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CONCURSO PÚBLICO                  VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                         
PROVA OBJETIVA                                                                                                          NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

MÉDICO CLÍNICO GERAL

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto-base para responder às questões de 01 a 04. 
Soneto do maior amor (Vinicius de Morais) 

 
Maior amor nem mais estranho existe  
Que o meu, que não sossega a coisa amada  
E quando a sente alegre, fica triste  
E se a vê descontente, dá risada.  
 
E que só fica em paz se lhe resiste  
O amado coração, e que se agrada  
Mais da eterna aventura em que persiste  
Que de uma vida mal-aventurada.  
 
Louco amor meu, que quando toca, fere  
E quando fere vibra, mas prefere  
Ferir a fenecer - e vive a esmo  
 
Fiel à sua lei de cada instante  
Desassombrado, doido, delirante  
Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=136. Acesso em 02/05/2012 às 23:12 

 
01. Comparando o que se espera de amor idealizado ao que se passa com o amor retratado no poema, 
conseguimos estabelecer uma relação: 
a) De convergência. 
b) Paradoxal. 
c) De complementaridade. 
d) De concordância. 
 
02. Só NÃO se pode dizer que o amor referido no poema: 
a) Fica triste ao ver a coisa amada alegre. 
b) Quando o coração amado o resiste, fica em paz. 
c) Se agrada da vida mal-aventurada mais que da eterna aventura em que persiste.  
d) Dá risada ao ver a coisa amada descontente. 
 
03. O pronome “lhe”, no quinto verso do poema, é um elemento coesivo que retoma:  
a) A coisa amada. 
b) O amor. 
c) O eu-lírico. 
d) A risada. 
 
04. “Fiel à sua lei de cada instante(...)”. Pode-se afirmar que o vocábulo sublinhado, morfologicamente, 
pode ser classificado como: 
a) Um artigo indefinido. 
b) Um pronome demonstrativo. 
c) Um pronome relativo. 
d) Um pronome possessivo. 

 
Texto-base para responder às questões de 05 a 08. 

Harvard e MIT anunciam cursos on-line gratuitos 
 
Por meio da parceria, chamada de EdX, serão oferecidos cursos e vídeos para estudantes de todo o 
mundo. Investimento será de 30 milhões de dólares 
 

A Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), ambos nos Estados Unidos, 
anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma plataforma on-line de educação que vai oferecer cursos 
gratuitos para estudantes de todo o mundo. Após concluir o curso, batizado EdX, o estudante poderá pagar uma 
taxa, cujo valor ainda não foi divulgado, para receber um certificado. A data de lançamento não foi divulgada, 
mas as instituições prometem colocar os cursos no ar no segundo semestre deste ano (outono no hemisfério 
norte). 
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Além de cursos personalizados, o software deve apresentar testes, vídeos de aulas e ferramentas que 
permitam a colaboração e integração dos alunos. As instituições pretendem investir 30 milhões de dólares no 
projeto, que não tem fins lucrativos. Eventualmente, outras universidades poderiam oferecer cursos usando suas 
marcas na EdX. 

Drew Faust, reitora de Harvard, afirmou, durante coletiva de lançamento, que a intenção não é apenas 
tornar o conhecimento mais acessível, mas também saber mais sobre como os alunos aprendem e, assim, poder 
ensiná-los de forma mais eficaz. "Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o 
acesso à educação e fortalecer ensino e aprendizagem", disse a reitora, segundo comunicado oficial de Harvard. 
"O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos." 

O software deve mostrar, por exemplo, quanto tempo os alunos gastam fazendo um exercício ou 
assistindo a um curto vídeo. Dessa forma, os professores saberiam quais as lições que requerem mais 
dedicação e um tempo de aprendizagem maior. Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve 
fornecer dados preciosos e estatisticamente significativos sobre educação. 

"A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora 
aliada", afirmou Alan Garber, provost de Harvard (cargo ligado à reitoria). "Nosso objetivo é educar 1 bilhão de 
pessoas", completou Anant Argawal, diretor do laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do 
MIT. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/harvard-e-mit-anunciam-cursos-on-line-gratuitos. Acesso em: 
06/05/2012 às 23:45. 

 

05. Após a leitura do texto só NÃO se pode afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard oferecerá cursos na modalidade on-line para estudantes de todo o mundo. 
b) O software que permitirá a realização dos cursos também integrará os alunos. 
c) A intenção única deste investimento é tornar o conhecimento mais acessível. 
d) Educação à distância e Ensino presencial podem ser aliados. 
 
06. Ainda sobre o texto, pode-se afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard só e de modo exclusivo oferecerá cursos na modalidade on-line. 
b) As instituições farão um grande investimento que, para eles, terá retorno financeiro significativo. 
c) Harvard será a única instituição a utilizar o EdX. 
d) O software visa otimizar o processo ensino-aprendizagem. 
 
07. O trecho “batizado EdX” (linha 3) exerce função sintática de: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO contém um exemplo de discurso direto contido no texto: 
a) O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos. 
b) Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o acesso à educação e fortalecer 
ensino e aprendizagem. 
c) A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora aliada. 
d) Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve fornecer dados preciosos e estatisticamente 
significativos sobre educação. 
 
