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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2008 - DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
001 – MÉDICO CLÍNICO GERAL I
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta.
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartãoresposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em
caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se
apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da
resposta.
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura.
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartãoresposta e sua integridade.
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope
que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos
últimos 15 (quinze) minutos.
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE.
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1 – Paciente politraumatizado com trauma cranioencefálico chega ao hospital com abertura ocular
ao estímulo doloroso, falando palavras desconexas e localizando estímulo doloroso. Qual sua
pontuação na escala de coma de Glasgow?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8
2 – Com relação à classificação de choque hipovolêmico hemorrágico para um adulto de 70 Kg,
estabelecida pelo Advanced Trauma Life Suport ( ATLS), é correto afirmar:
A) uma perda de sangue menor do que 750ml só acarreta taquicardia
B) uma perda de sangue de até 1000ml representa menos de 15% da volemia
C) a hipotensão arterial já aparece com perdas maiores que 1000ml da volemia
D) a administração de sangue está indicada para perdas estimadas de volemia maiores 1500ml
E) as perdas da volemia maiores 1500ml geralmente estão associadas a taquicardias maiores que
140 bpm
3 – Paciente politraumatizado por acidente automobilístico, no qual houve trauma da região
torácica sobre o volante do automóvel, chega à UTI com PA de 70/50 mmHg, pulmões livres e
jugulares engurgitadas. Um outro achado de exame físico poderia ser:
A) hiperfonese de bulhas
B) pulso paradoxal
C) desvio lateral da traquéia
D) pulso alternans
E) terceira bulha
4 – Qual dos achados abaixo geralmente não é encontrado na embolia pulmonar:
A) alargamento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio
B) taquicardia
C) hipercapnia
D) trombose venosa profunda
E) hipoxemia
5 – Identifique a seqüência de drogas recomendadas no estado de mal epiléptico refratário, a
partir do início das crises:
A) midazolam, carbamazepina, fenitoína e tiopental
B) diazepan, fenitoína, pancurônico, fenobarbital
C) diazepan, fenitoína, fenobarbital e tiopental
D) fenitoína, lorazepan, fenobarbital e tiopental
E) Nenhuma das alternativas está correta.
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6 – Qual o medicamento de escolha para tratamento da hipertensão arterial em gestante?
A) captopril
B) prazozina
C) losartan
D) reserpina
E) alfametildopa

7 – Todas as alternativas apresentam as causas de insuficiência cardíaca de alto débito, EXCETO:
A) anemia
B) fístulas arteriovenosas
C) hipertireoidismo
D) hipertensão arterial
E) nenhuma alternativa anterior

8 – O tabagismo é um fator de risco importante para doença aterosclerótica. É correto afirmar:
A) ocorre maior impacto sobre as mulheres
B) associação do tabagismo com contraceptivo oral não aumenta o risco de doença arterial
coronariana
C) não existe relação direta entre o número de cigarros/dia e o risco de doença arterial
coronariana
D) o risco cardiovascular após parar de fumar fica semelhante aos não fumantes após 10 anos de
abstinência
E) nenhuma alternativa anterior está correta

9 – Qual dos fatores abaixo não está relacionado à síndrome metabólica?
A) HDL-colesterol acima de 60 mg/dl
B) hipertensão arterial sistêmica
C) obesidade visceral
D) intolerância a glicose
E) hiperinsulinemia
10 – A primeira dose da vacina contra a hepatite B é recomendada:
A) nas primeiras 72 horas de vida
B) com 7 dias de vida
C) com 1 mês de vida
D) com 2 meses de vida
E) nas primeiras 12 horas de vida

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

11 – Dentre as doenças abaixo, qual cursa com inabilidade permanente de tolerar o glúten?
A) doença péptica
B) retocolite ulcerativa
C) doença celíaca
D) mucoviscidose
E) linfangiectasia intestinal congênita

