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31. (CONCURSO CRATO/2021) "...é possível afirmar
ainda que o que é mais temido na experiência do
adoecimento é perceber diminuída nossa margem
de segurança, isto é, nossa incapacidade de ser nor-
mativo. A tese de que a experiência do ser vivo in-
clui, necessariamente, a experiência da doença, in-
dica que não existe saúde perfeita?
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Como o conceito de margem de segurança, intro-
duzido por Canguilhem, pode ser entendido, de
acordo com o autor?

A) Margem de Segurança diz respeito à capacidade de o
indivíduo cuidar da sua própria saúde individualmente.

B) A Margem de Segurança é aumentada quando o setor
da Saúde conduz uma situação complexa sem articula-
ção com outros setores.

C) Temos uma margem de segurança diminuída quando
há limitação do poder de tolerância e de compensação
às agressões do meio ambiente. Assim, a saúde pode
ser entendida, em relação à possibilidade de enfrentar
situações novas, pela margem de tolerância (ou de se-
gurança) que cada um possui para enfrentar e superar
as adversidades do meio.

D) A margem de segurança é aumentada quando não há
determinantes sociais da saúde.

E) NDA

32. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação ao pro-
cesso saúde-doença, analise as assertivas abaixo e
marque V nas verdadeiras e F nas falsas:

( ) Compreende-se que por meio das medições fisiopato-
lógicas estabelecidos pela presença de sofrimento, dor
e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que ado-
ece.

( ) Ocorre de modo igual entre os indivíduos, as classes
e os povos de mesma origem, que recebem influência
direta do local que esses seres ocupam na sociedade.

( ) A definição de saúde, no processo saúde-doença, é al-
cançada e estabelecida quando um indivíduo ou popu-
lação estão completamente livres de doenças ou enfer-
midades ao nível biológico, orgânico, fisiológico ou fi-
siopatológico.

( ) É um dos pontos-chave para os profissionais de saúde
que buscam promover a saúde, cuidando para que as
pessoas possam ter, tanto quanto possível, uma boa
qualidade de vida, mesmo quando as limitações se es-
tabelecem.

A) V - F - F - V

B) F - F - F - V

C) V - F - F - F

D) F - F - V - V

E) F - F - F - F

33. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirmati-
vas a seguir em relação modelo mágico-religioso ou
xamanístico:

I. A doença resulta da ação de forças alheias ao orga-
nismo, ela se estabelecia por causa do pecado ou de
maldição.

II. A saúde era entendida como o equilíbrio entre os ele-
mentos e humores que compõem o organismo humano.
Um desequilíbrio desses elementos permitiria o apare-
cimento da doença.

III. Para alguns povos a doença não era necessariamente
devida à ação de demônios, ou de maus espíritos. A
doença também era sinal de desobediência ao manda-
mento divino. A doença proclamava o pecado do ho-
mem.

Com base nas afirmativas apresentadas, assinale a
alternativa CORRETA

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Todas estão erradas
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34. (CONCURSO CRATO/2021) Existe todo um con-
junto de condições desfavoráveis de existência que
deve ser considerado como sendo causa de predis-
posição para doenças futuras: falta de alimentação
adequada, trabalho infantil, desnutrição ou expo-
sição a inclemências ambientais. (CAPONI, 2009).
Este texto, aponta para quais elementos do processo
saúde-doença, trazidos com Canguilhem?

A) A urgência do setor saúde suprir todas as demandas da
população.

B) A importância da determinação dos agentes biológi-
cos, que se manifestam através das doenças e da teoria
da unicausalidade, para ancorar o conceito ampliado
de Saúde.

C) A compreensão da Saúde como ausência de doença do
corpo físico, mental, psicológico, espiritual e social.

D) O conceito ampliado de Saúde e a compreensão de
uma margem de segurança que interfere na resposta
dos sujeitos à determinada adversidade do meio.

E) NDA

35. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
que segue a sequência correta entre Verdadeiro (V)
ou falso (F) para as indicações abaixo, que dizem
respeito ao processo saúde-doença e conceito Am-
pliado de Saúde, proposto por Canguilhem:

( ) O processo saúde-doença do ser é entendido como a
ausência de doença do corpo físico, mental, psicoló-
gico e social.

( ) O processo saúde - doença, atualmente preconizado, é
unicausal.

