
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC 

MÉDICO PEDIATRA 

                                    ENSINO SUPERIOR 

                               CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Dentre as palavras abaixo relacionadas uma 
apresenta ERRO na divisão silábica, que é: 
A)  De-ce-pção          
B)  Ist-mo 
C)  Abs-tra-to  
D)  Mag-nó-lia 
 
02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 
a que esta escrita de forma INCORRETA: 
A)  Exceção  
B)  Excedente   
C)  Excelsso         
D)  Excesso                 
 
03- A classificação CORRETA para o substantivo 
coletivo de pessoas notáveis, de sábios, é: 
A)  Tríade  
B)  Miríade  
C)  Plêiade               
D)  Irmandade  
 
04- Dentre as opções abaixo, referente ao uso da 
crase, assinale C para as alternativas corretas e E 
para as erradas: 
I    (   ) Fomos à cidade e assistimos às festas 
II  (  ) Chamou as filhas e entregou a chave à mais 
velha 
III  (   ) Isto cheira à vinho 
IV  (   ) Irei à cidade 
Assinale a sequência CORRETA: 
A)  E, E, C e E 
B)  C, C, E e E 
C)  E, E, C e C 
D)  C, C,E e C         
 
05- Assinale a alternativa em que NÃO haja nenhum 
erro de ortografia: 
A)  A assensão nas pesquisas foi decisiva   
B)  A ascensão nas pesquisas foi decisiva                
C)  A ascenção nas pesquisas foi decisiva 
D)  A ascensão nas pesquisas foi deciziva 
 

MATEMÁTICA 
 
06- Qual a 1.732ª letra da sequência: 
ABCDEABCDEABCDEABCD...   
A)  A 
B)  B       
C)  C 

D)  E 
 
07-  O valor da operação de divisão entre 0,324  15 
resulta em: 
A)  0,0116 
B)  0,00216 
C)  0,216 
D)  0,0216         

 
08-  Exprimir em segundos, o intervalo de tempo de 
5 horas 20minutos e 32segundos: 
A)  19.232 segundos                  
B)  19.632 segundos 
C)  18.632 segundos 
D)  18.232 segundos 

 
09- O número cujo dobro somado com 5 é igual ao 
seu triplo menos 19 resulta em: 
A)  0 
B)  36 
C)  18 
D)  24              

 
10- O peso total de três caixas cheias de certa 
mercadoria é 60 kg. As caixas vazias pesam: a 
primeira com a segunda 7 kg; a primeira com a 
terceira 10 kg; a segunda com terceira 11 kg. Calcule 
o peso da mercadoria das três caixas: 
A)  53 kg 
B)  50 kg 
C)  46 kg        
D)  49 kg 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

11-  A cidade com maior população do Estado de 
Santa Catarina é: 
A)  Florianópolis 
B)  Blumenau 
C)  Chapecó 
D)  Joinville     
 
12- A Assembléia legislativa do Estado de Santa 
Catarina tem: 
A)  36 deputados 
B)  40 deputados     
C)  56 deputados 
D)  50 deputados 
 
13- Qual destes municípios NÃO faz divisa com o 
Município de Lontras: 
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A)  Rio do Sul 
B)  Apiuna 
C)  Ibirama 
D)  Pouso Redondo    
 
14-  No início do ano a imprensa mundial divulgou a 
informação de que o Brasil passou a ser a 6ª maior 
economia do mundo, ultrapassando: 
A)  A Alemanha 
B)  A China 
C)  A França 
D)  A Inglaterra     
 
15- O Presidente da República que substituiu 
Fernando Collor de Mello (cassado) foi: 
A)  José Sarney 
B)  Fernando Henrique Cardoso 
C)  Itamar Franco    
D)  Luiz Inácio Lula da Silva  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16- Julgue as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA: 
I- Na faixa etária dos 3 a 6 meses incompletos o 
bebê começa a levar as mãos e objetos à boca; 
II- Na faixa etária dos 9 meses a 12 meses 
incompletos é quando o medo de estranhos da 
criança atinge seu máximo; 
III- Na faixa etária dos 6 aos 9 meses a criança usa o 
polegar e o indicador em forma de pinça. 
A)  Todas as afirmativas estão erradas 
B)  Somente a afirmativa III está correta 
C)  Todas as afirmativas estão corretas 
D)  Somente a afirmativa III está errada 
 
17- A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda amamentação exclusiva por 
aproximadamente: 
A)  6 meses 
B)  2 anos 
C)  28 dias 
D)  2 meses 
 
18- Julgue as afirmativas abaixo sobre a 
amamentação e assinale a alternativa CORRETA: 
I-A amamentação reduz a morbidade das infecções 
respiratórias; 
II-A amamentação é um fator protetor contra o 
câncer de mama; 
III-O aleitamento materno promove um vínculo  

afetivo entre a mãe e o filho. 
A)  Todas as afirmativas estão corretas 
B)  Somente a afirmativa II está correta 
C)  Somente as afirmativas II e III estão corretas 
D)  Todas as afirmativas estão erradas 
 
19- Sobre a técnica de amamentação é INCORRETO 
afirmar que: 
A)  O corpo do bebê deve estar voltado para a mãe, 
barriga com barriga 
B)  As narinas do bebê devem estar encostadas na 
aréola 
C)  O queixo do bebê toca a mama 
D)  Bebê mantém a boca bem aberta e unida à 
mama, sem apertar os lábios 
 
