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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ 

Concurso Público – Edital Nº. 001/2008 
 

PROVA OBJETIVA 
                            

C A R G O 
MÉDICO CIRURGIÃO 

 
 

 Nº. DE INSCRIÇÃO: ________________________. 
 

 
 

O R I E N T A Ç Õ E S 
 

1- Este CADERNO DE PROVA é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente 
uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos 
fiscais de sala. 

 
2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o 

seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, e após decorridos duas horas do início da mesma o 
candidato poderá levar o Caderno de Questões. 

 
3- Assine seu nome no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta 

definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou 
a ausência de marcação, anula a questão. Preencha corretamente o CARTÃO RESPOSTA, pois o mesmo 
não será substituído por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão 
correta, conforme exemplo abaixo:   

 

 
QUESTÃO ALTERNATIVAS 

01 A B C D 
 

 

 
4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 

(dezessete) horas. 
 

5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone 
celular, relógio do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, note book, palmtop, receptor, gravador etc.) 
ou algum tipo de material para consulta. 

 
6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o CARTÃO RESPOSTA, devidamente preenchido e assine a lista de 

presença, do mesmo modo como está no Documento de Identidade. 
 

7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz 
parte da avaliação. 

 
8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado. 

 
9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Amizades focalizadas na coerência 
 

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, 
muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado 
tratamento no âmbito das relações familiares. 

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias 
seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, 
observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o 
olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.  

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de 
vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.  Em 
suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. 
Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação 
informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas 
que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é 
anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto 
conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o 
narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização 
externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta 
(focalização interna). 

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 
de maio de 2007: 
Texto 1  Texto 2 
ALINE OU MEL 
Aline, loira 20 anos, seios rosados 
59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, 
uma gatinha, em hoteis, moteis ou 
meu apartamento V/70,00 F/8168-
8364. 

 ANJO GATINHO – Alto, branco, 
loiro, 22 anos, sarado bonito, 
discreto e atencioso. Sem 
propaganda enganosa. Acompanho 
a festa e faço massagens. Ñ atendo 
c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 
81727141. 

 

(ALVES, João Paulo Costa. Amizades focalizadas na coerência. Belém: UFPA, 2008) 
 
 

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização? 
 

A- (     ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência. 
B- (     ) Descrição, argumentação, percepção e inferência. 
C- (     ) Argumentação, manipulação e descrição. 
D- (     ) Manipulação, inferência, descrição e narração. 

 
02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização: 

 
A- (     ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar 

dinheiro. 
B- (     ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço 

oferecido. 
C- (     ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções 

de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos 
textos. 

D- (     ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso. 
 

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”. 
As palavras destacadas assumem que valor sintático. 

 
A- (     ) Pronomes demonstrativos. 
B- (     ) Pronomes catafóricos. 
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C- (     ) Aposto distributivo. 
D- (     ) Adjunto adnominal. 

 
04 - De acordo com o texto 2, Anjo Gatinho, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto: 

 
A- (     ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”. 
B- (     ) “...discreto e atencioso...”. 
C- (     ) “Sem propaganda enganosa.”. 
D- (     ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”. 

 
05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo 

assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem 
escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois: 

 
A- (     ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua 

qualquer instrumento de avaliação e discurso. 
B- (     ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação 

lingüística contempla esses aspectos. 
C- (     ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos 

anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a 
focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores. 

D- (     ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica 
marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a 
abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o 
que vale é a focalização, não as regras gramaticais. 

 
06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o 

ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria: 
 

A- (     ) a vírgula. 
B- (     ) os dois pontos. 
C- (     ) o ponto-e-vírgula. 
D- (     ) o travessão. 

 
07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente 

por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, 
assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que 
justifiquem a afirmação transcrita. 

 
A- (     ) Hoteis e moteis. 
B- (     ) Loiro e bonito. 
C- (     ) Apartamento e corpo de modelo. 
D- (     ) nº oculto e ñ tenho local. 

 
08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo Metáfora tem a seguinte definição: “Tropo que 

consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela 
designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o 
figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas 
metáforas:   

 
A- (     ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da 

descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em 
geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.  

