelo profissional de 

saúde. 

B) Dar preferência pelo uso de antimicrobianos de amplo espectro na perspectiva de 

reduzir a seleção de bactérias resistentes. 

C) Realizar cultura de vigilância nos ambientes hospitalares de alto risco como UTI, 

central de material e centro cirúrgico. 

D) Utilizar os resultados das culturas para diminuir o espectro da terapia inicial, 

eliminando associações desnecessárias. 

 

 

25) O primeiro princípio do uso clínico dos antibióticos é o diagnóstico sindrômico e 

anatômico de um processo infeccioso. Por primordial que possa parecer tal afirmativa, 

não é rara a prescrição de antibióticos a pacientes que apresentem quadros febris, na 

suposição de que a presença de febre sempre signifique doença infecciosa. Sobre a 

indicação de antimicrobianos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A simples presença de febre não diagnostica infecção, e os antibióticos não podem 

ser administrados como se fossem antitérmicos apesar de possuírem esta propriedade. 
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B) Pacientes idosos, recém-nascidos e imunodeprimidos podem apresentar doença 

infecciosa sem febre. 

C) O médico deve tentar identificar o local – topografia da infecção ou focos de 

infecção pois isto contribui para nortear melhor a terapêutica, para avaliar a gravidade e 

identificar possíveis agentes etiológicos. 

D) No que se referem às infecções bacterianas, muitas tem diagnóstico etiológico 

subentendido no diagnóstico clínico o que dispensa a realização de exames laboratoriais 

para auxílio no tratamento. 

 

 

26) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A transmissão do vírus da raiva resulta, na maioria das vezes, da inoculação da 

saliva infectada em tecido subcutâneo ou músculo por meio de mordida do animal, ou 

inoculação de saliva em pele ou mucosa lesada, por intermédio de arranhadura ou 

lambedura. 

B) A Esporotricose é uma micose causada por um fungo – Sporothrix spp. A forma 

cutâneo-linfática é a mais frequente e se caracteriza por um nódulo ulcerado que se 

localiza, geralmente, no sítio de inoculação. 

C) A Febre Q é uma zoonose de distribuição mundial causada por Coxiella burnetii. 

Pode se manifestar como doença aguda ou crônica, sendo que a endocardite é a forma 

crônica mais frequente e de maior morbi-mortalidade. 

D) A Toxocaríase é causada pelo mesmo parasita que causa a Toxoplasmose – 

Toxoplasma gondii. 

 

 

27) Considerando os objetivos do tratamento da Hepatite C, analise as afirmativas a 

seguir assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(  ) O objetivo principal do tratamento é a erradicação do vírus. 

( ) pretende-se, com o tratamento, evitar os desfechos primários da progressão da 

infecção, como cirrose, hepatocarcinoma e óbito. 

(  ) a RVS – resposta virológica sustentada é constatada/avaliada por meio do resultado 

de exame de Anti-HCV negativo. 

(  ) nos pacientes com cirrose hepática instalada, a erradicação do HCV diminui o risco 

de hepatocarcinoma e descompensação clínica. 

 

Assinale a sequência CORRETA. 

 

A) V, V, F, F.  

B) V, V, V, F. 

C) F, F, V, V. 

D) F, V, F, V. 

 

 

28) Com relação a PrEP, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A profilaxia Pré-Exposição de risco à infecção pelo HIV consiste no uso preventivo 

de medicamentos antirretrovirais antes da exposição sexual ao vírus, para reduzir a 

probabilidade de infecção pelo HIV. 



 

 
Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO – INFECTOLOGISTA (Edital nº 02/2019)      11 

 

B) A PrEP previne outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e, portanto, não 

há necessidade de ser combinada com outras formas de prevenção. 

C) a PrEP está indicada para quaisquer populações independentemente se há situação de 

maior vulnerabilidade e que tenham práticas de maior risco para infecção pelo HIV. 

D) A PrEP previne a gravidez e garante 100% de proteção contra o HIV, tal como 

qualquer outro método. 

 

 

29) Qual a forma clínica da Tuberculose tem a recomendação de iniciar o tratamento 

sob internação em ambiente hospitalar? 

 

A) Renal 

B) Pleural 

C) Óssea 

D) Menigoencefálica 

 

 

30) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O vírus Chikungunya infecta o mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

B) O vírus Zika está associado ao aumento do número de casos de Síndrome de Guilláin 

Barré, está associado à microcefalia, mas tem baixa morbi-mortalidade na população 

geral. 

C) Dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, e seu espectro clínico inclui 

manifestações leves a graves. Ocasionada por um dos quatro sorotipos, que é 

transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. 

D) A sorologia para Dengue deve ser realizada em qualquer caso suspeito, não havendo 

necessidade de avaliar a cronologia dos sintomas uma vez que o exame é positivo desde 

o início da sintomatologia. 

