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Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a 

Prova 

 

Emprego: MÉDICO PEDIATRA 

                     Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

 

NÍVEL: 

SUPERIOR 

 
CADERNO DE QUESTÕES 

Instruções ao candidato 

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2) 

 

 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o emprego indicado é aquele para o qual você 
está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas 
consequências se fizer a Prova para um emprego diferente daquele a que concorre. 

 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas. 

 Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões de múltipla escolha e espaços 
para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas. Se eles estiverem corretos, 
assine o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso 
contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões ou do Cartão de Respostas se 
você cometer erros ou rasuras durante a prova. 

 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para 
cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.  

 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No   
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída 
pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, 
emenda ou rasura. 

 O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas 
é, no mínimo, de uma hora e trinta minutos e, no máximo, de quatro horas. 

 Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta 
para preencher o Cartão de Respostas. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho. 

 Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e com a frase abaixo 
transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso. 

 Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de 
Questões. 

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO 
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO” 

 

A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. 
 

                                                                        Aristóteles    
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Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS 
 
01  Analise as afirmações abaixo sobre 
assistência à saúde pela iniciativa privada 
prevista na Constituição Federal de 1988. 
 
I As instituições privadas poderão participar, 

de forma complementar, do Sistema Único de 
Saúde (SUS), segundo as diretrizes de 
contrato de direito privado, tendo preferência 
as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

II É permitida a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos, 
desde que prevista expressamente no 
contrato celebrado com o ente federativo. 

III É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no país. 

IV A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem 
como a coleta, o processamento e a 
transfusão de sangue e seus derivados, 
sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 

Está(ão) correta(s) somente: 
 
(A) II. 
(B) I, II e III. 
(C) III. 
(D) II, III e IV. 
(E) IV. 
 
02  À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete: 
 
(A) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros. 
(B) Promover a descentralização dos serviços e 

das ações de saúde para os municípios. 
(C) Autorizar consórcios administrativos 

intermunicipais. 
(D) Dar execução, no âmbito municipal, à 

política de insumos e equipamentos para a 
saúde. 

(E) Coordenar e, em caráter exclusivo, executar 
ações e serviços de vigilância 
epidemiológica. 

 
 

03  De acordo com Lei Complementar no 141, 
de 13 de janeiro de 2012, serão consideradas 
despesas com ações e serviços públicos de 
saúde, EXCETO: 
 
(A) Vigilância em saúde, incluindo a 

epidemiológica e a sanitária.  
(B) Atenção integral e universal à saúde em 

todos os níveis de complexidade, incluindo 
a assistência terapêutica e a recuperação 
de deficiências nutricionais.  

(C) Limpeza urbana e remoção de resíduos. 
(D) Saneamento básico dos distritos sanitários 

especiais indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos.  

(E) Capacitação do pessoal de saúde do 
Sistema Único de Saúde. 

 
 
04  O Sistema Único de Saúde será financiado 
de acordo com a Constituição Federal de 1988, 
com recursos do orçamento da seguridade social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes.  Diz o artigo 
198 do mesmo diploma legal, no parágrafo 
segundo, que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde, recursos 
mínimos derivados da aplicação de percentuais 
calculados, no caso da União, sobre a receita 
corrente líquida do respectivo exercício financeiro, 
NÃO podendo ser inferior a: 
 
(A) 2%. 
(B) 4%. 
(C) 8% 
(D) 10%. 
(E) 15%. 
 
 
05  São instâncias de pactuação consensual 
entre os entes federativos para a definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS previstas 
no Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011: 
 
(A) Comissões intergestores. 
(B) Redes de atenção à saúde. 
(C) Protocolos clínicos. 
(D) Redes de atenção primária. 
(E) Serviços de acesso aberto. 
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06 Entre as várias maneiras de alocação dos 
recursos do Fundo Nacional de Saúde previstas 
na Lei no 8.142, de 1990, há aquela destinada à 
cobertura de ações e serviços de saúde a ser 
implementada pelos Municípios, pelos Estados e 
pelo Distrito Federal (art. 2º, inciso IV). Esses 
recursos destinar-se-ão a investimentos na rede 
de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial 
e hospitalar e às demais ações de saúde, 
cabendo do total aos municípios, pelo menos: 
 
(A) 30%. 
(B) 40%. 
(C) 50%. 
(D) 60%. 
(E) 70%. 
 
 
07  Assinale a opção que NÃO faz parte das 
diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede 
de Atenção à Saúde a serem operacionalizadas 
na Atenção Básica (Portaria no 2.436, de 2017). 
 