( ) Algumas situações de adoecimento se relacionam a
disfunções biológicas, no entanto, é acrescentado e
ampliado à sua forma de serem sentidas e tratadas, às
conexões com as condicionalidades do meio ao qual se
está inserido o ser.

( ) É completamente possível conectar o conceito de
saúde a um termo ’científico’, considerando que nor-
malidade é associada à saúde e anomalia à patologia.

A) F - F - V - F.

B) V - V - F - V.

C) F - V - F - V.

D) F - F - F - F.

E) V - V - V - V.

36. (CONCURSO CRATO/2021) Considere as alterna-
tivas para uma compreensão ampliada da situação
de adoecimento de uma pessoa.

I. Os aspectos biológicos e genéticos da construção do
processo Saúde doença como soberanos ao investir em
Planos de Cuidado e Políticas de Saúde para a popula-
ção brasileira;

II. A obstinação em reconhecer os sintomas de uma do-
ença em detrimento da compreensão ampliada da ex-
periência do adoecer;

III. Compreensão de patológico como sinônimo de "anor-
mal", onde outras normatividades não podem ser cons-
truídas para novos modos de vida;

IV. A experiência complexa de sofrimento, vivida por
um corpo subjetivo em direto contato com seu
meio/território, que no adoecimento tem sua margem
de tolerância diminuída;

A) As alternativas I e IV estão corretas.

B) As alternativas II e III estão corretas.

C) A alternativa IV está correta.

D) A alternativa III está correta.

E) Não há opção correta

37. (CONCURSO CRATO/2021) Para a Comissão Na-
cional sobre os Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), quais são os fatores que compõem os DSS
e que influenciam a ocorrência de problemas de
saúde e seus fatores de riscos na população?

A) Fatores sociais, políticos, psicológicos e comporta-
mentais.

B) Fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos e
comportamentais.

C) Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais,
psicológicos e comportamentais.

D) Fatores sociais, econômicos, culturais, geográficos, ét-
nicos/raciais, psicológicos e comportamentais.

E) Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais,
políticos e comportamentais.
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38. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com os
modelos de divisão territorial em saúde, o "terri-
tório de atuação do Agente Comunitário de Saúde
(ACS), delimitado com a lógica da homogeneidade
socioeconômica sanitária" é denominada.

A) Regional de Saúde.

B) Distrito Sanitário.

C) Área Territorial.

D) Microárea.

E) Macro pólo de saúde

39. (CONCURSO CRATO/2021) Qual das estratégias
NÃO é sugerida na proposta de territorialização?

A) Aplicação de questionários/cadastros de usuários e do-
micílios.

B) Realização de grupos focais ou de rodas de conversa,
entrevistas com informantes-chave.

C) Elaboração de mapas inteligentes.

D) Evitar buscar quaisquer conhecimentos/informações já
produzidas sobre o território, para evitar a formação de
visões preconceituosas e, assim, construir a própria vi-
são da Equipe de Saúde da Família (ESF) sobre o lugar.

E) NDA

40. (CONCURSO CRATO/2021) A Territorialização,
segundo Oliveira e Furlan (2008), é uma estratégia
fundamental para o planejamento e execução das
ações de Saúde, principalmente no que se refere à
Saúde da Família. A alternativa que descreve am-
plamente essa estratégia é:

A) Conhecer os dados epidemiológicos e a densidade de-
mográfica da população e, somente assim, poder ava-
liar os riscos em saúde do território.

B) Fazer uma cartografia do território, realizando somente
uma adscrição populacional e conhecendo os limites
geográficos e condições socioambientais do espaço.

C) É um movimento de caráter constante e dinâmico que
percebe para além das condições físico-estruturais e da
realidade aparente do cotidiano, aprofundando-se no
conhecimento da dinâmica e das relações.

D) Vai de encontro a Desterritorialização, que representa
a resistência das equipes de Saúde em deparar-se mais
profundamente com o território e desenvolver ações de
saúde de caráter comunitário.

E) Arranjo organizativo de serviços e ações de saúde, de
diferentes densidades tecnológicas que, integradas por
meio de sistemas logísticos, de apoio e de gestão, bus-
cam garantir a integralidade do cuidado à saúde de in-
divíduos e coletividades.

41. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei 8080/90 estabe-
lece que "conjunto de ações que proporcionam o co-
nhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionan-
tes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos" A questão trata
de:

A) Saúde do trabalhador.

B) Vigilância sanitária.

C) Vigilância epidemiológica.

D) Assistência terapêutica integral.

