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CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1- A prescrição de mebendazol é de escolha para o tratamento nos casos de infestação por: 
 

a) Giardia lamblia.  
b) Schistosoma mansoni. 

c) Candida albicans 
d) Entamoeba histolytica. 

e) Enterobius vermicularis. 

 
2-  Dentre as arritmias cardíacas relacionadas baixo, assinale a que NÃO pode representar manifestações de intoxicação 
digitálica: 
 

a) Bigeminismo.  
b) Ritmo juncional acelerado.  
c) Taquicardia ventricular bidirecional.  

d) Taquicardia atrial com bloqueio variável. 
e) Taquicardia supraventricular com condução  

 

3-  Dentre as alternativas abaixo, assinale a situação clínica que quando associada à hipertensão arterial primária está contra-
indicado o uso de hidroclorotiazida como agente anti-hipertensivo: 
 

a) Gota.  
b) Urolitíase.  

c) Bronquite crônica. 
d) Asma brônquica. 

e) Diabete melito tipo 2. 

 
4- Nos portadores de insuficiência cardíaca, a droga abaixo relacionada que NÃO diminui a mortalidade é: 

 
a) Digoxina.  
b) Betabloqueador.  
c) Inibidor de ECA. 

d) Espironolactona. 
e) Bloqueador do receptor da angiotensina II. 

 

5- NÃO é considerado fator de risco para o desenvolvimento de anemia ferropriva: 
 

a) Prematuridade.  
b) Infecções freqüentes. 
c) Aleitamento materno exclusivo até os seis meses. 

d) Uso freqüente de chás. 
e) Introdução precoce do leite de vaca. 

 
6 - O antidepressivo com maior efeito sedativo é: 
 

a) fluoxetina; 
b) mirtazapina; 

c) sertralina; 
d) escitalopram; 

e) citalopram. 

 
7 - Um paciente é classificado como obeso quando seu índice 
de massa corporal (em kg/m2) é de: 
 

a) 20; b) 23; c) 25; d) 28; e) 31. 
 
 8 - Ginecomastia é um achado mais comum em: 
 

a) hipertireoidismo; 
b) timoma; 

c) artrite reumatóide; 
d) cirrose; 

e) colite ulcerativa. 

 
9 - Eczema é uma reação dermatológica observada principalmente com o uso de: 
 

a) neomicina; 
b) isoniazida; 

c) alopurinol; 
d) quinidina; 

e) carbamazepina. 

 
10 - A nefropatia membranosa está associada com: 
 

a) linfoma não Hodgkin; 
b) AIDS; 

c) obesidade; 
d) alergia; 

e) uso de heroína. 

 
11 - Língua com fissuras é um achado clínico mais comum na deficiência de: 
 

a) cobre; b) zinco; c) riboflavina; d) ferro; e) niacina. 
 
12-É CORRETO afirmar que, quando a silhueta cardíaca aumenta ao estudo radiológico do tórax, dando a ela um aspecto de 
moringa, o diagnóstico mais provável é: 
 

a) insuficiência mitral. 
b) edema agudo do pulmão. 

c) derrame pericárdico. 
d) miocardiopatia alcoólica. 

e) normalidade. 

 
13-Quanto à endocrinologia do ciclo menstrual feminino, é CORRETO afirmar que: 
 

a) a maior variação na duração dos ciclos menstruais ocorre no menacme, entre os 20 e os 30 anos de idade. 
b) os níveis circulantes de LH caem durante toda a fase folicular. 
c) a fase lútea ocorre próximo ao pico ovulatório e dura cerca de dois a três dias. 
d) os níveis de progesterona diminuem proximamente à menstruação. 
e) os níveis de estrógeno aumentam próximo à menstruação. 
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14- É CORRETO afirmar sobre o tétano como doença relacionada com o trabalho 
 

a) que, quando decorrente de acidente do trabalho, pode ser classificado no grupo II da classificação de Schilling. 
b) que a forma localizada é incomum, mas o prognóstico é excelente. 
c) que a exposição ocupacional em trabalhadores é incomum. 
d) que não é doença de notificação compulsória. 
e) é sempre banal seu tratamento. 

