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Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2011 

 

CARGO: MÉDICO ESF 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da(s) palavra(s) sublinhada(s): 

 

a) Se não fosse Van Gogh, o que seria do amarelo? 

b) No livro não há senões. 

c) Desconheço o porquê de sua indignação. 

d) Não me recordava exatamente como era o prédio aonde eu morava. 

e) Aonde vou, não podeis ir. 

 

2) Marque a alternativa que apresenta uma metáfora: 

 

a) O tribunal popular é como a parede da Justiça. 

b) O tribunal popular é a parede da Justiça.  

c) Ele entregou a alma a Deus. 

d) Ela morreu de medo quando me viu. 

e) Nunca abandones a cruz. 

 

3) As palavras em negrito das frases abaixo são: 

 

Hoje tem festa na comunidade. 

Não ouvi mais vozes nem risos. 

Sim, era pura teimosia. 

Tirou os óculos talvez para respirar melhor. 

Apenas balões passavam silenciosamente. 

  

a) Verbo. 

b) Substantivo. 

c) Adjetivo. 

d) Pronome. 

e) Advérbio.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do sinal de crase: 

 

a) O aviso foi dado às 13h55min de quinta-feira passada, em inglês, por um fuzileiro da 

embaixada americana em Brasília. 

b) Equipados com detectores eletrônicos, trajes especiais, coletes à prova de balas e 

capacetes, quatro peritos transportaram o embrulho até um gramado. 

c) O motivo do susto era um pacote semelhante à uma caixa de sapatos, que chegara 

horas antes a embaixada. 

d) Permaneci indiferente àquele barulho. 

e) Graças à maré alta e à ajuda dos pescadores, a baleia conseguiu voltar para o alto 

mar. 
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5) Assinale a alternativa que não apresenta problemas de pontuação: 

 

a) João sirva, o café. 

b) Um dia na sala ele, me puxou a barra do paletó e me fez examinar seu pequeno 

dedo, machucado. 

c) Deveria ser algum, servente, secretária, servente. 

d) Guarde as pastas, Rodrigo. 

e) A verdade é, que o pedreiro, não viajou. 

 

6) Assinale a frase que apresenta erro de concordância: 

 

a) Mais de um vereador se manifestaram a favor do projeto. 

b) O presidente da sociedade e seus representantes debaterão o problema. 

c) O médico e eu tomaremos providências. 

d) A maior parte dos munícipes não gostou das novas medidas tomadas pela polícia. 

e) No Brasil, 8,5% das crianças nascem desnutridas. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Sabe-se que a razão do perímetro de um quadrado para o perímetro de um triângulo 

equilátero e de 5 para 7. O perímetro de um triângulo equilátero é 42 cm. Assim quanto 

mede cada lado do quadrado? 

 

a) 9,5cm. 

b) 21cm. 

c) 15cm. 

d) 10cm. 

e) 7,5cm. 

 

8)A sala de cinema tem a forma de um trapézio isósceles com as dimensões indicadas 

na figura. Sabendo que cada pessoa ocupa uma área de 1,2m², qual a lotação máxima 

desse cinema? 

 

a) 634 pessoas. 

b) 466 pessoas. 

c) 548 pessoas. 

d) 345 pessoas. 

e) 446 pessoas. 
 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) A economia do município de Caxambu do Sul é fundamentalmente gerada através 

do (a): 

 

a) Comércio. 

b) Agricultura. 

c) Indústria moveleira. 

d) Indústria têxtil. 

e) Prestação de serviços. 
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10) Considere as afirmações 

 

I Atualmente os municípios de todo o Brasil devem se empenhar para a substituição dos 

lixões por aterros sanitários. 

II Os lixões são locais onde os resíduos são armazenados sem nenhum tratamento ou 

separação. 

III Os aterros são locais onde o lixo é tratado e separado, buscando evitar a 

contaminação do solo e a proliferação de doenças. 

