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CADERNO
D E P R O VA

2C1 Médico
Instruções
GOVERNO MUNICIPAL DE

Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

PINHALZINHO

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!

CONCURSO
PÚBLICO

Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

21 de outubro

30 questões

8h30 às 11h30

3h de duração*

Boa Prova!

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia a tirinha.

https://www.google.com.br/search?q=tirinhas

1. Avalie as afirmativas abaixo:
1. O segundo quadrinho apresenta erro de
regência verbal, se observada a norma culta.
2. Na fala da personagem feminina, no segundo
quadrinho, o verbo lembrar está sendo usado
na sua forma pronominal e, pois, de forma
correta quanto à regência.
3. A frase do primeiro quadrinho apresenta predicado nominal.
4. Nas frases: “Eu esqueço sempre da data de seu
aniversário” e “As crianças obedecem os pais.”
há emprego correto da regência verbal.
5. A última fala do personagem masculino é
uma tentativa de dissuadir a afirmação imediatamente anterior feita pela personagem
feminina.

2. Leia o texto.
Doutora Ana, a melhor endocrinologista da região, foi
galardoada hoje. Além do prêmio, recebeu muitos
aplausos por sua competência. Sua fala de agradecimento foi curta e modesta e começou assim:
“Gente, estou lisonjeada pela homenagem e agradeço
imensamente”.
Sobre o texto, avalie as afirmativas abaixo:
1. O texto apresenta um aposto e um vocativo.
2. Pelo texto, infere-se que ser galardoado é ser
premiado.
3. As palavras sublinhadas são adjuntos
adnominais.
4. As palavras “curta”, “modesta” e “imensamente”
são adjuntos adverbiais.
5. A frase: “Sua fala de agradecimento foi curta e
modesta” possui o mesmo sujeito da primeira
oração. Ambos referem-se à doutora Ana e
podem ser classificados como sujeito simples.

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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3. Assinale a alternativa em que a frase está em dissonância com a norma culta.
a. SQUARE Falaram médico e enfermeiros, naquele
congresso.
b. SQUARE Tu e ele pensais de forma diferenciada sobre
esse tema?
c. SQUARE Sou eu quem quero avaliar esse paciente, disse
aquele especialista.
d. SQUARE Daqueles clientes, nem um nem outro voltaram
ao consultório naquele dia.
e. Check-square Nesta instituição, não é permitido, em hipótese
alguma, a entrada de profissionais sem concurso público.

4. Analise a função sintática do termo sublinhado na
coluna 2 e relacione corretamente com os termos da
coluna 1.

5. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square Temos uma relação de condição entre a oração
principal e a subordinada em: “Se queres a paz,
prepara a guerra”.
b. SQUARE Os ditongos abertos “ei”, “eu” e “oi” não são mais
acentuados; assim, as palavras “ideia”, “papeis” e
“boia” não são acentuadas.
c. SQUARE Na frase: “Tudo correu como estava previsto”,
a oração sublinhada infere uma permissão; é,
pois, uma adverbial concessiva.
d. SQUARE A oração sublinhada em: “Mas ele se saiu tão
bem que foi nomeado diretor daquela instituição.” é exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta.
e. SQUARE Observe a frase: “Nesta cidade, em tempos difíceis, até os passarinhos voam baixo”. O termo
sublinhado é o sujeito da oração e está antecedido de complementos do verbo “voar”.

Coluna 1 Termos Integrantes da Oração
1.
2.
3.
4.
5.

objeto direto
objeto indireto
agente da passiva
adjunto adverbial
adjunto adnominal

Coluna 2 Oração
( ) Recomenda-se aos candidatos muita cautela
na prova.
( ) O rapaz resmungava umas ameaças confusas.
( ) Fiquei ouvindo aquilo por longo tempo.
( ) As colheitas foram levadas pela chuva.
( ) Os bons engenheiros foram embora.

Temas de Atualidade

5 questões

6. Leia com atenção o texto apresentado a seguir.
Em 24 de janeiro de 2018, os desembargadores da
8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
em Porto Alegre, votaram, por unanimidade, a favor
de manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva por corrupção passiva e (1) no
caso do tríplex em Guarujá. Eles também elevaram
a pena determinada pelo juiz Sérgio Moro, relator
da Operação Lava-Jato na primeira instância, de 9
anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão em
regime (2) .