E) Vigilância ambiental

42. (CONCURSO CRATO/2021) A garantia do "acesso
aos serviços, eliminando qualquer tipo de barreira;
a segurança financeira dos domicílios e a atenção
com qualidade e dignidade", está relacionada dire-
tamente a:

A) Determinantes sociais da saúde.

B) Proteção social em saúde.

C) Exclusão social na saúde.

D) Exclusão condicionada.

E) Descentralização.

43. (CONCURSO CRATO/2021) A partir da perspec-
tiva de "Exclusão social em Saúde", da autora Sa-
rah Escorel (2008), a exclusão social na Saúde tem
sua origem em três dimensões, que diminuem a
possibilidade de resposta das pessoas aos seus pro-
cessos sociais e individuais que repercutem direta-
mente em sua Saúde, sendo estas:
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A) Falta de acesso, problemas de financiamento e baixa
dignidade da atenção (qualidade e oportunidade dos
serviços).

B) Vínculos precários dos trabalhadores da Saúde, falta
de parceria do setor privado e desconhecimento dos di-
reitos e deveres dos usuários dos serviços de Saúde.

C) Interferência de equipes multiprofissionais na atenção
à Saúde, questões socioeconômicas e injustiça.

D) Baixa adesão dos usuários aos serviços de Saúde; alto
índice de problemas de Saúde e unicausalidade dos fa-
tores excludentes.

E) Violência sexual, violênca econômica e violência do-
méstica

44. (CONCURSO CRATO/2021) A promoção da saúde
envolve o desenvolvimento de habilidades individu-
ais, o que permite a tomada de decisões favoráveis
à qualidade de vida e à saúde. Assim, a Política
Nacional de Promoção da Saúde recomenda o de-
senvolvimento de ações como:

A) Regulação do atendimento à saúde.

B) Realização de campanhas de Câncer de Mama.

C) Promoção da mobilidade segura.

D) Diagnóstico precoce de Tuberculose.

E) Combate à violência contra a mulher.

45. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre os objetivos
específicos da Política Nacional de Promoção da
Saúde (PNPS), de acordo com a portaria nº
2446/2014, analise as assertivas e identifique com V
as verdadeiras e com F as falsas.

( ) Promover a cultura da paz em comunidades, territórios
e municípios.

( ) Favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e o
desenvolvimento seguro, saudável e sustentável.

( ) Estimular a promoção da saúde como parte da inte-
gralidade do cuidado na Rede de Assistência à Saúde
(RAS), articulada às demais redes de proteção social.

( ) Promover a equidade e a melhoria das condições e dos
modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde
individual e coletiva, desconsiderando vulnerabilida-
des e riscos à saúde decorrentes dos determinantes so-
ciais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

A alternativa que contém a sequência correta, de
cima para baixo, é:

A) V - V - V - F.

B) V - F - F - F.

C) V - V - F - V.

D) F - V - F - V.

E) V - V - V - V

46. (CONCURSO CRATO/2021) Na construção dos
repertórios de práticas médicas, de que maneira
os médicos da Atenção Básica podem desenvolver
práticas contextualizadas com as necessidades de
Saúde da população? Assinale a alternativa cor-
reta.

A) Negando a relação das pessoas com sua espirituali-
dade, que muitas vezes atrapalha o indivíduo na busca
pela cura de suas doenças, através da medicina, quando
oferecem alternativas de cura por meio da fé, sem o re-
conhecimento científico.

B) Trabalhando na tentativa obstinada em alcançar o con-
trole de todos os sinais e sintomas para dar o devido
diagnóstico, sendo este o principal exercício da prática
médica contextualizada.

C) Incentivando o biologicismo, autoritarismo do doutor,
o desprezo pelas iniciativas do doente e seus familiares
e impondo soluções técnicas restritas para problemas
sociais globais.

D) Compreendendo a existência de um corpo subjetivo,
que vivencia as experiências da vida de um modo sin-
gular e se relaciona diretamente com a organização e
modos de vida de um território, com os elementos so-
ciais, culturais e demais práticas de saúde existentes
em seu processo saúde-doença.

E) Indiferente à capacidade de produção e articulação de
diferentes saberes e práticas, perpassando os diversos
setores da saúde, como a atenção e a gestão, além de
outros setores governamentais, não governamentais e
a sociedade.
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47. (CONCURSO CRATO/2021) A exclusão, a partir
dos estudos da OPAS (2003), é definida:

A) Processo estrutural, multidimensional que envolve
principalmente a (...) falta de recursos e oportunidades,
de pertencimento, assim como um produto da ruptura
dos laços sociais.