 

LEGISLAÇÃO SUS 

 

31) A Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 em seu Artigo 198 cita 

que “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes:” e define dentre outras coisas, EXCETO:  

 

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

B) O financiamento do sistema único de saúde é mal definido, dando margens para 

dificuldades diversas relacionadas a esse tema. 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais. 

D) Participação da comunidade. 

 

 

32) A Constituição da República Federativa do Brasil – 1988 em seu Artigo 200 define 

as atribuições do sistema único de saúde (SUS), nos termos da lei. Em relação a esse 

tema, o SUS é responsável por diversas atribuições, EXCETO: 
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A) Executar exclusivamente a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 

saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos.  

C) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 

 

 

33) O SUS tem seu funcionamento embasado em diversos mecanismos legais, dentre 

eles a lei Federal nº 8080/1990 que “Dispõe sobre as condições para a promoção, 

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

correspondentes e dá outras providências”. Em relação a esse dispositivo legal é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

B) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 

aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

C) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de 

saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa e na prestação de serviços privados de 

assistência à saúde, observados os princípios éticos, porém seguem as normas de 

funcionamento próprias, sem interferência da direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

 

34) O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de 

saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da 

pressão arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo 

acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Em relação ao SUS 

brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de 

saúde, sem discriminação.  

B) A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser 

um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde 

com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde. 

C) A gestão das ações e dos serviços de saúde é isolada e com pouca participação entre 

os três entes da Federação: a União, os Estados e os municípios.  

D) Engloba a atenção básica, média e alta complexidades, os serviços urgência e 

emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, 

sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. 
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35) Em relação ao estabelecido na Lei Federal 8.142/1990, que “Dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências”, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Os recursos financeiros  depositados no Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinar-se-

ão a investimentos na rede de serviços públicos e privados, à cobertura assistencial 

ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde. 

B) Os recursos financeiros serão repassados de forma regular e automática para os 

Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990. 

C) Para receberem os recursos financeiros previstos nesta lei, os Municípios, os Estados 

e o Distrito Federal deverão contar apenas com Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, 

com composição paritária, plano de saúde e relatórios de gestão. 

D) Contrapartida de recursos financeiros para a saúde no respectivo orçamento e 

Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), são opcionais 

aos municípios de pequeno e médio porte. 

 

 

36) Os itens a seguir tratam do Pacto pela Saúde, estabelecido na Portaria nº 399/GM de 

22 de fevereiro de 2006: 

 

I- O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias 

federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que política 

de governos e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, 

inscritos na Constituição Federal. 

II- O Sistema Único de Saúde - SUS é uma política pública construída no Brasil, e na 

perspectiva de superar as dificuldades diversas na sua implantação, os gestores do SUS 

assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que 

será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas 

necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição 

de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

III- O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de 

saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e 

municipais. 

IV- A ação prioritária no campo da saúde “Pacto pela Vida”, estabelece objetivos 

confusos e bastante incompletos, especialmente em relação às doenças 

infectocontagiosas, dificultando sua implementação. 

 

Sobre as alternativas descritas, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
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37) A Portaria do Ministério da Saúde, nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), define: 

 

I- A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e 

Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de 

forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento. 

II- Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes 

assumem responsabilidade sanitária.  

III- Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e coordenadora das ações e 

serviços disponibilizados na rede.  

IV- A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de 

acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes 

e condicionantes de saúde.  

V- É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição 

socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 

Sobre as alternativas descritas, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

B) Todas as alternativas estão corretas. 

C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

D) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 

 

38) Dentre os princípios norteadores A Política Nacional de Humanização da Atenção e 

da Gestão da Saúde, o HumanizaSUS, pode-se citar, EXCETO: 

 

A) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços 

da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 

B) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos. 

C) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS.  

D) Utilização de trabalho em equipe multiprofissional quando possível e a critério do 

gestor.  

 

 

39) A Portaria do Ministério da Saúde, nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova 

a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelece, EXCETO: 
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A) São Princípios do SUS e da Rede de Atenção à Saúde – RAS a serem 

operacionalizados na Atenção Básica: Universalidade, Equidade e integralidade.  

B) São Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica: 

regionalização e hierarquização, territorialização, população adstrita, cuidado centrado 

na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, 

ordenação da rede e participação da comunidade. 

C) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica.  

D) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica não são importantes na 

organização da rede de serviços e para o alcance de resultados que atendam às 

necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde.  

 

 

40) Em relação à Lei Federal 8.142/1990, que “Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”, 

pode-se afirmar, EXCETO: 

 

A) O Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 

Legislativo, com as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, instâncias 

colegiadas, em cada esfera de governo. 

B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.  

C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo. 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos, pré-requisitos nem sempre respeitados 

oficialmente nas cidades e estados brasileiros. 
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