 

Estão corretas: 

 

a) As afirmativas II e III. 

b) As afirmativas I e II. 

c) As afirmativas I, II e III. 

d) Apenas a afirmativa I. 

e) Apenas a afirmativa II. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é incorreto afirmar 

que: 

 

a) Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: integralidade, qualidade, 

equidade e participação social. 

b) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. 

c) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido 

de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. 

d) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde 

da Família, compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo 

Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

e) A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa 

complexidade tecnológica, que tem como principal objetivo a interiorização da saúde.  

 

12) A respeito da Lei 8080/90, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, é correto afirmar 

que: 

 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo dever do Estado prover 

assistência de cuidados de saúde, exclusivamente, para as classes menos favorecidas. 

b) A iniciativa privada, não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), nem 

mesmo em caráter complementar, assim evitando tornar a atividade de assistência à 

saúde um objeto mercantil. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário 

às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
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d) Não compete ao SUS a participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

13) Sobre o calendário básico de vacinação, com a associação vacina e doenças 

evitadas, é correta a alternativa: 

 

a) Vacina BCG -> Poliomielite. 

b) Vacina tríplice viral -> Sarampo, caxumba e rubéola. 

c) Vacina tríplice viral -> Sarampo, varíola e rubéola. 

d) Vacina tetravalente -> Tétano, difteria, coqueluche e poliomielite. 

e) Todas as associações estão incorretas.  

 

14) Sobre a transmissão vertical do vírus HIV é falso afirmar que:  

 

a) A carga viral elevada e o tempo prolongado de ruptura das membranas amnióticas 

são reconhecidos como os principais fatores associados à transmissão vertical do HIV. 

b) Há evidências de que a maioria dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 

65%) ocorrem tardiamente na gestação, e principalmente durante o trabalho de parto e 

no parto propriamente dito. 

c) O aleitamento materno representa risco adicional de transmissão, que se renova a 

cada exposição da criança ao peito (mamada), de 7% a 22%. 

d) Ações combinadas (administração de terapia anti-retroviral+ adequada assistência 

para a mãe e seu bebê) se mostraram pouco eficientes para reduzir as taxas de 

transmissão vertical. Tendo sua validade questionada por conta dos riscos de efeitos 

adversos para mãe e criança. 

e) O diagnóstico do HIV no início da gestação constitui-se em intervenção muito eficaz 

para a redução da transmissão vertical e controle da doença materna. 

 

15) O acompanhamento do desenvolvimento é etapa indispensável das consultas 

sistemáticas de revisão de todas as crianças. 

Sobre alguns marcos do desenvolvimento da criança é falso afirmar que: 

 

a) A sucção reflexa não deve persistir a partir do sexto mês. 

b) Entre 2 meses e 4 meses a criança já deve ser capaz de levantar a cabeça e ombros, 

quando colocada de bruços. 

c) Entre 9 meses e um ano a criança deve ser capaz de falar pelo menos uma frase 

completa com sentido. 

d) Entre um ano e 18 meses já deve andar sozinha. 

e) Entre 2 e 3 anos a criança já deve ser capaz de dar nome aos objetos e falar seu 

próprio nome. 

 

16) São considerados fatores de risco para o diabetes gestacional, exceto: 

 

a) Idade superior a 25 anos. 

b) Baixa estatura (menor ou igual a 1,50m) 

c) Obesidade. 

d) Oligodrâmnio. 

e) Antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal. 
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17) O Dispositivo Intrauterino (DIU) é útil no planejamento familiar em grande escala, pois 

seu custo é baixo e sua permanência de uso é prolongada. 

São contraindicações para o uso do DIU, exceto: 

 

a) Gravidez suspeita ou confirmada. 

b) Infecção pélvica ativa. 

c) Estenose do canal cervical. 

d) Nulíparas. 

e) Sangramento uterino de causa desconhecida. 

 

18) O tratamento da insuficiência cardíaca (IC) tem como objetivo, reduzir os sintomas, 

melhorar a capacidade funcional e diminuir a mortalidade. 