B) Processo unidimensional que envolve os seres indivi-
duais na busca individual de romper com a exclusão.

C) A falta de iniquidades em relação aos indivíduos vul-
neráveis que repercutem indiretamente e implicita-
mente na exclusão em Saúde.

D) A vulnerabilidade e exclusão social não tem relação
com o acesso aos serviços e sistemas de Saúde.

E) Algo que promove reações individuais, mas não rea-
ções coletivas.

48. (CONCURSO CRATO/2021) O eixo operacional da
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)
que reconhece a regionalização como diretriz do
SUS e como eixo estruturante para orientar a des-
centralização das ações e serviços de saúde e para
organizar a Rede de Atenção à Saúde é:

A) Gestão.

B) Territorialização.

C) Regionalização.

D) Articulação e Cooperação Intrasetorial e Intersetorial.

E) Autonomia.

49. (CONCURSO CRATO/2021) Eixos operacionais
são estratégias para concretizar ações de promo-
ção da saúde, respeitando os valores, os princípios,
os objetivos e as diretrizes da PNPS. Assinale a al-
ternativa que NÃO corresponde aos eixos operacio-
nais.

A) Cultura da paz e Direitos humanos.

B) Territorialização e Gestão.

C) Gestão e Rede de Atenção à Saúde.

D) Rede de Atenção à Saúde e Educação e formação.

E) Produção e disseminação de conhecimentos e saberes.

50. (CONCURSO CRATO/2021) A Política Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS) elencou temas pri-
oritários que acabaram embasando, ao longo dos
anos, as ações de promoção em todas as esferas do
SUS. São eles:

I. Imunização, que visa minimizar a volta de epidemias
no território nacional.

II. Alimentação adequada e saudável, que compreende
promover ações visando à promoção da saúde e à se-
gurança alimentar e nutricional.

III. Práticas corporais e atividades físicas, que compreende
promover ações, aconselhamento e divulgação de prá-
ticas corporais e atividades físicas, incentivando a me-
lhoria das condições dos espaços públicos, conside-
rando a cultura local e incorporando brincadeiras, jo-
gos, danças populares, dentre outras práticas.

IV. Enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados, bem
como o enfrentamento do uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmati-
vas corretas

A) Estão corretas apenas as afirmativas II - III - IV.

B) Estão corretas apenas as afirmativas I - II - III.

C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.

51. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a patogênese
da giardíase, analise as opções a seguir:

I. O processo patológico depende do número de parasitos
que colonizam o intestino delgado, da cepa do proto-
zoário e do sinergismo entre bactérias e fungos.

II. Uma alta carga parasitária pode provocar ação irrita-
tiva sobre a mucosa intestinal, levando à produção ex-
cessiva de muco.

III. A manifestação clínica mais frequente é a síndrome di-
arreica (síndrome da má absorção), caracterizada por
diarreia de evolução crônica, contínua ou com surtos
de duração variável, acompanhada por cólicas abdomi-
nais, com alternância de exonerações normais e cons-
tipação intestinal.

As opções corretas estão na alternativa:

A) I, II e III
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B) Apenas III

C) II e III apenas

D) I e II apenas

E) Apenas I

52. (CONCURSO CRATO/2021) Pela primeira vez o
Brasil foi sede da "Conferência Internacional so-
bre Pesquisa de Plasmodium vivax". A Amazônia
é considerada endêmica para a doença e registra
99% dos casos do país. Nessa conferência foram
mostrados os resultados da pesquisa para o trata-
mento da malária, a partir de um novo medica-
mento, a tafenoquina, que poderá reduzir o tempo
de tratamento. Segundo os pesquisadores, é im-
portante buscar novas estratégias para o combate
ao Plasmodium vivax que ainda assola a região da
Amazônia. A espécie em questão penetra no hospe-
deiro intermediário na forma de:

A) gametócito e provoca, dentre outros sintomas, a febre
quartã maligna, com intervalos regulares de 36 em 36
horas.

B) esquizonte e provoca, dentre outros sintomas, a febre
terçã maligna, com intervalos regulares de 72 em 72
horas.

C) merozoíto e provoca, dentre outros sintomas, a febre
terçã maligna, com intervalos regulares de 72 em 72
horas.