B- (     ) ”Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

C- (     ) “ALINE OU MEL Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hoteis, moteis ou meu apartamento 
V/70,00 F/8168-8364.”. 

D- (     ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...” 






 

 4

09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a 
finalidade de seus respectivos usos: 

 
A- (     ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos. 
B- (     ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar 

elementos de mesma classe gramatical. 
C- (     ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto. 
D- (     ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical. 

 
10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é: 

 
A- (     ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, 

mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a 
fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”.  

B- (     ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do 
público a que se destina o texto.”. 

C- (     ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

D- (     ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante 
(narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com 
sua preocupação de conquistar o leitor.”. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11 – A respeito dos antibióticos que apresentam um mecanismo de ação sobre a parede celular da bactéria, analise 
os itens a seguir e marque a alternativa correta: 
I- Penicilinas. 
II- Carbapenêmicos. 
III- Sulbactam-ampicilina. 
 
 A- (   ) Apenas o item I está correto 
 B- (   ) Apenas o item II está correto 
 C- (   ) Os itens I e II estão corretos 
 D- (   ) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
12 - As aranhas vasculares são achados cutâneos muito freqüentes em pacientes portadores de cirrose hepática. Na 
avaliação pré-operatória de um paciente cirúrgico, foram identificadas aranhas vasculares. Em qual etiologia de 
cirrose as aranhas vasculares são mais freqüentes? 
 
 A- (   ) Cirrose alcoólica 
 B- (   ) Cirrose por hepatite C 
 C- (   ) Cirrose por hepatite B 
 D- (   ) Cirrose idiopática 
 
13 – Em relação ao politraumatizado, avalie a ordem apropriada por prioridade no atendimento e marque a 
alternativa correta: 
 
1- estabilização das fraturas. 
2- manutenção de uma via aérea. 
3- tratamento do choque com fluido venoso. 
4- controle da hemorragia externa. 
5- descompressão do pneumotórax hipertensivo. 
 
 A- (   ) 5, 3, 2, 1 e 5 
 B- (   ) 5, 2, 1, 4 e 3 
 C- (   ) 2, 5, 4, 3 e 1 
 D- (   ) 2, 5, 3, 4 e 1 
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14 – Analise as técnicas de reparo das hérnias inguinais abaixo relacionadas, e marque a alternativa que é mais 
realizada por via laparoscópica? 
 
 A- (   ) Técnica pré-peritoneal de Arregui 
 B- (   ) Técnica de Shouldice 
 C- (   ) Técnica de Condon 
 D- (   ) Técnica de Bassini 
 
15 – Analise a seguinte situação e marque a alternativa correta: Homem reage a um assalto e recebe forte golpe no 
abdome superior, com um pedaço de madeira. Qual o órgão ou estrutura abdominal, dentre as relacionadas abaixo, 
foi provavelmente mais lesada? 
 
 A- (   ) Rim 
 B- (   ) Bexiga 
 C- (   ) Fígado 
 D- (   ) Diafragma 
 
16 - A “regra dos nove” é uma regra prática e bastante utilizada na determinação da extensão da queimadura. De 
acordo com esta regra qual o valor atribuído à área da mão do paciente com os dedos fechados? 
 
 A- (   ) 1% 
 B- (   ) 9% 
 C- (   ) 18% 
 D- (   ) 0% 
 
17 - O traumatismo de tórax pode causar contusão miocárdica (CM) ou contusão pulmonar (CP). Sobre esse 
assunto, marque a alternativa incorreta: 
 
 A- (   ) O ECG é importante na avaliação inicial do trauma torácico, especialmente se houver suspeita 

de CM. 
 B- (   ) Fratura do esterno é, freqüentemente, associada à CM 
 C- (   ) Raio-X de tórax e gasimetria seriados são bons exames para diagnóstico e acompanhamento 

da CP 
 D- (   ) O quadro clínico mais freqüente da CM é choque cardiogênico. Arritmias são infreqüentes. 
 