(A) Coordenação do cuidado. 
(B) Integralidade. 
(C) Cuidado centrado na pessoa. 
(D) Ordenação da rede. 
(E) Longitudinalidade do cuidado. 
 
 
08  São portas de entrada previstas no Decreto 
no 7.508, de 28 de junho de 2011, EXCETO o 
serviço: 
 
(A) De atenção primária. 
(B) De atenção de urgência e emergência. 
(C) De atenção hospitalar especializado. 
(D) De atenção psicossocial. 
(E) Especial de acesso aberto. 
 
 
09  O Conselho de Saúde é uma instância 
colegiada, deliberativa e permanente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) de cada esfera de 
Governo, integrante da estrutura organizacional 
do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
com composição, organização e competência 
fixadas na Lei           no 8.142/90. O processo bem-
sucedido de descentralização da saúde promoveu 
o surgimento de Conselhos Regionais, Conselhos 
Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo 
os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de 
Saúde da esfera correspondente. Assim, os 
Conselhos de Saúde são espaços instituídos de 
participação da comunidade nas políticas públicas 
e na administração da saúde. 
 
De acordo com a Resolução 453, de maio de 
2012, do Conselho Nacional de Saúde (Ministério 
da Saúde), a participação de entidades e 
movimentos representativos de usuários no 
Conselho de Saúde corresponde a: 
 
(A) 25%. 
(B) 30%. 
(C) 40%. 
(D) 50%. 
(E) 60%. 
 
 
10  Analise as afirmativas abaixo. 
 
I A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 

é única, de acordo com o inciso I do art. 198 
da Constituição Federal de 1988, sendo 
exercida, no âmbito da União, pela Agência 
de Vigilância Sanitária.  

II Os municípios poderão constituir convênios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 

III À direção nacional do Sistema Único da 
Saúde (SUS) compete definir e coordenar os 
sistemas de redes integradas de assistência 
de alta complexidade. 

IV A incorporação, a exclusão ou a alteração 
pelo SUS de novos medicamentos, produtos 
e procedimentos, bem como a constituição ou 
a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 
terapêutica, são atribuições do Ministério da 
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

 
De acordo com a Lei no 8.080/1990, estão 
corretas: 
 
(A) Somente I, II e III. 
(B) Somente II, III e IV. 
(C) Somente I e II. 
(D) Somente III e IV. 
(E) I, II, III e IV.  
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Tópico: Conhecimentos Específicos 
 
 
11  Assinale uma contraindicação de aplicação 
de vacina viva atenuada de bactéria ou vírus. 
 
(A) Em desnutrição. 
(B) Resfriado com febre baixa. 
(C) Em corticoterapia inalatória. 
(D) Recém-nato com mais de dois quilogramas. 
(E) Em tratamento com corticoides em doses 

elevadas por período superior a duas 
semanas. 

 
12 Em relação à utilização do zinco no 
tratamento da diarreia aguda, a Organização 
Mundial de Saúde recomenda seu uso com a 
seguinte finalidade: 
 

(A) Diminuir o risco de contaminação dos 
expostos. 

(B) Fazer a profilaxia do risco de disseminação 
da doença. 

(C) Diminuir o tempo de duração dos sintomas. 
(D) Acelerar o processo de hipomotilidade 

intestinal. 
(E) Diminuir o trofismo celular. 
 
 

13 Assinale o sintoma que persiste por mais 
tempo no paciente com sarampo. 
 

(A) Tosse. 
(B) Conjuntivite. 
(C) Cefaleia. 
(D) Febre. 
(E) Fotofobia. 
 
 

14 Os sinais clássicos que ocorrem na coarctação 
da aorta são: 
 

(A) Cianose leve e hipotensão postural. 
(B) Hipotensão arterial e extrassístoles 

ventriculares. 
(C) Impulso precordial diminuído e bulhas 

cardíacas hiperfonéticas. 
(D) Disparidade em pulsação e pressão arterial 

nos braços e pernas. 
(E) Impulso precordial aumentado e bulhas 

cardíacas hipofonéticas, em geral. 
 

15 Assinale o fármaco eficaz tanto no 
tratamento de helmintos quanto no de 
protozoários intestinais. 
 

(A) Metronidazol. 
(B) Nitazoxanida.  
(C) Levamisole. 
(D) Mebendazol. 
(E) Pamoato de pirvínio. 
 
 

16 Entre as complicações da varicela, a mais 
frequente é a: 
 

(A) Nefrite. 
(B) Pneumonia. 
(C) Encefalite. 
(D) Artrite assimétrica. 
(E) Infecção secundária da pele. 
 