Sobre as medidas terapêuticas adotadas na insuficiência cardíaca é incorreto afirmar 

que: 

 

a) O controle hidrossalino é essencial. 

b) A ingesta de sódio deve ser reduzida progressivamente com a evolução dos sintomas. 

c) O uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina está indicado para todos 

os pacientes com insuficiência cardíaca. 

d) O uso de beta-bloqueadores está indicado para pacientes com IC classe II – IV. 

e) A digoxina não é mais recomendada devido a sua janela terapêutica estreita e risco 

de arritmias. 

 

19) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). 

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão é correto afirmar que: 

 

a) Mudanças no estilo de vida são recomendadas na prevenção secundária da HAS, 

entretanto possuem pouco ou nenhum efeito para reduzir os níveis pressóricos em 

pacientes com PA limítrofe. 

b) Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, para fins 

de classificação da hipertensão, somente a diastólica deve ser considerada. 

c) Considera-se hipertensão sistólica isolada a PA sistólica maior ou igual a 140 mmHg e a 

diastólica menor que 90 mmHg. 

d) A Hipertensão do Avental Branco é definida como medidas de PA elevada em 

consultório e medidas normais ao MAPA, entretanto devido a sua baixa relação com 

risco cardiovascular é clinicamente irrelevante. 

e) A hipertensão sistólica isolada e a pressão de pulso são fatores de baixo risco para 

doença cardiovascular em pacientes de meia-idade e idosos, devendo ser 

desconsiderada nestes pacientes. 

 

20) Em 1975, foi implementada a obrigatoriedade da notificação de algumas doenças e 

agravos de saúde no Brasil. Fazem parte da Lista Nacional de Doenças e Agravos de 

Notificação Compulsória, exceto: 

 

a) Sífilis Primária. 

b) Poliomielite. 

c) Sarampo. 

d) Febre Amarela. 

e) Violência doméstica. 
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21) Sobre o tratamento medicamentoso da Diabetes tipo2, é falso afirmar que: 

 

a) O tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2 deve ser iniciado quando as 

recomendações nutricionais e de atividade física não forem eficazes para manter os 

níveis de HbA1c inferiores a 7,0. 

b) A metformina é o medicamento de escolha para a maioria dos pacientes com 

diabetes tipo 2. 

c) A metformina melhora os níveis glicêmicos, mas não leva à hipoglicemia. 

d) O uso de metformina está associado ao aumento de peso. 

e) Clorpropamida e glibenclamida: são metabolizadas no fígado e seus metabólitos têm 

efeito hipoglicemiante. Devem ser evitadas em idosos devido ao risco de hipoglicemia. 

 

22) O diagnóstico de Febre Reumática é eminentemente clínico, sendo utilizado os 

critérios de Jones para auxiliar no diagnóstico clínico da doença. Os critérios de Jones 

foram divididos em manifestações maiores e menores. São manifestações maiores, 

exceto: 

 

a) Coréia. 

b) Cardite. 

c) Leucocitose. 

d) Poliartrite. 

e) Nódulos subcutâneos.   

 

23) Assinale a correlação correta entre parasitose e fármaco para seu tratamento: 

 

a) Amebíase -> Albendazol  

b) Teníase intestinal -> Cloroquina 

c) Tricuríase -> Mebendazol  

d) Enterobíase -> Secnidazol  

e) Cisticercose -> Metronidazol  

 

24) Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) é correto afirmar que: 

 

a) O Cancro Mole é ocasionado pelo Treponema pallidum. 

b) O Haemophilus ducrey é o agente etiológico da Sífilis. 

c) O condiloma acuminado é uma doença ocasionada pela Chlamydia trachomatis. 

d) A lesão típica da sífilis primária é o cancro indolor em genitália, boca ou ânus. 

e) Todas as afirmativas acima estão incorretas. 