D) esporozoíto e provoca, dentre outros sintomas, a febre
terçã benigna, com intervalos regulares de 48 em 48
horas.

E) Oocisto, produzindo lise das hemácias a cada 24h.

53. (CONCURSO CRATO/2021) A respeito da leish-
maniose tegumentar americana (LTA), doença in-
fecciosa causada por protozoário do gênero Leish-
mania, assinale a alternativa CORRETA.

A) Uma vez curado da doença, o paciente adquire imuni-
dade para toda a vida.

B) A manifestação clínica da leishmaniose tegumentar
americana depende, além da espécie de leishmania en-
volvida, do estado imunológico do indivíduo infec-
tado, além disso, as lesões na pele podem ser únicas
ou múltiplas, mas ambas as formas são indolores.

C) O tratamento é realizado apenas para alívio dos sinto-
mas, pois não há medicação específica para a cura da
doença.

D) Trata-se de doença contagiosa provocada pelo contato
de secreções de vias aéreas, ocorrendo unicamente de
pessoa a pessoa.

E) O período de incubação da doença pode variar de dois
a cinco dias.

54. (CONCURSO CRATO/2021) A giardíase é uma
parasitose intestinal amplamente distribuída pelo
mundo, com alta prevalência em países em desen-
volvimento, inclusive o Brasil. Embora seja uma in-
fecção com bom prognóstico, pode apresentar gra-
vidade em pessoas com desnutrição, fibrose cística
ou algumas imunodeficiências. Sobre a parasitose,
analise as assertivas a seguir:

I. A Giardia intestinalis (também conhecida como Giar-
dia duodenalis ou Giardia lamblia) é um protozoário
da porção superior do intestino delgado.

II. A transmissão da G. intestinalis pode ocorrer após in-
gestão de cistos infectantes através da água ou de ali-
mentos contaminados, ou por via fecal-oral direta.

III. Possui ciclo biológico monoxênico (apenas um hospe-
deiro definitivo).

IV. Os trofozoítos também podem estar presentes nas fe-
zes, mas são os cistos os responsáveis pela transmis-
são.

As opções corretas estão na alternativa:

A) II e III apenas

B) I, II, III apenas

C) II, III e IV apenas

D) I, II, III e IV

E) I e IV apenas

55. (CONCURSO CRATO/2021) Toxoplasma gondii,
agente etiológico da toxoplasmose, é um protozoá-
rio intracelular obrigatório capaz de infectar e se
replicar em qualquer célula nucleada de mamífe-
ros e aves. É uma das infecções parasitárias mais
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comuns ao homem e a outros animais homeotérmi-
cos. Possui ampla distribuição, infectando de ma-
neira crônica aproximadamente um terço da popu-
lação mundial. Sobre os aspectos morfológicos do
T. gondii, analise as opções a seguir:

I. Ao longo de todo o ciclo, este protozoário pode as-
sumir três formas infecciosas: bradizoítos (forma de
multiplicação rápida da fase aguda), taquizoítos (forma
de multiplicação lenta, encontrada dentro de cistos te-
ciduais) e esporozoítas (forma encontrada nos oocis-
tos).

II. Na região anterior ou apical estão localizados os anéis
polares, o conóide, as róptrias e os micronemas, estru-
turas que formam o complexo apical.

III. A esporogonia é uma forma especializada de reprodu-
ção na qual duas células-filhas são formadas no interior
de uma célula-mãe, que se degenera ao fim do pro-
cesso.

Estão corretas as alternativas:

A) Apenas III

B) I, II e III

C) I e II apenas

D) Apenas I

E) Apenas II

56. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre o diagnóstico e
tratamento da Amebíase, analise as opções a seguir
como verdadeiro (V) ou falso (F).

( ) O diagnóstico rotineiro da amebíase é feito através
da realização do exame parasitológico de fezes (EPF)
com a identificação morfológica dos cistos e trofozoí-
tos de E. histolytica. A identificação do parasita cau-
sador da disenteria amébica pode ser realizada com o
auxílio do exame de fezes (método de Hoffmann) no
qual podem ser apontados sob a forma de trofozoítos
ou cistos.

( ) O tratamento é baseado na utilização de derivados imi-
dazólicos, como secnidazol, metronidazol, bem como
o teclozam.

( ) A E. histolitica pode, em sua forma trofozoítica formar
abcessos pulmonares, hepático ou cerebal.