 
17 Assinale a cardiopatia congênita com 
hipofluxo pulmonar. 
 

(A) Defeitos dos coxins endocárdicos. 
(B) Persistência do canal arterial. 
(C) Atresia da válvula tricúspide. 
(D) Comunicação interventricular. 
(E) Truncus arteriosus. 
 
 

18 A cistite hemorrágica aguda em crianças, 
geralmente, é causada por: 
 
(A) Norovírus. 
(B) Adenovírus. 
(C) Proteus mirabilis. 
(D) Escherichia coli. 
(E) Klebsiella pneumoniae. 
 
 
19 Em relação à maturação sexual feminina, é 
correto afirmar que o primeiro sinal visível da 
puberdade é o surgimento de 
 
(A) Menarca. 
(B) Botões mamários. 
(C) Pelos axilares. 
(D) Pelos pubianos. 
(E) Acne. 
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20 Menino de três anos apresenta febre há vinte e 
quatro horas e manchas vermelhas pouco 
pruriginosas que se transformaram em bolhas nos pés 
e nas mãos. O exame físico indicou febre baixa, 
irritação e presença de exantema vesiculoso nas 
regiões palmares e plantares. A orofaringe apresenta 
lesões ulceradas na língua e no palato. Segundo a 
mãe, a criança frequenta creche. O agente etiológico 
mais provável do quadro apresentado pelo paciente é: 
 
(A) Vírus Coxsackie. 
(B) Parvovírus. 
(C) Herpes simples. 
(D) Paramixovírus. 
(E) Herpes-zóster. 
 
21 Corresponde a um marco de 
desenvolvimento neuropsicomotor já alcançado 
no sétimo mês de vida do lactente: 
 
(A) Fazer pinça. 
(B) Imitar gestos. 
(C) Produzir jargão. 
(D) Andar sem apoio. 
(E) Sentar-se sem apoio. 
 
22 Assinale o período em que ocorre o primeiro 
estirão de crescimento na criança. 
 
(A) No pré-puberal. 
(B) No pré-escolar. 
(C) Na idade escolar. 
(D) No primeiro ano de vida. 
(E) A partir dos dois anos de vida. 
 
23  São manifestações clínicas essenciais da 
dermatite atópica aguda: 
 
(A) Hiperidrose e hipocromia. 
(B) Eritema nodoso e pápulas. 
(C) Liquenificação e hiperidrose. 
(D) Prurigo nodular e hipercromia. 
(E) Prurido intenso e reatividade cutânea. 
 
24  De acordo com o calendário de imunizações 
do Ministério da Saúde 2020, a segunda dose da 
vacina contra a varicela deverá ser aplicada com: 
 
(A) 4 meses. 
(B) 15 meses. 
(C) 1 ano. 
(D) 6 anos. 
(E) 9 anos. 

25 A gravidade da pneumonia em lactentes e 
crianças é predominantemente avaliada por 
critérios clínicos. É considerada sinal de 
gravidade na pneumonia a presença de: 
 
(A) Vômito. 
(B) Febre alta. 
(C) Tiragem subcostal. 
(D) Diminuição do murmúrio vesicular. 
(E) Tiragem intercostal. 
 
 
26  Assinale a opção correta sobre a crise 
convulsiva febril. 
 
(A) Geralmente é focal. 
(B) É rara depois dos cinco anos de idade. 
(C) É descrita como complexa ou complicada, 

quando a duração é maior que dois minutos. 
(D) Associa-se, mais tarde, à redução do 

desempenho intelectual. 
(E) A maioria das crianças apresenta, mais 

tarde, alto risco de desenvolver epilepsia, 
em comparação à população em geral. 

 
 
27 Assinale a opção que contempla o índice de 
massa corpórea compatível com o diagnóstico de 
risco de sobrepeso, segundo a tabela da OMS de 
2006. 
 

(A) <+1 e >-2 escores z. 
(B) <-2 escores z. 
(C) >+3 escores z. 
(D) <+3 e >+2 escores z. 
(E) <-3 e >-3 escores z. 
 
 
28 Em relação à infecção urinária na criança, é 
correto afirmar que: 
 

(A) Nas meninas a grande maioria dos casos é 
causada por Klebsiella spp.  

(B) O principal agente etiológico é o Proteus 
mirabilis. 

(C) No sexo masculino há uma incidência maior 
depois dos cinco anos de vida. 

(D) A cistite indica o acometimento do trato 
urinário superior. 

(E) Em lactentes os sintomas são inespecíficos. 
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29 É considerada a principal causa de crise 
convulsiva no período neonatal. 
 