12 – Qual das alternativas abaixo é a causa mais provável de baixa estatura associada a aumento
de peso, atraso na idade óssea, hormônio do crescimento normal, T4 baixo e TSH elevado?
A) componente genético para baixa estatura
B) síndrome de Cushing
C) hipotireoidismo
D) hiperparatireoidismo
E) Síndrome de Turner
13 – É incorreto afirmar:
A) A puberdade precoce verdadeira idiopática é a forma mais comum no sexo feminino
B) A possibilidade de etiologia tumoral para puberdade precoce é maior no sexo masculino
C) Em pacientes com puberdade precoce, não há prejuízos na altura final em ambos os sexos
D) O FSH e LH estão elevados em pacientes com puberdade precoce
E) O estradiol ou a testosterona estão elevados em pacientes com puberdade precoce
14 – Sobre desnutrição infantil, marque a alternativa incorreta:
A) a desnutrição primária ocorre por oferta inadequada de alimentos
B) no Kwashiorkor, encontramos edema, hipoalbuminemia, tecido subcutâneo ainda presente e
freqüentemente diarréia
C) o Marasmo ocorre mais freqüentemente no pré-escolar
D) no Marasmo, as alterações bioquímicas são pouco intensas
E) após a fase de emergência do tratamento da desnutrição, utiliza-se esquema nutricional com
alto teor calórico e rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, em pequenos volumes
distribuídos em diversas vezes durante o dia

15 – Na avaliação da insuficiência de crescimento infantil, é incorreto afirmar:
A) devemos excluir se a criança não é constitucionalmente miúda, através do exame físico, da
observação do seu desenvolvimento e da avaliação do tipo constitucional dos familiares
B) algumas síndromes cromossômicas podem ter relação com déficit de crescimento
C) se a criança apresenta insuficiência de crescimento e poliúria devemos excluir diabetes melito
D) a presença de paralisia cerebral não é uma das causas de retardo de crescimento
E) a maioria dos casos de insuficiência de crescimento ocorre por causas não orgânicas, isto é,
privações psicossociais levando a fornecimento energético insuficiente

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

16 – Sobre o aleitamento materno, qual a alternativa correta?
A) deve ser orientado como alimentação no primeiro semestre de vida, sempre associado a chás,
sucos e vitaminas
B) o leite materno é o um bom alimento do ponto de vista nutricional, porém não é a primeira
escolha para o recém-nato prematuro.
C) nas crianças de bom nível socioeconômico é a mesma coisa amamentar no seio ou com
mamadeira
D) o aleitamento materno é importante fator para o espaçamento entre gestações
E) nenhuma está correta
17 – Quanto à vacinação da criança, marque a correta:
A) recomenda-se a aplicação da vacina BCG ao nascer, aos 3 e 6 meses de vida
B) a vacina tríplice bacteriana previne a difteria, o tétano e o sarampo
C) a vacina Sabin apresenta aplicação subcutânea
D) recomenda-se a aplicação da vacina oral para poliomielite aos 2 , 4 e 6 meses de vida, com
reforço aos 15 meses de vida
E ) a vacina tetravalente previne a difteria, o tétano, a rubéola e meningite e outras infecções por
Haemophilus influenzae tipo b
18 – Mulher de 32 anos procura a unidade básica de saúde com resultado de colpocitologia
oncótica mostrando a presença de células metaplásicas. Nesse caso:
A) é indicado colposcopia para complementação diagnóstica
B) deve-se prescrever creme vaginal com antibiótico e repetir a citologia
C) realizar teste de Schiller e cauterizar eventuais lesões
D) não é necessário qualquer conduta, pois células metaplásicas são achados normais
E) deve-se realizar biópsia no colo uterino
19 – A citologia sugestiva de lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau inclui:
A) atipia coilocitótica ( HPV)
B) ASC-US
C) NIC II
D) NIC III
E ) metaplasia escamosa
20 – Assinale a afirmação incorreta:
A) o sangramento genital na gestante pode denunciar a ocorrência de abortamento, pólipo
cervical, miomas, gravidez ectópica ou doença trofoblástica gestacional
B) os sangramentos da segunda metade da gestação não podem ser conseqüentes a rotura do
seio marginal da placenta
C) os sangramentos cíclicos que podem ocorrer até o terceiro mês da gestação, correspondentes
ao período menstrual, devem-se a flutuações hormonais que podem ocorrer nesse período
gestacional
D) os processos infecciosos sistêmicos em gestantes podem envolver riscos fetais como
malformações e estar relacionados a abortamentos
E) para o cálculo da data provável do parto, segue-se a regra de Naegle
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21 – Assinale a alternativa incorreta:
A) o álcool ingerido por gestantes pode levar a alterações no desenvolvimento fetal com
encurtamento de membros
B) filhos de gestantes usuárias de drogas podem apresentar após nascimento síndrome de
abstinência
C) retardo de crescimento intra-uterino pode estar relacionado com hábito tabágico da gestante
D) cefaléia, escotomas e hiper-reflexia em gestantes podem indicar casos de pré-eclâmpsia ou
eclâmpsia
E) o aumento da incidência de infecção do trato urinário nas gestantes ocorre somente devido a
compressão do trato urinário pelo útero
22 – Sobre o puerpério, assinale a alternativa correta:
A) tem a duração de 8 semanas após o parto
B) a involução uterina fica comprometida quando partes dos anexos fetais são deixadas no
interior do útero ou por infecção
C) o trabalho de parto prolongado não é fator importante para a predisposição a infecção uterina
D) o engurgitamento mamário por estase vascular, linfática e láctea não dificulta a sucção do
recém-nato
E) a mastite aguda geralmente ocorre após 4 meses de lactação
23 – Sobre doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa incorreta:
A) a sífilis caracteriza-se por cancro duro no local de inoculação e apresenta período de incubação
de 3 a 7 dias
B) a gonorréia, causada por Nesseria gonorrheae, pode evoluir para doença inflamatória pélvica
C) a cervivite por Clamydia trachomatis pode se apresentar com úlceras no colo uterino e
leucorréia purulenta
D) o cancro mole é causado pelo Haemophilus ducreyi
E) o herpes simples , em sua fase aguda, apresenta evolução de 10 a 20 dias e pode tornar-se
recorrente
24 – São fatores de risco para doença inflamatória pélvica, exceto:
A) multiplicidade de parceiros
B) iniciação sexual precoce
C) uso de DIU
D) doença inflamatória pélvica prévia
E) uso de antibióticos de repetição
25 – Sobre neoplasia de mama, marque a incorreta:
A) mulheres com menarca tardia e menopausa precoce tem risco relativo aumentado para a
doença
B) o fator de risco com maior importância é a história familiar
C) são fatores de risco ambientais : ingestão de ácidos graxos saturados, etilismo e exposição a
agentes químicos
D) para investigação diagnóstica, a primeira escolha é a mamografia
E) lesões multicêntricas estão relacionadas com altos índices de recidiva local
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26 – A hepatite B e a C compartilham qual das seguintes características epidemiológicas?
A) associar-se a desenvolvimento de hepatite crônica em 50% dos pacientes
B) a infecção ativa está associada a elevada taxa de mortalidade
C) a vacinação confere proteção adequada contra a doença
D) são raras em usuários de drogas intravenosas
E) colocam o paciente em alto risco de hepatoma
27 – Que combinação de achados fornece o diagnóstico definitivo de fibrose cística?
A) história familiar de fibrose cística e função pulmonar anormal
B) função pulmonar anormal e insuficiência pancreática
C) radiografia de tórax anormal e história familiar de fibrose cística
D) alta concentração sérica de eletrólitos e radiografia de tórax anormal
E) insuficiência pancreática e alta concentração de eletrólitos no suor
28 - São sintomas de hipotireoidismo, exceto:
A) fadiga
B) diarréia
C) edema de membros inferiores
D) intolerância ao frio
E) pele seca

