
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

MÉDICO UROLOGISTA 

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 40 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 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21- O quadro clínico do hipertireoidismo inclui, 
EXCETO: 
A) Nervosismo 
B) Emagrecimento 
C) Dor precordial 
D) Taquicardia 
 
22- Em relação à diarréia aguda, é CORRETO 
afirmar: 
A) Numa criança muito desidratada deve-se obter um 

acesso venoso de urgência, ou mesmo um acesso 

intra-ósseo, para fazer uma infusão rápida de 50 

ml/kg com cristalóide 

B) A alimentação deve ser retomada depois que a 

diarréia melhorar, pois seu início precoce pode piorar 

a diarréia devido a má-absorção, levando à diarréia 

osmótica ou fermentativa associada 

C) A loperamida, retarda a eliminação nas fezes de 

líquidos e sais permitindo a sua reabsorção e 

reduzindo a gravidade da desidratação 

D) A maioria dos casos de óbito por diarréia ocorrem 

por infecção e choque séptico 

 

23- Em relação ao tratamento da asma, é CORRETO 
afirmar: 
A) Os sprays dosificados adaptados a um espaçador 

não são tão eficientes quanto os nebulizadores 

elétricos, e o uso destes espaçadores deve ser 

restrito às famílias que não podem adquirir os 

aparelhos de nebulização 

B) Na crise aguda, podemos usar tanto o corticóide 

inalatório como o corticóide venoso 

C) Nos casos em que o brometo de ipatrópio é 

eficiente, não há necessidade de manter o b2-

agonistas, já que a asma de origem colinérgica não 

responde bem a este tipo de broncodilatador 

D) A principal medida de terapêutica medicamentosa 

é o uso de um b2- agonistas por via inalatória, sendo  
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que as três primeiras doses são feitas com intervalos 

de 20 ou 30 minutos 

 

24- Em relação ao desenvolvimento 

neuropsicomotor, qual é um padrão de 

desenvolvimento normal para um lactente com 10 

meses de vida? 

A) Assentado permanece firme, pega objetos bem 

pequenos com dedos em pinça, troca passos apoiado 

em móveis, bate palminha, fala “mama” e “auau” 

(específicos), não consegue empilhar cubos 

B) Manipula objetos trocando os de mãos, anda bem, 

fala 5 palavras, bate palminha 

C) Põe-se assentado, engatinha, suporta 

parcialmente o peso sobre as pernas, faz uma torre 

de 8 cubos 

D) Assentado por poucos minutos, não consegue 

pegar um objeto em cada mão nem passar um objeto 

de uma mão para outra, dá gritinhos estridentes, mas 

não fala nenhuma palavra 

 

25- A causa mais frequente de insuficiência renal 

aguda não oligúrica em nosso meio é: 

A) Choque hipovolêmico. 

B) Uso de aminoglicosídeos 

C) Glomerulonefrite pós estreptocócica 

D) Pielonefrite aguda 

 

26- O tratamento antimicrobiano empírico da 

penumonia adqurida na comunidade, em paciente 

adulto de 40 anos de idade é: 

A) Penicilina G procaína 

B) Ciprofloxacino 

C) Amoxicilina 

D) Penicilina G benzatina 

 
27- Os exames complementares mais adequados 

para a triagem de hipertensão arterial de origem 

renal são: 

A) Ultrasom abdominal+creatinina sérica 

B) Urina I+creatinina sérica 

C) Potássio sérico+ creatinina sérica 

D) Depuração da creatinina+potássio sérico 

 

 

28- Paciente de 55 anos, em consulta de rotina na 
Unidade Básica de Saúde, apresenta glicemia de 
jejum de 145 mg/dL. A medida mais correta é: 
A) Realizar nova glicemia de jejum 

B) Introduzir hipoglicemiante oral 

C) Orientação dietética com restrição total de açúcar 

D) Nenhuma, pois a tal glicemia para a idade está 

dentro dos valores normais 

29- O antibiótico de escolha na profilaxia das 

infecções por P.carinii, em pacientes infectados pelo 

HIV é: 

A) Dapsona 

B) Pirimetamida 

C) Sulfametoxazol+trimetoprim 

D) Sulfadiazina 

 

30- Pode causar sintomas semelhantes à doença 
péptica a: 
A) Amebíase 

B) Estrongiloidíase 

C) Ascaridíase 

D) Oxiuríase 

 