(A) Meningite. 
(B) Encefalopatia hipoxico-isquêmica. 
(C) Hemorragia intracraniana. 
(D) Microcefalia. 
(E) Hiperbilirrubinemia. 
 

30 A artrite, presente em mais de dois terços das 
crianças com púrpura de Henöch-Schönlein, 
geralmente, localiza-se: 
 
(A) Nos joelhos e tornozelos. 
(B) Nos punhos e cotovelos. 
(C) Nas articulações sacroilíacas e coxofemorais. 
(D) Nos cotovelos e ombros. 
(E) Nas articulações metacarpofalangeanas e 

metatarsofalangeanas. 
 

31 A vacina anti-HPV, no esquema atual do 
Ministério da Saúde (2020), deve ser aplicada em 
meninos na faixa etária de: 
 
(A) 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. 
(B) 8 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. 
(C) 9 a 14 anos. 
(D) 10 a 14 anos. 
(E) 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. 
 
32 Recém-nascido (RN) de parto cesárea e 
prematuro (36 semanas e três dias). A mãe fez 
pré-natal regular. Feto macrossômico nasceu com 
bom apgar. Logo depois do nascimento, evoluiu 
com quadro de taquipneia e retração intercostal. 
Esse RN tem maior probabilidade de apresentar: 
 
(A) Hipoglicemia. 
(B) Anemia hemolítica. 
(C) Taquipneia transitória. 
(D) Displasia broncopulmonar. 
(E) Doença da membrana hialina. 
 
33  Em relação à infecção por citomegalovírus, 
é correto afirmar que: 
 
(A) Lactentes infectados excretam vírus na saliva e 

na urina durante anos. 
(B) O tratamento farmacológico é indicado.  
(C) A transmissão perinatal é incomum. 
(D) O tratamento farmacológico é indicado somente 

para pessoas imunocompetentes. 

(E) Crianças com infecções congênitas 
sintomáticas demonstram raramente defeitos 
auditivos e do sistema nervoso central nos anos 
seguintes. 

 
34  No momento, a obesidade infantil (OI), no 
cenário brasileiro, tem aumentado de forma 
acentuada, gerando prejuízo a longo prazo na 
adolescência e vida adulta. Na prevenção da OI, 
o fator que exerce um impacto positivo é o(a): 
 
(A) Uso de fluoxetina. 
(B) Uso precoce de orlistat. 
(C) Aleitamento materno. 
(D) Suplementação nutricional com produtos 

ultraprocessados. 
(E) Alimentação com predomínio de cereais. 
 
35  Considera-se fator de risco para o 
desenvolvimento de asma brônquica: 
 
(A) Broncoaspiração. 
(B) Rinite alérgica. 
(C) Laringomalácia. 
(D) Desvio de septo nasal. 
(E) Laringite estridulosa. 
 
36  Assinale o exame de imagem considerado 
padrão ouro para o diagnóstico de osteomielite aguda. 
 
(A) Cintilografia. 
(B) Ultrassonografia. 
(C) Densitometria. 
(D) Ressonância magnética. 
(E) Tomografia computadorizada. 
 
37 Em relação ao calendário vacinal de um 
lactente que irá completar quinze meses, a 
orientação adequada, de acordo com o Ministério 
da Saúde, é: 
 

(A) Primeiro reforço DTP, primeiro reforço da 
VOP, dose única da tetraviral e dose única da 
hepatite A. 

(B) Reforço da pneumocócica decavalente, 
reforço da febre amarela e primeiro reforço da 
meningocócica. 

(C) Segunda dose da varicela, primeiro reforço da 
meningocócica e terceira dose da VIP. 

(D) Primeiro reforço da DTPa, primeira dose da 
tetraviral e dose única da tríplice viral. 

(E) Primeiro reforço da VOP, primeira dose de 
tríplice viral e dose única da hepatite A. 
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38 Um adolescente de 12 anos de idade 
comparece à consulta com sua mãe, que está 
preocupada com seu crescimento puberal. Exame 
físico sem alterações. Escala de Tanner 
correspondeu a G1, P1. Com base nesse exame, 
o médico deve esclarecer que o próximo evento 
normal da puberdade será: 
 
(A) Ginecomastia. 
(B) Aparecimento de acne. 
(C) Voz mais grave. 
(D) Aumento dos testículos. 
(E) Aparecimento de pelos axilares. 
 
