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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
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CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
11. Na intoxicação por acetaminofen, qual é a manifestação mais frequentemente encontrada? 
 
a)  Acidose metabólica. 
b)  Elevação das bilirrubinas. 
c) Elevação da amilase sérica. 
d) Elevação das enzimas hepáticas. 
e) Alcalose metabólica. 
 
 
12. Paciente com cirrose hepática, diabetis melitus, pele bronzeada e artrite é compatível com: 
 
a) Hepatite auto-imune. 
b) Colangite esclerosante primária. 
c) Cirrose biliar primária. 
d) Hemocromatose. 
e) Doença de Wilson. 
 
 
13. Qual a etiologia mais comum para a insuficiência renal aguda (IRA)? 
 
a) Glomerulonefrite. 
b) Necrose tubular aguda. 
c) Vasculite. 
d) Necrose cortical bilateral. 
e) Nefropatia  úrica aguda. 
 
 
14. Qual das estratégias para atenuar ou prevenir a insuficiência  renal aguda em humanos, mostrou-se 
eficaz: 
 
a) Dopamina em doses renais. 
b) Infusão de fator natriurético atrial. 
c) Infusão de fator de crescimento semelhante à insulina. 
d) Infusão de soro fisiológico previamente a infusão de contraste radiológico. 
e) Diurético de alça endovenoso em altas doses. 
 
 
15. Assinale a substância que, por sua alta sensibilidade diagnóstica, atualmente é considerada 
marcador para tuberculose Pleural: 
 
a) Angiotensina convertase. 
b) Desidrogenase  lática. 
c)  Ferritina. 
d) Albumina. 
e) Adenosina desaminase. 
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16. O foco inicial da tuberculose vertebral é no: 
 
a) Ligamento longitudinal anterior. 
b) Corpo vertebral. 
c) Processo transverso. 
d) Disco intervertebral. 
e) Arco posterior. 
 
 
17. Qual o exame que, embora pouco sensível, é altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico: 
 
a) Anti-DNA. 
b) FAN. 
c) Anti-RNP. 
d) Anti-RO. 
e) Anti-SM. 
 
 
18. Um recém-nascido apresenta exantema e bloqueio atrioventricular permanente. A mãe tem 
artralgias, alopecia, rash malar, VDRL positivo em titulo 1:8, além de leucopenia. O auto-anticorpo 
materno que deve estar presente e contribuir para a doença do neonato é: 
 
a) Anti-RO (SS-A) 
b) Anti-DNA dupla hélice. 
c) Antifosfolipídeo. 
d) Anti-LA (SS-B). 
e) Anti-SM. 
 
 
19. Torsade de Pointes significa: 
 
a)  Fibrilação atrial complicada por fenômeno tromboembólico. 
b) Técnica avançada de cirurgia menos agressiva. 
c) Tromboembolismo pulmonar gerado por trombose venosa profunda. 
d) Taquicardia ventricular polimórfica que pode levar à morte súbita. 
e) Doença da cordoalha da válvula mitral gerando hipertensão pulmonar. 
 
 
20. Pode-se afirmar que a principal etiologia de polineuropatia sensitiva é: 
 
a) Uso de substâncias tóxicas. 
b) Paraneoplasia. 
c) Diabetes. 
d) Hanseníase. 
e) Síndrome de Guillain-Barré. 
 
 
21. Dor, epífora e fotofobia referidas imediatamente após a cirurgia das pálpebras é indicativo de: 
 
a) Hemorragia retrobulbar. 
b) Obstrução do ducto lacrimal. 
c) Curso pós-operatório normal. 
d) Abrasão da córnea. 
e) Nenhuma das respostas acima. 
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22. Um paciente que faz uso crônico de lentes de contato, pode apresentar seqüelas oculares causadas 
por: 
 
a)  Crescimento da neo-descemet. 
b) Hipóxia da córnea. 
c) Aumento da quantidade de células estromais da Córnea. 
d) Hiperestesia da córnea. 
e) Diminuição do diâmetro da córnea. 
 
   
23. Alargamento do reflexo central e estreitamento do Calibre arteriolar (arteríolas em fio de cobre e 
prata), exsudatos duros e algodonosos com hemorragia e borramento da papila são alterações 
fundoscópicas da: 
 
a) Trombose da artéria central da retina. 
b) Anemia falciforme. 
c) Retinopatia diabética. 
d) Neurite óptica isquêmica. 
e) Retinopatia hipertensiva. 
 
 
24. Pupila que não reage à luz do sol, quando iluminada, mas reage quando se ilumina dentro do olho 
contralateral indica lesão do: 
 
a) Segundo Par. 
b) Terceiro Par. 
c) Quinto Par. 
d) Sexto Par. 
e) Sétimo Par. 
 
 
25. No diagnóstico diferencial do olho vermelho, pode-se afirmar que: 
 
a) Uveíte, conjuntivite, glaucoma agudo e episclerite apresentam pupilas hipo-reagentes. 
b) Conjuntivite apresenta secreção, pupilas hiporeagentes e pressão intra-ocular normal. 
c) Glaucoma agudo apresenta pupilas em miose, ausência de secreção e pressão intra-ocular elevada. 
d) Uveíte apresenta miose, ausência de secreção e pressão intra-ocular diminuídas nas fases iniciais. 
e) Episclerite apresenta secreção, pressão intra-ocular elevada e pupilas mioticas. 
 
 