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•2•3•5•4
2•1•4•3•5
3•2•5•4•1
4•5•3•2•1
5•4•2•1•3
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SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

(1) ativa • (2) aberto
(1) prevaricação • (2) domiciliar
(1) descaminho • (2) semiaberto
(1) lavagem de dinheiro • (2) fechado
(1) desvio de verba pública • (2) preventivo
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7. Analise as afirmativas abaixo sobre o movimento
que luta pela independência da Catalunha.
1. No referendo convocado pelo governo
Catalão, em outubro de 2017, 90% do eleitores que participaram votaram pela independência da Catalunha.
2. Como a Constituição espanhola determina
que somente o Parlamento ou o governo da
Espanha pode convocar esse tipo de consulta,
o Tribunal Constitucional considerou o referendo ilegal.
3. Em Barcelona, em janeiro de 2018, uma
multidão de aproximadamente 2 milhões de
pessoas manifestou seu apoio à independência da região. Pressionado, o governo central
acatou a decisão do referendo que aprovou a
independência da Catalunha.

9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre os recentes conflitos envolvendo a
disputa pelo controle político da cidade de Jerusalém.
(

(

(

(

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

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

8. Governada por um presidente eleito pelo Partido
Comunista, a China mantém o controle estatal da
economia, em setores estratégicos, mas permite a
instalação de empresas multinacionais.

(

) Em dezembro de 2017, o governo americano
reconheceu a cidade de Jerusalém como capital de Israel, manifestação que desagradou
aos palestinos.
) A decisão dos Estados Unidos de transferir a sua
embaixada de Telaviv para Jerusalém aumentou a tensão entre israelenses e palestinos.
) A Assembleia Geral da ONU, reunida em maio
de 2018, apoiou a decisão dos Estados Unidos
de aclamar Jerusalém como capital de Israel.
) O governo americano justificou sua decisão, afirmando que se reparava uma injustiça contra a única nação do mundo que
não contava com uma capital reconhecida
internacionalmente.
) As disputas pelo controle político de
Jerusalém envolvem componentes religiosos, pois na cidade estão localizados locais
sagrados do islamismo, do judaísmo e do
cristianismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•V•V
V•F•V•F•V
V•F•F•V•F
F•V•V•V•F
F•V•V•F•V

Esse modelo impulsionou a industrialização e
             , de tal forma, que transformou o país na           maior economia do mundo.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

o comércio; primeira
as exportações; segunda
a tecnologia; terceira
a agricultura; quarta
o mercado interno; quinta
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10. Analise as afirmativas abaixo sobre racismo:
1. O racismo contra os negros é uma herança
cultural e social que persiste até os nossos
dias, de modo especial em países como o
Brasil, que no passado adotaram a escravidão.
2. O índice de miscigenação da população
brasileira, de modo especial entre negros e
brancos, nos permite afirmar hoje que ocorreu no país um processo de neutralização da
intolerância racial.
3. Segundo a Organização das Nações Unidas, o
racismo está relacionado com a convicção de
que há uma relação entre as características
físicas, como a cor da pele, e determinados
traços de caráter e inteligência.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

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

Conhecimentos Específicos

20 questões

11. No controle de epidemias e endemias, o conhecimento das caraterísticas dos agentes biológicos que
causam as doenças é fundamental para as estratégias
de prevenção e controle dessas doenças.
Dessas características, a infectividade é definida como:
a. SQUARE A capacidade do agente, uma vez instalado, de
produzir sintomas e sinais (doença).
b. SQUARE A capacidade do agente de produzir efeitos
graves ou fatais. Relaciona-se à capacidade de
produzir toxinas, de se multiplicar.
c. SQUARE A capacidade do agente de, após a infecção,
induzir a imunidade no hospedeiro.
d. SQUARE A capacidade do hospedeiro de, após a infecção, eliminar o agente do organismo e gerar a
cura da doença.
e. Check-square A capacidade de certos organismos (agentes)
de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar
em um outro (hospedeiro) ocasionando uma
infecção.
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12. Os serviços de saúde no Brasil são regulamentados pela Constituição Federal e Leis Complementares
na forma das diretrizes e princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Nessas diretrizes e princípios, o acesso de populações
de risco ou pessoas que necessitem de atenção especial, com prioridade e uma discriminação positiva é a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Isonomia.
Equidade.
Igualdade.
Solidariedade.
Hierarquização.