20- Sobre a adolescência é CORRETO afirmar que: 
A)  É um momento significativo de ganho de peso 
B)  Não ocorre estirão de crescimento nesta fase 
C)  A mulher adquire massa magra a uma velocidade 
maior e por mais tempo que os homens 
D)  O tecido linfoide dobra de tamanho nesse período 
 
21- Assinale uma afirmação ERRADA sobre a 
puberdade: 
A)  É a fase que prepara o ser humano para a 
maturação sexual e a reprodução 
B)  Fatores genéticos e ambientais influenciam o 
início e a evolução da puberdade 
C)  A puberdade masculina é marcada inicialmente 
pelo aparecimento de pelos pubianos 
D)  A puberdade feminina, na grande maioria dos 
casos,  é marcada inicialmente pelo aparecimento do 
broto mamário 
 
22- Sobre a asma aguda é INCORRETO afirmar que: 
A)  A anamnese deve incluir a data do último 
episódio agudo, sua freqüência e a necessidade de 
visitas a serviços de emergência 
B)  O exame físico deve conter avaliação do estão 
geral da criança, do se nível de consciência e 
mensuração dos sinais vitais 
C)  Paciente que procura o pronto-socorro agitado, 
com freqüência respiratória aumentada, saturando 
90% no ar ambiente se encontra em uma crise leve 
de asma 
D)  Bronquiolite e  crises de sibilância desencadeadas 
por infecções virais fazem parte do diagnóstico 
diferencial da asma 
 
23-  Assinale a alternativa na qual NÃO se encontra 
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uma droga adequada para o tratamento de crise 
aguda de asma: 
A)  Agentes beta-2-agonistas 
B)  Corticosteróide sistêmico 
C)  Antibioticoterapia 
D)  Suplementação com oxigênio 
 
24- Julgues as afirmativas sobre o tratamento de 
manutenção das crises de asma e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I-Os beta-2-agonistas de longa duração são as drogas 
de escolha na monoterapia desses pacientes; 
II-Corticosteróides inalatórios são antiinflamatórios 
efetivos no tratamento de manutenção da asma; 
III-O controle ambiental deve ser orientado a 
pacientes no tratamento da asma. 
A)  Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B)  Somente as afirmativas II e III estão corretas 
C)  Somente a afirmativa I está correta 
D)  Somente a afirmativa III está correta 
 
25-  Sobre a dermatite atópica é INCORRETO afirmar 
que: 
A)  É uma erupção pruriginosa, eczematosa, crônica 
ou recorrente que se resolve, na maioria dos casos, 
antes da quarta década de vida 
B)  História familiar de atopia não deve ser 
investigada nesses pacientes 
C)  História pessoal de asma ou rinite alérgica deve 
fazer parte da anamnese desses pacientes 
D)  Xerodermia e ictiose alba podem ser 
manifestações associadas a dermatite atópica 
 
26- Sobre a endocardite infecciosa é CORRETO 
afirmar que: 
A) Os agentes Gram-negativos são os maiores 
responsáveis por causar essa doença 
B) A antibioticoterapia prolongada é a  exceção 
nesses casos 
C)  O diagnóstico por imagem deve ser realizado por 
tomografia computadorizada sem contraste 
D) Hemocultura, hemograma e velocidade de 
hemossedimentação devem ser colhidos nesses 
pacientes 
 
27-  Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A)  A erisipela é uma infecção que envolve as 
camadas mais superficiais da pele 
B)  Na grande maioria dos casos a erisipela é causada 
por estreptococos do grupo A 

C)  O tratamento da erisipela sempre deve ser 
realizado por via oral 
D)  a penicilina G cristalina pode ser utilizada no 
tratamento de erisipela 
 
28- Sobre o diabete melito(DM) na infância e 
adolescência é CORRETO afirmar que: 
A)  O tipo de diabetes mais prevalente em idosos é 
do tipo 1 
B)  O diagnóstico de DM é sempre clínico 
C)  A insulinoterapia deve ser iniciada assim que for 
feito o diagnóstico de DM tipo 1 
D)  Orientações em relação à dieta são pouco 
importantes nos portadores de DM 
 
29- Julgue as afirmativas sobe a doença do refluxo 
gastroesofágico(DRGE) e assinale a alternativa 
CORRETA: 
I- São complicações do DRGE: esofagite, aspiração 
pulmonar e úlceras; 
II- O tratamento de DRGE é somente 
medicamentoso; 
III- São manifestações clínicas da DRGE: 
regurgitação, vômito ourecusa alimentar. 
A)  Somente as afirmativas I e II estão corretas 
B)  Somente a afirmativa II está correta 
C)  Somente a afirmativa II está errada 
D)  Todas as afirmativas estão corretas 
 
30- O principal instrumento regulador das contas 
públicas do Brasil, que estabelece metas, limites e 
condições para a gestão das receitas e das despesas 
e obrigando os governantes a assumirem 
compromissos com arrecadação e gastos públicos, 
também conhecida como Lei Complementar nº 101, 
é: 
A)  Lei de Diretrizes Orçamentárias 
B)  Lei Orçamentária Anual 
C)  Lei de Responsabilidade Fiscal           
D)  Lei de Execução Penal  
 
 

 