29 – Uma mulher de 55 anos de idade encontra-se em tratamento para DM tipo II com insulina
NPH (35U) cedo após desjejum. As medidas domiciliares das glicemias habitualmente encontramse assim: 7h = 238 mg/dl, 11h = 155 mg/dl, 16h = 128 mg/dl e 20h = 125mg/dl. Qual seria a
alteração no esquema terapêutico mais adequada?
A) aumentar a dose da insulina
B) acrescentar insulina regular à dose da NPH
C) administrar a dose da NPH a noite em vez de pela manhã
D) acrescentar uma dose de insulina regular antes da ceia
E) acrescentar uma segunda dose de insulina NPH antes da ceia

30 – São contra-indicações absolutas para fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio, exceto:
A) acidente vascular cerebral hemorrágico prévio
B) sangramento digestivo ativo
C) neoplasia intracraniana conhecida
D) suspeita de dissecção de aorta
E) aneurisma volumoso de artérias periféricas
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31 – São critérios principais de Framinghan, exceto:
A) dispnéia paroxística noturna
B) trombose venosa profunda
C) cardiomegalia
D) edema agudo de pulmão
E) ritmo em galope por B3
32 – Sobre abdome agudo, assinale a alternativa correta:
A) o abdome agudo obstrutivo é o mais freqüente
B) na isquemia mesentérica, não se evidencia freqüentemente irritação peritoneal , exceto se já
houver sofrimento de alça intestinal
C) o raio X de abdome realizado com paciente em decúbito dorsal é suficiente para avaliar
suspeita de abdome agudo perfurativo
D) a dor a descompressão do abdome, observada durante o exame físico, é decorrente do
comprometimento do peritônio visceral
E) nenhuma alternativa está correta