A alternativa correta está na opção:

A) V - F - V

B) V - V - V

C) F - F - F

D) F - V - F

E) V - F - F

57. (CONCURSO CRATO/2021) Trichomonas vagina-
lis é o causador de uma infecção sexualmente trans-
missível (IST) não viral mais comum no mundo.
Apesar da alta prevalência e dos riscos associados
à tricomoníase, pouco é conhecido sobre a variabi-
lidade biológica do parasito. A respeito da tricomo-
níase, analise as opções a seguir:

I. A investigação laboratorial é essencial no diagnóstico
da patogenia, permitindo diferenciá-la de outras IST.

II. Não existe forma cística do protozoário, apenas forma
trofozoíta.

III. É uma doença de idade reprodutiva e raramente as ma-
nifestações clínicas da infecção são observadas antes
da menarca e após a menopausa.

IV. A tricomoníase pode levar a infertilidade, principal-
mente em mulheres.

Estão corretas as opções:

A) Apenas I

B) I, II, III e IV

C) I e IV apenas

D) II e III apenas

E) I, III e IV apenas

58. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre a doença de
Chagas, considere as assertivas:

I. Sua fase aguda, apresenta sinais e sintomas mais fre-
quentes como: febre, cefaléia, chagoma e sinal de Ro-
mana.

II. Havendo contaminação decorrente de ingesta de ali-
mento com Trypanossoma cruzi a infecção é classifi-
cada como direta, já que o barbeiro deixa de participar
como vetor

III. O inseto barbeiro é encontrado, predominantemente na
América do Sul e Europa.
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IV. São formas de transmissão possíveis: vetorial, oral, e
vertical

Identifique a alternativa correta:

A) I e III apenas

B) I e IV apenas

C) II e IV apenas

D) III e IV apenas

E) I e II apenas

59. (CONCURSO CRATO/2021) Na tricomoníase, a
interação entre o Trichomonas vaginalis e o hospe-
deiro é um processo complexo, no qual estão envol-
vidos componentes associados à superfície celular
do parasito, células epiteliais do hospedeiro e tam-
bém componentes solúveis encontrados nas secre-
ções vaginal e uretral. Em relação a parasitose em
questão, analise as assertivas a seguir e julgue em V
(verdadeiro) ou F (falso):

( ) A infecção por T. vaginalis tipicamente faz surgir uma
agressiva resposta imune celular local com inflamação
do epitélio vaginal e da exocérvice em mulheres e a
uretra em homens.

( ) A elevação do pH vaginal na tricomoníase é evidente,
com redução concomitante de Lactobacillus acidophi-
lus e aumento na produção de bactérias anaeróbias.

( ) O mecanismo de contágio da tricomoníase é a relação
sexual, portanto o seu controle é constituído pelas mes-
mas medidas preventivas tomadas no combate a IST.

( ) Metronidazal e Tinidazol são fármacos eficazes no tra-
tamento da tricomoníase.

A) F - F - F - F

B) V - F - V - V

C) V - F - F - V

D) V - F - V - F

E) V - V - V - V

60. (CONCURSO CRATO/2021) Correlacione as colu-
nas quanto ao diagnóstico mais provável.

I. A forma clássica, após período de incubação, que
pode variar de 2 a 6 meses, cursa, em geral, de
modo arrastado(meses), embora exista uma apresenta-
ção aguda(dias), com febre, anorexia, prostração, apa-
tia, diarréia, palidez progressiva, tosse seca ou pouco
produtiva, acentuada perda de peso e aumento do vo-
lume abdominal.

II. Mulheres infectadas durante a gestação podem ter
abortamento ou nascimento de criança com icterícia,
macrocefalia, microcefalia e crises convulsivas.

III. Apresenta uma fase aguda clínica ou subclínica e uma
fase crônica, podendo acometer coração, sistema di-
gestório ou ambos.

IV. Há lesões na pele, caracterizadas como: forma loca-
lizada (única ou múltipla), forma disseminada (lesões
muito numerosas em várias partes do corpo) e forma
difusa.

( ) Leishmaniose tegumentar americana

( ) Toxoplasmose

( ) Doença de Chagas

( ) Leishmaniose visceral (Calazar)

Assinale a alternativa que contém a sequência
CORRETA.

A) I, II, III, IV

B) III, II, I, IV

C) IV, II, III, I

D) II, III, I, IV

E) II, I, IV, III
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