39 Mais de noventa por cento dos casos de 
hiperplasia congênita da adrenal são causados 
por deficiência de: 
 
(A) 21-hidroxilase. 
(B) 11-desoxicorticosterona. 
(C) 17-hidroxiprogesterona. 
(D) 16-beta-hidroxilase. 
(E) 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. 
 
40 Assinale a opção correta sobre a doença de 
Hirschsprung (DH). 
 
(A) No exame físico da DH, o toque retal 

demonstra presença de fezes em grande 
quantidade. 

(B) Os sintomas clínicos da DH, normalmente, 
começam no nascimento, com retardo na 
liberação do mecônio. 

(C) Há alteração no tônus anal e queda ou 
diminuição paradoxal da pressão, com a 
distensão retal, na manometria da DH. 

(D) Déficit de crescimento, com 
hipoproteinemia decorrente de enteropatia 
perdedora de proteína, é a forma de 
apresentação mais comum atualmente, 
porque a DH, em geral, é reconhecida 
tardiamente em seu curso. 

(E) O diagnóstico radiográfico da DH baseia-se 
na presença de uma zona de transição entre 
o cólon proximal de menor calibre e o cólon 
distal dilatado, provocado pelo relaxamento 
do segmento agangliônico. 

 
 
 
 
 

41 Assinale a opção correta sobre o eritema 
infeccioso. 
 

(A) Pode ser tratado com aciclovir. 
(B) Causa manifestação articular. 
(C) A etiologia é o parvovírus B19. 
(D) Apresenta exantema maculopapular. 
(E) Pode ser transmitido por via vaginal no parto. 
 
42  Em relação à diarreia aguda (DA), é correto 
afirmar que: 
 

(A) Os antieméticos de ação central em caso de 
vômito devem ser sempre utilizados. 

(B) O paciente deve ficar em jejum nos casos 
de diarreia infecciosa durante a reidratação 
oral. 

(C) O aporte calórico deve ser diminuído, 
independentemente da etiologia da DA. 

(D) A terapia de hidratação e a nutrição 
adequada são os fundamentos do seu 
tratamento. 

(E) A antibioticoterapia é sempre parte 
integrante do tratamento, quando a causa é 
infecciosa e a escolha do antimicrobiano 
deve, inicialmente, atender ao princípio do 
amplo espectro. 

 
43 Pacientes com síndrome de Down têm risco 
aumentado de desenvolver: 
 

(A) Pneumonia. 
(B) Convulsões afebris. 
(C) Esterno aumentado. 
(D) Hipertireoidismo. 
(E) Leucemia. 
 

44 Assinale a vacina que é composta de vírus 
vivo atenuado. 
 

(A) BCG. 
(B) Antirrotavírus. 
(C) Anti-hepatite A. 
(D) Anti-hepatite B. 
(E) VIP. 
 
45 O fármaco recomendado para o tratamento 
de todas as formas de Tinea capitis é:  
 

(A) Anfotericina B. 
(B) Metronidazol. 
(C) Griseofulvina. 
(D) Imidazol. 
(E) Tolnaftato. 
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46 O estudo de imagem mais efetivo e com 
maior acurácia para demonstrar a presença de 
cicatriz renal é: 
 

(A) Cintilografia com DTPA. 
(B) Urografia excretora. 
(C) Ultrassonografia bidimensional. 
(D) Retrocistografia com duplo contraste. 
(E) Cintilografia com DMSA marcado com 

tecnécio. 
 
47 A dermatite da fralda pode ser interpretada 
como o protótipo da(o): 
 

(A) Eczema disidrótico. 
(B) Eczema numular. 
(C) Epidermólise bolhosa. 
(D) Dermatite de contato por irritante. 
(E) Dermatite de Rhus. 
 
48 O envolvimento cardíaco é a manifestação 
mais importante da: 
 

(A) Escarlatina. 
(B) Doença de Kawasaki. 
(C) Síndrome de Stevens-Johnson. 
(D) Leptospirose ictérica. 
(E) Síndrome do choque tóxico. 
 
49  Colecistite aguda e/ou obstrução das vias 
biliares ocorrem com mais frequência em 
associação com uma das verminoses abaixo 
relacionadas. Indique-a. 
 
(A) Ascaridíase. 
(B) Ancilostomíase. 
(C) Tricuríase. 
(D) Enterobíase. 
(E) Cisticercose. 
 
50 São critérios menores para o diagnóstico da 
febre reumática: 
 
(A) Artralgia e coreia. 
(B) Poliartrite e nódulos subcutâneos. 
(C) Febre e proteína C reativa. 
(D) Intervalo PR prolongado e cardite. 
(E) VHS aumentado e eritema marginado. 
 
 
 