33 – Politraumatizado, vítima de acidente de moto, dá entrada no pronto socorro com fratura
escalonada de costelas, traumas de face, fratura exposta de fêmur, taquicárdico, hipotenso e com
escala de coma de Glasgow de 7. Qual a primeira atitude a ser tomada?
A) Entubação oro-traqueal
B) acesso venoso para reposição de volume
C) ventilação com máscara e ambu
D) imobilização da fratura exposta
E) tomografia de crânio

34 – São causas de choque cardiogênico, exceto:
A) infarto agudo do miocárdio
B) arritmias
C) hiperviscosidade do sangue
D) shunt arteriovenoso
E) lesões valvares

35 – Qual o grupo de anti-hipertensivos que auxiliam nos sintomas dos pacientes portadores de
hiperplasia prostática benigna?
A) diuréticos de alça
B) diuréticos tiazídicos
C) alfa 1 bloqueadores
D) antagonistas do canal de cálcio
E) betabloqueadores
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36 – Hipertensão arterial associada a cefaléia, sudorese e palpitações é compatível com:
A) hipertireoidismo
B) feocromocitoma
C) hipertensão renovascular
D) hiperaldosteronismo primário
E) hiperparatireoidismo

37 – Sobre os tumores da tireóide, assinale a correta:
A) o de melhor prognóstico é o adenocarcinoma indiferenciado
B) o mais comum é o adenocarcinoma medular
C) o local mais comum de metástase do adenocarcinoma papilífero é o fígado
D) o mais raro é o adenocarcinoma folicular
E) o carcinoma medular secreta calcitonina

38 – São sintomas da síndrome de recuperação nutricional, exceto:
A) anemia
B) distensão abdominal
C) sudorese
D) recuperação da coloração do cabelo
E) hepatomegalia

39 – Qual a causa mais comum de abdome agudo obstrutivo em criança pré-escolar?
A) volvo
B) invaginação intestinal
C) brida
D) suboclusão por áscaris
E) nenhuma alternativa anterior

40 – Quanto ao pré-natal, podemos afirmar, exceto:
A) a altura uterina deve ser medida a partir da borda superior da sínfise púbica
B) a presença de varizes as gestantes justifica a orientação para uso de meias de compressão
C) em situações normais entre a oitava e a décima segunda semanas, já se observa o colostro na
mama da gestante
D) os batimentos cardíacos fetais devem ser avaliados nas consultas de pré-natal com o doppler ,
pois a partir da décima a décima segunda semanas, já é possível identificá-los com clareza
E) não há necessidade de colher citologia oncótica , mesmo que não tenha sido colhida
recentemente
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41 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase.
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer.
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar.
C) Leu o texto de ponta a ponta.
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns.
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador.
42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

Os candidatos começaram a escrever. = advérbio
Eu a vi ontem. = pronome pessoal do caso oblíquo
Veja o que você fez. = pronome demonstrativo
O inspetor acaba de chegar. = artigo indefinido
Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa

43 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é:
A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto
E) impessoal
44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas
A)
B)
C)
D)
E)

Jabuticaba – êmbulo – mágoa
Táboa – óbolo – tussir
Boeiro – íngoa – puleiro
Polenta – nódoa – engolir
N.d.a

45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade
que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:
A)
B)
C)
D)
E)

20
30
40
25
35

46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a
outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é?
A)
B)
C)
D)
E)

135
125
160
152
140

Km
Km
Km
Km
Km
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47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que
resta para concluir é ¼ do que já passou?
A) 1 h 20 min.
B) 1 h 36 min.
C) 1 h 18 min.
D) 1 h 40 min.
E) 1 h 12 min.

48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Regime Jurídico dos Servidores.
Código de Obras;
Código de Postura;
Código Tributário;
n.d.a

49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena
de perda do mandato, salvo por período inferior a:
A)
B)
C)
D)
E)

30 dias.
10 dias
5 dias
15 dias
20 dias

50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:
A)
B)
C)
D)
E)

1/3
1/3
2/3
2/3
1/2

dos
dos
dos
dos
dos

votos
votos
votos
votos
votos

dos
dos
dos
dos
dos

membros
membros
membros
membros
membros

da Câmara.
presentes.
da Câmara.
presentes
da Câmara

_____________________________________________________BOA SORTE____