 
15-Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente as ocupações às doenças infecciosas. 
 

COLUNA I    COLUNA II 
 

1. Trabalho em armazéns de grãos  (   ) tularemia 
2. Dentistas     (   ) tifo 
3. Trabalho com pele de animais   (   ) leptospirose 
4. Trabalho em limpeza urbana   (   ) hepatite C 
 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA. 
a) (2) (4) (3) (1) 
b) (4) (3) (2) (1) 
c) (3) (4) (1) (2) 
d) (3) (1) (4) (2) 
e) (1) (2) (3) (4) 

 
16- Paciente adulto, diabético, em uso de hipoglicemiante oral, apresenta quadro de hipoglicemia. Neste momento, deve receber 
 

a) 25 a 50 g de glicose a 50%, 50 a 100 mL. 
b) 25 a 50 g de glicose a 25% 50 a 100 mL. 
c) 10 a 15 g de glicose a 50%, 30 a 60 mL. 

d) 10 a 15 g de glicose a 25%, 30 a 60 mL. 
e) 5 a 10 g de glicose a 50%, 30 a 60 mL. 

 
17- O ataque isquêmico transitório tem, geralmente, as mesmas características e mecanismos determinantes do acidente 
vascular cerebral isquêmico, porém, por definição, com regressão completa do déficit neurológico em menos de 
 

a) 48 horas. b) 36 horas. c) 24 horas. d) 12 horas. e) 06 horas. 
 
18- A elevação das enzimas hepática ALT e AST acima de 2000 U/L  é mais característica de quadros de: 
 

a) obstrução biliar secundária a calculose biliar. 
b) obstrução biliar secundária a hepatocarcinoma. 
c) obstrução biliar secundária a câncer de pâncreas. 
d) hepatite viral aguda. 
e) hepatite alcoólica. 

 
19- Mulher de 36 anos apresenta-se com os sinais de Chvostek e Trousseau. Pode-se afirmar que se trata, mais 
provavelmente, de quadro de 
 

a) hipocalemia. 
b) hipofosfatemia. 

c) hiponatremia. 
d) hipocalcemia. 

e) hipomagnessemia. 

 

Observe o texto abaixo e responda a questão nº 20. 
 

Paciente de 67 anos apresenta dispnéia. Há 3 dias houve piora da tosse, aparecimento de febre e expectoração amarelada. 
História de DPOC e HAS, usa vários remédios, mas não se lembra quais são. Exame: pressão arterial de 170 x 100 mm Hg, 
pulso de 110 bpm, T = 38 ºC, saturação O2 = 86 % FR = 36 ipm, com tiragem e bulhas rítmicas hipofonéticas, 
sem sopros, pulmão com crepitações bilaterais, maior direita. 
 
RX de tórax abaixo. 
 

 

 
20- Trata-se mais provavelmente de quadro de 

 
a) TEP. 
b) derrame pleural. 
c) pneumonia. 
d) tuberculose. 
e) empiema. 
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21. A Vigilância Epidemiológica tem como principal finalidade: 
 
a) Tratar os casos de doenças que acometem os trabalahdores locais 
b) Promover reciclagem dos profissionais que atuam na imunização 
c) Implementar medidas que incentivem a boa cobertura vacinal 
d) Distribuir medicamentos dos programas de tuberculose e hanseníase 
e) Desenvolver ações para evitar o surgimento e a disseminação de doenças infecto-parasitárias 
 
22. A definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é: 
 
a) “Saúde é um completo estado de saúde mental”. 
b) “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
c) “Saúde é a ausência de doenças ou enfermidades”. 
d) “Saúde é a prestação global de assistência ao doente acamado”. 
e) “Saúde é um direito de todas as raças, independente de sexo, religião ou cor”. 
 