13. Um dos princípios e diretrizes do SUS , o Controle
Social, assegura a participação dos usuários dos serviços
de saúde nas instâncias colegiadas, notadamente nos
conselhos e conferências de saúde em todas as esferas.
Essa participação foi regulamentada pela:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

NOB 91.
NOB 96.
NOAS 2001.
Lei 8192/90.
Lei 8080790.

14. Na Estratégia de Saúde da Família, as equipes
multidisciplinares que atuam na atenção básica nas
Unidades Locais de Saúde e são compostas por um
médico generalista ou de família, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde caracterizam uma:
a. SQUARE Equipe ampliada de saúde da família do
Programa de Saúde da Família (PSF).
b. SQUARE Equipe mínima de saúde do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF).
c. Check-square Equipe mínima de saúde da família do
Programa de Saúde da Família (PSF).
d. SQUARE Equipe de saúde de combate a
epidemias e endemias.
e. SQUARE Equipe ampliada de saúde do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF).
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15. Uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de determinada doença,
ultrapassando valores do limiar preestabelecido para
aquela circunstância e doença, caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Epidemia.
Endemia.
Caso.
Surto.
Pandemia.

16. Em um distrito sanitário, a área geográfica que
comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os
recursos de saúde para atendê-la caracteriza:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Uma área de influência.
Uma área de práticas sanitárias.
Um território do distrito sanitário.
Uma área de processos de trabalho em saúde.
Uma área de abrangência dos serviços básicos.

17. A regionalização de serviços representa a melhor
distribuição técnico-espacial dos serviços de saúde
numa dada área, possibilitando o acesso da população a todos os níveis de atenção.
Assinale a alternativa que indica corretamente a
“porta de entrada” do usuário ao sistema que se destina a um determinado grupo populacional que mora
ou trabalha na área geográfica de sua abrangência.
a. Check-square Unidades Básicas de Saúde (UBS)
b. SQUARE Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
c. SQUARE Núcleo de Apoio ao Programa de Saúde de
Família (NASF)
d. SQUARE Ambulatório de Atenção Básica dos Hospitais
Universitários
e. SQUARE Ambulatórios de Atenção Básica nos Hospitais
Públicos Municipais

18. O diagnóstico clínico da grande maioria das
doenças é realizado por meio das anamneses e do
exame físico. Os exames complementares permitem
a confirmação e/ou diagóstico diferencial dessas
dornças.
Por exemplo, no diagnóstico diferencial da dor torácica aguda, o exame complementar mais comumente
utilizado é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Ecocardiograma.
Eletrocardiograma.
Serigrafia esôfago gastro-duodenal.
Endoscopia digestiva alta.
Teste ergométrico.

19. Nas emergências clínicas agudas, a anafilaxia é uma
reação de hipersensibilidade aguda potencialmente
fatal, que envolve a liberação de mediadores dos mastócitos, basófilos e recrutamento de células inflamatórias.
Dentre as causas induzidas por drogas, mediadas por
IgE, a mais comum é devida:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

à Aspirina.
ao Ibuprofeno.
as Sulfonamidas.
à Indometacina.
à Penicilina.

20. Em ética e na legislação profissional, o erro médico
é o dano provocado no paciente pela ação ou inação
do médico, no exercício da profissão, e sem a intenção
de cometê-lo.
Das possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro,
o não fazer o que deveria ser feito; o fazer o que não
deveria ser feito; o fazer mal o que deveria ser bem-feito, correspondem respectivamente a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Imperícia, Negligência, e Imprudência.
Imperícia, Imprudência e Negligência.
Imprudência, Imperícia e Negligência.
Negligência, Imprudência e Imperícia.
Negligência, Imperícia e Imprudência.
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21. Nos indicadores de saúde pública, o número
de óbitos de menores de um ano de idade, por
mil nascidos vivos, na população residente em
determinado espaço geográfico, no ano considerado,
caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Taxa de mortalidade infantil.
Taxa de mortalidade perinatal.
Taxa de mortalidade pós-neonatal.
Taxa de mortalidade neonatal tardia.
Taxa de mortalidade neonatal precoce.