18- As infecções do trato urinário são predominantemente causadas pela bactéria: 
 
 A- (   ) Escherichia coli 
 B- (   ) Klebsiella 
 C- (   ) Enterococcus 
 D- (   ) Staphilococcus 
 
19- Num paciente portador de sífilis secundária, o tratamento preconizado é com: 
 
 A- (   ) Clindamicina 
 B- (   ) Norfloxacina 
 C- (   ) Amicalina 
 D- (   ) Penicilina G Benzatina 
 
20 - Os sinais de alarme cirúrgico do recém-nascido indicam uma maior probabilidade de doenças cirúrgicas no 
recém-nascido. Eles incluem: 
 
 A- (   ) Artéria umbilical única 
 B- (   ) Apresentação pélvico-podálica 
 C- (   ) Dispnéia e cianose 
 D- (   ) Oligohidrâmnio 
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21 - Não é considerada uma indicação para tratamento cirúrgico na doença péptica a: 
 
 A- (   ) Suspeita de neoplasia. 
 B- (   ) Falha do tratamento clínico com hemorragia crônica ou recorrente. 
 C- (   ) Recidiva após o tratamento conservador de perfuração. 
 D- (   ) Ulcera gástrica associada à ulcera duodenal. 
 
22 - Em relação ao trauma da coluna cervical e ao exame físico cervical pode-se afirmar que: 
 
 A- (   ) O exame físico da coluna cervical é suficiente para excluir lesões em todos os pacientes. 
 B- (   ) O raio X em perfil da coluna cervical possui aproximadamente 10% de falsos-negativos. 
 C- (   ) Os pacientes submetidos à tomografia computadorizada de crânio devem também ser 

submetidos ao exame tomográfico da coluna cervical devido à forte associação entre estes 
dois traumas. 

 D- (   ) O exame físico da coluna cervical em pacientes acordados e sóbrios possui uma sensibilidade 
acima de 90% para detecção de lesões. 

 
23 - Paciente feminino, 27 anos, vítima de ferimento por arma de fogo com entrada no hipocôndrio esquerdo e saída 
para-vertebral lombar esquerdo. Durante a execução do protocolo do ATLS® pode-se afirmar a respeito do toque 
retal: 
 
 A- (   ) Pode identificar com precisão o sangramento causado pela perfuração do cólon esquerdo. 
 B- (   ) Deverá ser realizado antes da sondagem vesical e objetiva a avaliação do tônus esfincteriano 

(condução medular). 
 C- (   ) Não há necessidade de sua execução uma vez que o paciente é do sexo feminino sendo o 

mais indicado o toque vaginal. 
 D- (   ) A ausência de sangue na luva nos assegura a integridade do tubo digestivo. 
 
24. Analise a seguinte situação e marque a alternativa corretas: Uma vítima envolvida em uma briga de bar é levada 
à sala de emergência. A via aérea encontra-se desobstruída e o tórax sem alterações significativas ao exame físico. 
Apresenta-se taquicárdica, sudorética, com a pele fria e a perfusão capilar de 3 segundos. À inspeção em decúbito 
dorsal não observa-se lesões externas com sangramentos evidentes. Durante a reposição de volume com solução 
de Ringer com Lactato, o paciente apresenta uma resposta considerada transitória. Qual a conduta correta a ser 
tomada nesse caso? 
 
 A- (   ) Rodar o paciente à procura de lesões posteriores e considerar trauma contuso (fechado). 
 B- (   ) Iniciar a investigação por métodos de imagem. 
 C- (   ) Manter infusão de Ringer Lactato até a completa estabilização hemodinâmica. 
 D- (   ) Considerar imediatamente a possibilidade de choque não hemorrágico. 
 
25 - Paciente masculino, de aproximadamente 20 anos, foi vítima de ferimento por arma de fogo com entrada no 
epigástrio esquerdo a 1 cm do apêndice xifóide e saída no hipocôndrio esquerdo na altura do 9º arco costal na linha 
axilar média. No exame inicial, identificou-se um quadro compatível com hemopneumotórax esquerdo o qual foi 
devidamente drenado ( 570 ml de sangue). Não foram identificados outros locais de sangramento. O paciente, após 
a drenagem e reposição volêmica com Ringer Lactato conforme protocolo do ATLS®, apresenta cianose peri-oral e 
dispnéia. A pressão arterial é de 90/60 mmHg e as veias jugulares estão distendidas. Podese considerar como 
hipótese diagnóstica: 
 
 A- (   ) Tamponamento cardíaco. 
 B- (   ) Perfuração de víscera abdominal. 
 C- (   ) Contusão pulmonar com hemorragia intraalveolar. 
 D- (   ) Choque de origem não hemorrágica. 
 