 

25) Sobre a Hepatite B e seus marcadores, assinale a afirmativa incorreta: 

 

a) HBsAg é o primeiro marcador sorológico que surge no curso da infecção pelo HBV. 

b) A persistência do HBsAg por mais de seis meses configura o estado de portador 

crônico. 

c) O marcador anti-HBs indica imunidade. 

d) O HBeAg é um marcador que indica replicação viral e infectividade. 

e) O marcador anti-HBc IgM é o melhor marcador para o diagnóstico de cronicidade. 
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26) Assinale a alternativa correta sobre hipovitaminose: 

 

a) Hipovitaminose A -> Pele áspera e seca. 

b) Hipovitaminose C -> Distúrbios da marcha. 

c) Hipovitaminose K -> Reflexos hiperativos e Sinal deBabinski. 

d) Hipovitaminose A -> Estomatite e glossite. 

e) Hipovitaminose E -> Hemorragias. 

 

27) Os acidentes de envenenamento por Lonomia sp, acontecem pelo contato com as 

cerdas de lagartas. No Brasil ocorrem principalmente na região Sul e Sudeste, entre os 

meses de outubro e abril, principalmente em zona rural. 

Sobre o envenenamento por Lonomia sp é falsa a afirmativa: 

 

a) O veneno de Lonomia sp provoca distúrbio na coagulação sanguínea, propiciando o 

surgimento de manifestações hemorrágicas. 

b) O soro antilonômico (SALon) deve ser administrado em todo caso, independente do 

quadro clínico. 

c) Infiltração local com anestésico do tipo Lidocaína a 2%, pode ser realizada para 

controle da dor ou desconforto na área acometida. 

d) Hidratação intravenosa deve ser iniciada precocemente para o tratamento da 

insuficiência renal aguda. 

e) Deve ser evitado o uso de medicação intramuscular. 

 

28) Benzodiazepínicos (BDZ) possuem indicações precisas para controle da ansiedade e 

como tratamento adjuvante dos principais transtornos psiquiátricos, sendo 

frequentemente prescritos por médicos psiquiatras e clínicos. Sobre os BDZ é falso afirmar 

que:  

 

a) O diazepam e o clordiazepóxido são altamente lipossolúveis e, por isso, têm 

distribuição errática quando administrados por via intramuscular, devendo ser evitado 

essa via de administração. 

b) O midazolam é um BDZ com propriedades eminentemente sedativa-hipnóticas.   

c) Idosos que utilizam BDZ apresentam maior risco de interação medicamentosa, piora 

dos desempenhos psicomotor e cognitivo (reversível), quedas e risco de acidentes no 

trânsito. 

d) Os BDZ tem grande potencial de gerar dependência, entretanto devido aos efeitos 

benéficos da medicação e a baixa potencialidade de efeitos colaterais, não se justifica 

a tentativa de retirar a medicação dos usuários crônicos, em virtude dos efeitos da 

síndrome de abstinência. 

e) Pacientes com história de abuso de álcool não devem receber BDZ, salvo para o 

tratamento da síndrome de abstinência alcoólica.  

 

29) São fatores de risco, mais importantes, para o desenvolvimento de lesões pré-

neoplásicas e de carcinoma invasor do colo do útero, exceto: 

 

a) Tabagismo. 

b) Nuliparidade. 

c) Multiplicidade de parceiros sexuais. 

d) Multiparidade. 

e) Início precoce de atividade sexual. 
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30) Assinale a alternativa correta sobre Carcinoma Basocelular (CBC): 

 

a) É considerado um tumor benigno cutâneo, pois raramente gera metástase. 

b) Metástases de CBC são extremamente comuns. 

c) Sua morbidade está relacionada com a invasão tecidual podendo invadir e destruir 

tecidos adjacentes à pele, inclusive cartilagem e osso. 

d) É a menos frequente das neoplasias cutâneas. 

e) Diferente dos demais tumores malignos de pele (Melanoma e Carcinoma 

espinocelular), a exposição à radiação solar não é fator de risco para o 

desenvolvimento do CBC.  
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 




