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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

 

CARGO Médico Geral Comunitário (999077) 
  

GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 ANULADA 

02 A 

03 A 

04 A 

05 D 

06 B 

07 C 

08 B 

09 C 

10 A 

11 C 

12 A 

13 C 

14 A 

15 C 

16 D 

17 B 

18 D 

19 B 

20 A 

 
 

 
  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 
Médico Geral Comunitário (999077) 

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Médico Geral Comunitário (999077) 
 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da 
conjunção ou da locução conjuntiva. 
 A. (  )  O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo, 

sobreviver. 
 B. (  ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu. 
 C. (  ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato. 
 D. (  ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar. 

 
 
2.  Preencha adequadamente as lacunas: 

 
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti. 
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido. 
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo. 
 A. (  )  que, a que, de que, que, que 
 B. (  ) a que, de que, a que, que, que 
 C. (  ) que, de que, que, que, que 
 D. (  ) que, a que, que, que, que 

 
 
3.  A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo, 

é uma adaptação da obra de qual autor? 
 A. (  )  Érico Veríssimo 
 B. (  ) Luis Fernando Verissimo 
 C. (  ) Machado de Assis 
 D. (  ) José de Alencar 

 
 
4.  Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao 

ano. Que quantia devolveu após os 3 meses? 
 A. (  )  R$ 276.000,00 
 B. (  ) R$ 330.000,00 
 C. (  ) R$ 326.000,00 
 D. (  ) R$ 300.000,00 

 
 
5.  No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol. 

Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por 
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o 
estádio? 
 A. (  )  10 Minutos 
 B. (  ) 15 Minutos 
 C. (  ) 18 Minutos 
 D. (  ) 20 Minutos 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de: 
 A. (  )  Navegantes 
 B. (  ) São Francisco do Sul 
 C. (  ) Imbituba 
 D. (  ) Paranaguá 
 

7.  Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do 
Aniversário do Município, comemorou: 
 A. (  )  40 anos de Emancipação Política 
 B. (  ) O centenário da imigração italiana 
 C. (  ) 50 anos de Emancipação Política 
 D. (  ) Os 130 anos da imigração italiana 
 

8.  O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 
 

O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional: 
 A. (  )  Argentino 
 B. (  ) Cubano 
 C. (  ) Paraguaio 
 D. (  ) Africano 
 

9.  O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu 
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989: 

 A. (  )  Hugo Chaves 
 B. (  ) Margaret Thatcher 
 C. (  ) Nelson Mandela 
 D. (  ) Cory Monteith 
 

10.  O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de 
bombardear o país árabe, foi devido: 

 A. (  )  A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria 
 B. (  ) A morte de Hafez al-Assad 
 C. (  ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr 
 D. (  ) As divergências políticas econômicas dos países 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

11.  Leia o quadro clínico abaixo: 
 

Homem, 41 anos, hipertenso em uso de hidroclorotiazida, apresentou rash 
cutâneo associado à diminuição do volume urinário. Após atendimento médico, 
solicitados os seus exames, evidenciou-se: creatinina sérica de 2mg/dL; ureia 
sérica de 70mg/dL; eosinofilúria; USG dos rins e vias urinárias com rins 
hiperecogênicos, de volume normal, com diferenciação córtico-medular 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm
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mantida, sem dilatação pielocalicial.  
 

Com base nesse caso, assinale a alternativa correta. 
 A. (  )  É indicada a utilização de dopamina em “dose renal” (1 a 3mcg/kg/min) a fim 

de melhorar a perfusão renal. 
 B. (  ) O paciente provavelmente tem um quadro de insuficiência renal aguda pré-renal 

devido à depleção. 
 C. (  ) O paciente apresenta quadro de nefrite intersticial aguda, sendo necessária a 

suspensão da hidroclorotiazida e instituição de corticoterapia. 
 D. (  ) O paciente tem alta probabilidade de apresentar um quadro de necrose tubular 

aguda, sendo necessária implementação de terapia de suporte, aguardando o 
retorno espontâneo a função renal prévia. 

 
 

12.  Nos ferimentos por arma branca no abdome mais comumente tem-se acometido 
a seguinte víscera: 
 A. (  )  Fígado 
 B. (  ) estruturas vasculares abdominais 
 C. (  ) Cólon 
 D. (  ) intestino delgado 

 

 

13.  Leia o quadro clínico abaixo: 
 

Mulher, 44 anos, vítima de acidente automobilístico, com importante perda 
sanguínea no local do acidente. Deu entrada no serviço de emergência, confusa 
e muito ansiosa. Na avaliação inicial foram obtidos os seguintes parâmetros: 
frequência cardíaca de 130bpm; frequência respiratória de 35irpm; pressão 
arterial de 90/70mmHg.  
 

Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta a classificação do 
choque hemorrágico da paciente. 
 A. (  )  Classe I. 
 B. (  ) Classe II. 
 C. (  ) Classe III. 
 D. (  ) Classe IV. 

 

14.  Leia o quadro clínico abaixo: 
 

Sra. Gisela, 78 anos, hipertensa, diabética, restrita ao leito devido à fratura de 
fêmur, é trazida ao atendimento médico devido à alteração do nível de 
consciência. Durante a consulta o médico observa mucosas desidratadas 
(2+/4+) e coradas, taquicardia, eupneia e hipotensão leve. Solicitado exames, 
estes evidenciaram: glicemia de 750mg/dL; Na+ de 130mEq/L; K+ de 
4,5mEq/L; pH de 7,35; cetonemia normal. Feito a hipótese diagnóstica de 
Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar (EHH) a paciente foi transferida para a Sala 
de Emergência para condução do caso.  
 

Acerca das condutas preconizadas para o tratamento desta doença, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 A. (  )  Não é necessário a adequação do soro de hidratação a fim de evitar a 

hipoglicemia. 
 B. (  ) Após expansão volêmica com NaCl 0,9%, realizar dose de ataque de insulina 

regular na dose de 0,15U/kg, endovenoso, e manter infusão contínua de 
insulina a 0,1U/kg/h. 
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 C. (  ) Nível sérico de K+ inferior a 3,3mEq/L contraindica a realização do bolus de 
insulina. 

 D. (  ) Deve-se monitorizar o paciente com glicemia capilar de 1/1h tentando manter 
uma taxa de queda na glicemia de 50 a 70mg/dL/h. 

 

15.  Leia o quadro clínico abaixo: 
 

Mulher, 27 anos, vida sexual ativa, procura ginecologista queixando-se de 
dispareunia. Ao exame ginecológico observam-se úlceras dolorosas na vulva, 
associadas à linfadenopatia inguinal dolorosa. Realizado Gram de esfregaço da 
borda das feridas que mostrou bacilo Gram negativo e cultura positiva para 
Haemophilusducreyi. 
 

Assinale a alternativa que apresenta o provável diagnóstico da paciente. 
 A. (  )  Herpes genital 
 B. (  ) Linfogranuloma venéreo 
 C. (  ) Sífilis 
 D. (  ) Cancróide 

 

16.  O conhecimento fisiopatológico dos marcadores da hepatite B é fundamental, 
pois permite uma correta interpretação dos exames laboratoriais. Com base 
nestes conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 A. (  )  A sintomatologia geralmente precede o surgimento dos marcadores virais. 
 B. (  ) O marcador para resposta vacinal é o anti-HBc. 
 C. (  ) Após o início da elevação do anti-HBc, o anti-HBs desaparece. 
 D. (  ) O HBsAg é o primeiro marcador sorológico detectado no paciente. 

 

17.  Em relação à úlcera duodenal, assinale a alternativa que apresenta o tratamento 
cirúrgico que mostra menores taxas de recidiva: 
 A. (  )  Vagotomia seletiva com piloroplastia. 
 B. (  ) Vagotomia troncular com antrectomia. 
 C. (  ) Vagotomia troncular com piloroplastia. 
 D. (  ) Vagotomia superseletiva. 

 

18.  Leia o quadro clínico abaixo: 
 

Joana, 28 anos, próxima do casamento, começou a apresentar há mais de 2 
meses cefaleia holocraniana, tipo aperto, de média intensidade, sem náuseas ou 
vômitos, com fotofobia, sem fonofobia, que não piora ao exercício físico, com 
duração média de 4 horas.  
 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o provável 
diagnóstico desta paciente. 
 A. (  )  Cefaleia numular. 
 B. (  ) Neuralgia do trigêmeo. 
 C. (  ) Migranea. 
 D. (  ) Cefaleia tensional. 

 

19.  Em uma criança com história de epilepsia caracterizado por crises de ausência, 
está contraindicada, por piorar o quadro, a seguinte droga: 
 A. (  )  Clonazepam. 
 B. (  ) Fenitoína. 
 C. (  ) Etossuximida. 
 D. (  ) Ácido valproico. 
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20.  Uma mulher, 27 anos, procurou atendimento médico para investigação de 
anemia identificada previamente em exame admissional. Na entrevista médica 
foi evidente a história pregressa fortemente positiva para cálculos biliares em 
jovens na família. A associação destes dois fatores fala a favor do seguinte 
diagnóstico: 
 A. (  )  esferocitose hereditária. 
 B. (  ) deficiência de vitamina B12. 
 C. (  ) traço de alfa-talassemia. 
 D. (  ) anemia ferropriva. 

  
  