22. Taxa de mortalidade específica por AIDS (coeficiente de mortalidade específica), com o número de
óbitos pela síndrome da imunodeficiência adquirida,
por 100 mil habitantes, na população residente em
determinado espaço geográfico, no ano considerado.
A interpretação dessa taxa:
a. SQUARE Não se correlaciona ao diagnóstico e à qualidade da assistência médica dispensada.
b. SQUARE Estabelece a associação de mortalidade associada às outras DSTs.
c. SQUARE Retrata a infectividade da doença na população,
associada a fatores de risco principalmente
comportamentais, como uso de drogas injetáveis e práticas sexuais.
d. SQUARE Estima o risco de adoecimento – soropositividade do HIV para síndrome de imunodeficiência adquirida - e dimensiona a magnitude da
doença como problema de saúde pública.
e. Check-square Estima o risco de morte pela síndrome de imunodeficiência adquirida e dimensiona a magnitude da doença como problema de saúde
pública.

23. Na dermatologia na atenção básica, a manifestação anatomopatológica da Hanseníase com leões
do tipo roséola hansênica, contagiosa e reação de
Mitsuda negativa caracteriza a doença na sua forma:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Dimorfa.
Sifilítica.
Tuberosa.
Wirchowiana.
Tuberculóide.
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24. O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde
(ACS) deve se dar através de processo seletivo, no próprio município, com assessoria da Secretaria Estadual
de Saúde.
Não é considerado requisito para o ACS:
a.
b.
c.
d.

Saber ler e escrever.
Ser do sexo feminino.
Ser maior de dezoito anos.
Ter disponibilidade de tempo integral para
exercer suas atividades.
e. SQUARE Ser morador da área onde exercerá suas atividades há pelo menos dois anos.
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

25. A doença parasitária do homem, que habitualmente não causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia,
com um ciclo pulmonar da larva, que alguns pacientes
apresentam manifestações pulmonares com broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, caracterizando
a síndrome de Löeffler, ainda com eosinofilia importante, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Amebíase.
Enterobíase.
Ascaridíase.
Estrongiloidíase.
Anciolostomíase.

26. Reduzir a transmissão do bacilo da tuberculose na
população, através das ações de diagnóstico precoce
e tratamento, busca de bacilíferos dentro da população de sintomáticos respiratórios e contatos de casos
é um objetivo:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

da Vacinação com BCG.
do Controle de contatos.
da Notificação compulsória.
da Vigilância epidemiológica.
da Confirmação de casos por critérios clínicos e
laboratoriais.
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27. O prontuário médico é um documento elaborado
pelo profissional. Nela constam, de forma organizada
e concisa, todos os dados relativos ao paciente.

30. O advento de medicamentos antidepressivos
tornou a depressão um problema médico prevalente
na atenção básica , passível de tratamento.

Feito no consultório ou hospital, o prontuário é composto de informações valiosas. É de propriedade:

Uma das classes farmacológicas desses medicamentos
são os inibidores seletivos de recaptura da serotinina,
representada pela:

a. Check-square Do paciente, sendo o médico ou o estabelecimento de saúde responsáveis pela sua elaboração e guarda.
b. SQUARE Do médico que é responsável pela sua elaboração e também a guarda.
c. SQUARE Do estabelecimento, após a sua elaboração
pelo médico assistente.
d. SQUARE Dos familiares do paciente, sendo o médico ou
o estabelecimento de saúde responsáveis pela
sua elaboração.
e. SQUARE Do estabelecimento, após a sua elaboração
pelo médico assistente, mas que após a alta do
paciente deve ser-lhe entregue.

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Flouxetina e sertralina.
Histamina e serotonina.
Lorazepam e clonazepam.
Garbamazepina e gabapentina.
Carbonato de lítio e valproato.

28. Em farmacologia clínica, a absorção de uma
determinada droga, sua distribuição nos líquidos e
tecidos corporais, sua metabolização e excreção fazem
parte da:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Farmacodinâmica.
Farmacocinética.
Biodisponibilidade.
Concentração inibitória mínima.
Meia-vida sérica de uma droga.

29. Os anti-inflamatórios não hormonais (AINH) constituem um grupo heterogêneo de medicações, com
ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória.
Não é droga classificada como AINH:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Piroxican.
Nimesulida.
Diclofenaco.
Ácido acetilsalicílico.
Metilprednisolona.
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Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.
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