31- Em relação à lombalgia mecânica comum 

(lombalgia idiopática), forma mais prevalente de 

dor lombar, é INCORRETO: 

A) A maior parte dos casos se limita a região lombar e 

nádegas 

B) Raramente se irradia para a coxa 

C) Raramente ocorre pela manhã 

D) O episódio agudo, geralmente, se acompanha de 

escoliose antálgica 

 

32- Com respeito à educação em saúde como forma 

de intervenção sobre os determinantes sociais do 

processo saúde-doença, é INCORRETO: 

A) Discute o processo de trabalho e sua relação com 

a saúde e o acesso aos bens necessários à 

manutenção da saúde. 

B) Pressupõe o caráter social da distribuição das 

doenças, cuja alteração é independente de mudanças 

estruturais da sociedade. 

C) Constitui-se a partir das atividades que visem 

conscientizar a população para ações de cidadania 
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D) Suas virtudes consistem na mobilização popular 

para ações transformadoras da realidade em que 

estão inseridas e da sociedade como um todo 

 

33- Em relação à guarda do prontuário médico, é 

INCORRETO: 

A) Em determinados casos, na esfera judicial, o 

médico é obrigado a entregar o prontuário do 

paciente à autoridade solicitante 

B) O paciente tem assegurada a disponibilidade 

permanente das informações 

C) Em casos de pedido judicial, o médico deve 

informar unicamente o que ele achar relevante para 

esclarecimento do caso 

D) Tem o médico o direito da guarda do prontuário 

do paciente 

 

34- Em relação à uretrite gonocócica, marque a 

alternativa incorreta: 

A) Pacientes infectados pelo HIV com uretrite 
gonocócica recebem o tratamento diferente com o 
dobro da dose de antibiótico em relação aos não 
infectados por esse vírus 
B) O sintoma mais precoce da uretrite é uma 
sensação de prurido na fossa navicular 
C) Consiste num dos tipos mais freqüentes de 
uretrite masculina 
D) É essencialmente transmitida pelo contato sexual 
 
35- Sobre a disfunção erétil, assinale a alternativa 
incorreta: 
A) Os inibidores da Fosfodiesterase tipo 5 (iF5) 
constituem hoje a terapia oral mais utilizada 
B) As únicas contra-indicações absolutas do iF5 são 
sensibilidade aos mesmos e uso concomitante com 
nitratos 
C) Os iF5 são metabolizados primariamente pela via 
do citocromo CYP3A4 
D) O uso de iF5 aumenta a incidência de acidentes 
vasculares 
 
36- aumento comprovado de antígeno prostático 
específico nas seguintes condições, EXCETO: 
A) Uso de medicações antiandrogênicas 
B) Após exercícios como ciclismo 
C) Infarto prostático 
D) Após citoscopias 

37- A respeito da Síndrome de Quebra-nozes é 
INCORRETO afirmar: 
A) É causa de hematúria macroscópica 
B) É causada pela compressão da veia renal direita 
pela artéria mesentérica superior e aorta 
C) O diagnóstico é clínico, por imagem e de exclusão 
D) Uma técnica cirúrgica de tratamento é a 
transposição da veia renal afetada 
 
38- A respeito da Síndrome de Klinefelter é 
INCORRETO afirmar: 
A) É uma doença dos cromossomos sexuais 
B) Os homens afetados por essa síndrome 
geralmente são inférteis. 
C) Há raros casos de mulheres com Síndrome de 
Klinefelter que gestaram normalmente 
D) Os pacientes masculinos apresentam ginecomastia 
e estatura elevada 
 
39- Em relação a hiperplasia prostática benigna é 
INCORRETO afirmar: 
A) São fatores de risco a idade, presença de testículos 
e influência genética 
B) O tratamento é realizado com medicações e 
mudança no estilo de vida 
C) É considerada lesão pré-maligna para câncer de 
próstata 
D) É fator de predisposição para infecções urinárias 
 
40- Em relação à doença policística renal é 
INCORRETO afirmar: 
A) Tem relação com os genes PKD1 e PKD2 
B) A forma infantil é de herança dominante e a forma 
adulta é de herança recessiva 
C) Pode complicar com nefrolitíase e pielonefrite 
recorrente 
D) Pode estar associada a cistos em outros órgãos 
 
 

 