23. Em certas áreas das regiões nordeste e centro-oeste, é grande o número de pessoas portadoras de esquistossomose ou 
xistose. Como há vários anos o número de doentes é praticamente constante, podemos considerar que nessas áreas a 
esquistossomose é doença caracterizada como: 
 
a) Endêmica 
b) Acidental 

c) Congênita 
d) Epidêmica 

e) Hereditária 

 
24. A profilaxia tem por finalidade: 
 
a) Prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis 
b) Procurar debelar doenças que atingem grande grupo de pessoas 
c) Tomar apenas medidas paliativas 
d) Tratar com antibióticos e quimioterápicos grande número de pacientes portadores de doenças transmissíveis 
e) Isolar apenas os portadores de doenças transmissíveis, deixando de isolar os que com eles tiveram contato. 
 
25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é 
competência do nível: 
 
a) Federal 
b) Distrital 

c) Regional 
d) Estadual 

e) Municipal 

 
Texto I 

O FUTURO DA COMUNICAÇÃO 
R. A. Amaral Vieira 

A nossa civilização é marcada pela linguagem gráfica. A escrita domina nossa vida; é uma instituição social tão forte 
quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. Pela escrita acumulamos conhecimentos, 
transmitimos idéias, fixamos nossa cultura.  

Nossas religiões derivam de livros: o islamismo vem do Corão, escrito por Maomé; os Dez Mandamentos de Moisés 
foi um livro escrito em pedra. Nosso cristianismo está contido em um livro, a Bíblia. É a cartilha, é o livro escolar, é a literatura 
expressa graficamente, é o jornal. Mesmo a televisão _ e mais do que ela o cinema _ lança mão dos recursos da linguagem 
escrita (legenda) para facilitar a comunicação. 

Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.    São as certidões, os atestados, 
são os relatórios, são os diplomas. O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale 
mais que todas as evidências.  

Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver, o diploma mais que 
a habilitação. Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
 
26. Podemos inferir do texto I: 
 
I – É um texto dissertativo/argumentativo, dadas as suas características estruturais. 
II – É um texto descritivo, já que descreve a importância da escrita. 
III – É argumentativo, marcado pelas hipóteses e tentativas de fundamentá-las. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 

c) Apenas I, II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
27. São ideias primárias do texto, exceto: 
 
a) A escrita domina nossa vida 
b) A comunicação escrita senta-se em trono 
c) A simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências 
d) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência 
e) Nossas religiões derivam de livros 
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28. “O documento é basicamente um documento gráfico, e a simples expressão gráfica vale mais que todas as evidências.” 
Nesse trecho, a vírgula: 
 
a) Está correta por se tratar de sujeitos diferentes, embora separados pelo conectivo “e”. 
b) Está incorreta por se tratar de conjunção aditiva que inibe o uso de vírgulas. 
c) Poderia ser colocada depois da palavra “gráfica” sem alteração gramatical. 
d) Deveria ser colocada depois do “a” 
e) Não pode ser julgada correta, pois não há nenhuma regra específica paraesse caso. 
 
29. No primeiro parágrafo, os dois últimos períodos são construídos utilizando como recurso: 
 
a) orações assindéticas e subordinadas 
b) orações sindéticas e subordinadas 
c) apenas orações subordinadas 
d) apenas orações assindéticas 
e) orações sindéticas apenas 
 
30. A alternativa que não aponta implícita ou explicitamente a opinião do autor é: 
 
a) Sem a linguagem escrita é praticamente impossível a existência no seio da civilização. 
b) Na engrenagem da sociedade moderna, a comunicação escrita senta-se em trono.   
c) Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros. 
d) Numa quase caricatura podemos dizer que o atestado de óbito é mais importante que o cadáver. 
e) Nossas religiões derivam de livros. 
 
 
 