26. Uma gestante atropelada é atendida no setor de emergência de um hospital de grande porte. Relata estar entre a 
20 e 22 semanas de gestação. Queixase de dor abdominal do tipo cólica em hipogástrio. O exame físico mostra o 
tórax sem alterações significativas, pressão arterial de 90/60 mmHg, freqüência cardíaca de 100 batimentos por 
minuto, extremidades coradas. É correto afirmar que: 
 
 A- (   ) O exame físico do estado hemodinâmico assegura claramente o estado de choque 

hipovolêmico. 
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 B- (   ) O estado hemodinâmico pode ser atribuído, neste momento, às alterações fisiológicas da 
gravidez. 

 C- (   ) Devido à dor abdominal inferior, a avaliação obstétrica deverá ser incluída no exame físico 
primário. 

 D- (   ) Investigar imediatamente a viabilidade fetal. 
 
27 - Sobre trauma torácico analise os itens a seguir e marque a alternativa correta: 
 
I- A exploração cirúrgica de um hemotórax deve ser considerada sempre que a drenagem inicial for igual ou maior a 
1500ml de sangue, ou mais de 200 ml/h por 2 horas. 
II- O diagnóstico de penumotórax é clínico e seu tratamento nunca deve ser postergado à espera de confirmação 
radiológica. 
III- A tríade de Beck para diagnóstico de tamponamento cardíaco consiste da diminuição da pressão venosa, 
aumento da pressão arterial e abafamento das bulhas cardíacas. 
IV- Em pacientes com suspeita de lesão torácica que necessitam de ventilação mecânica, está indicada a drenagem 
torácica. 
 
 A- (   ) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
 B- (   ) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 
 C- (   ) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 
 D- (   ) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28. Quanto ao manejo da via aérea em crianças traumatizadas, pode-se afirmar que 
 
 A- (   ) A cricotireiodostomia pode ser realizada em qualquer idade, porém torna-se mais segura a 

partir dos 12 anos de idade. 
 B- (   ) Deve-se dar preferência à traqueostomia, uma vez que a membrana cricotireoidea é muito 

delgada e facilmente colaba. 
 C- (   ) A via de intubação de primeira escolha é a nasotraqueal. 
 D- (   ) Deve-se ter extremo cuidado com a pressão de insuflação do balão ( cuff ) dos tubos 

orotraqueais, principalmente em crianças abaixo dos 2 anos de idade. 
 
29. Em gestantes politraumatizadas pode-se afirmar que 
 
 A- (   ) A hemoconcentração fisiológica da gravidez é responsável pelas alterações hemodinâmicas 

que dificultam a identificação precoce do estado de choque. 
 B- (   ) As prioridades no atendimento são as mesmas da mulher não gestante, devendo o obstetra 

participar da avaliação durante o exame secundário. 
 C- (   ) A reperfusão do choque hemorrágico com cristalóides aquecidos deve levar em consideração 

a circulação placentária. 
 D- (   ) Após traumatismo abdominal fechado, a avaliação radiológica é completamente 

contraindicada. 
 
30 - Num paciente de 22 anos, com 60 kg, com queimaduras de 2º grau cometendo face anterior de tórax e abdome, 
face ventral e dorsal de membros inferiores e todo membro superior esquerdo. A área corporal acometida e a 
reposição volêmica inicial com ringer lactato pela fórmula de Parkland são, respectivamente: 
 
 A- (   ) 59% / 885 mL/h; 
 B- (   ) 63% / 945 mL/h; 
 C- (   ) 66% / 990 mL/h; 
 D- (   ) 69% / 1035 mL/h. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Boa Sorte!! 