Texto-base para responder às questões 09 e 10. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira86.htm 

 
09. O humor da tirinha decorre do fato de:  
a) A Mônica fazer uma afirmação ao espelho, o que o irritou. 
b) O espelho considerá-la como a mais linda de todas as meninas, o que a envaideceu mais. 
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c) A Mônica fazer uma pergunta abrangente e receber uma resposta contextualizada, o que a frustrou. 
d) O espelho não considerar ser de Mônica, o que lhe traz certa liberdade. 
 
10. A primeira aparição do vocábulo “Espelho” no primeiro quadrinho da tira pode ser classificada, 
sintaticamente, como: 
a) Um adjunto adnominal. 
b) Um sujeito. 
c) Um aposto. 
d) Um vocativo. 
 
LEGISLAÇÃO 
11. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, integrada por nove (09) Vereadores 
representantes do povo, eleitos no Município em pleito direto pelo sistema proporcional. 
b) Concluída a posse, é procedida a Eleição da Mesa Diretora, por voto censitário, pelo período de um ano, cujos 
membros são de imediato empossados. 
c) No término de cada período legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa, as Comissões 
Permanentes para o período seguinte e a Comissão Representativa que atua durante o recesso. 
d) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3) dos seus membros, à 
Comissão Representativa ao Prefeito, quando o interesse da administração o exigir. 
 
12. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, autoriza, em certos casos, a acumulação 
remunerada de cargos públicos, devendo haver compatibilidade de horário, bem como respeitar o teto 
remuneratório. Diante dessas considerações, é vedado o acúmulo remunerado de cargos públicos: 
a) De dois cargos de professor. 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. 
d) De dois cargos de técnico ou científico. 
 
13. Com base no texto abaixo, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, após três anos de efetivo exercício, adquire a 
estabilidade o servidor nomeado por concurso público. O servidor estável só perderá o cargo: 
I – Em virtude de sentença judicial, mesmo sem ter sido transitada em julgado. 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
14. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica denomina-se: 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
 
15. Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, constitui indenização ao servidor: 
a) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
b) Gratificação natalina. 
c) Adicional noturno. 
d) Diárias. 
 
INFORMÁTICA 
16. Utilizando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o efeito produzido pelo conjunto de teclas 
Ctrl + S (mantém pressionada a tecla Ctrl e tecla S) em um texto selecionado? 
a) Seleciona o texto para aplicar a formatação. 
b) Substitui o texto selecionado por outro texto. 
c) Sublinha o texto selecionado. 
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d) Salva o texto selecionado em um arquivo. 
 
17. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite atribuir um nome a um ponto 
específico de um documento? 
a) Marcador. 
b) Seletor. 
c) Indicador. 
d) Hiperlink. 
 
18. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite alternar as páginas entre os 
layouts Retrato e Paisagem? 
a) Nova página. 
b) Quebra de página. 
c) Margens. 
d) Orientação. 
 
19. Qual é o recurso do Microsoft Excel 2010, em Português, que permite alinhar o texto à parte inferior 
da tela? 
a) Alinhar Embaixo. 
b) Sublinhar. 
c) Incluir rodapé. 
d) Centralizar. 
 
20. Qual é a finalidade da função “Direita” quando aplicada a uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 
Português? 
a) Executa uma ação para as células da direita da célula selecionada. 
b) Faz o alinhamento à direita de um texto selecionado. 
c) Retorna a parte final direita de um texto, com a quantidade de caracteres informada como parâmetro. 
d) Movimenta para a direita todas as células selecionadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Os dois tipos de reações hansênicas: Tipo 1 ou reação reversa (RR) e Tipo 2 ou eritema nodoso 
hansênico (ENH) refletem processo inflamatório imune-mediado, envolvendo distintos mecanismos de 
hipersensibilidade. Em relação às suas características, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Na reação reversa o paciente apresenta mal estar geral e febre alta. 
b) A reação reversa apresenta lesões satélites em áreas adjacentes. 
c) O eritema nodoso hansênico apresenta lesões hemorrágicas, vesicobolhosas, pustulares e ulcerativas. 
d) No eritema nodoso hansênico pode ocorrer irite e iridociclite. 
 
22. As manifestações hemorrágicas na dengue são causadas pela fragilidade vascular, plaquetopenia e 
coagulopatia de consumo, devendo ser investigadas clínica e laboratorialmente. Independentemente de 
manifestações hemorrágicas, qual o número de plaquetas que indica a internação hospitalar? 
a) < 10.000/mm

3
 

b) < 20.000/mm
3
 

c) < 50.000/mm
3
 

d) < 100.000/mm
3
 

 
23. Doença infecciosa crônica, de transmissão sexual e eventualmente transplacentária, caracterizada 
por longos períodos de silêncio clínico e pela capacidade de atingir múltiplos sistemas orgânicos, 
produzindo lesões cutâneas, mucosas, cardiovasculares e nervosas. Essa definição refere-se a(o): 
a) Sífilis adquirida. 
b) Cancro mole. 
c) Linfogranuloma venéreo. 
d) Donovanose. 
 
24. Em relação às recomendações da III Diretrizes para Tuberculose (TB) da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, qual das alternativas está INCORRETA? 
a) Para fins de busca passiva ou de busca ativa de caso de TB pulmonar, considerar indivíduos SR (sintomático 
respiratório) como aqueles com tosse ≥ 2 semanas. 
b) Para fins de busca passiva de TB, solicitar radiografia de tórax e pesquisa direta de BAAR no escarro.  
c) Pacientes com suspeita de TB pulmonar devem ter pelo menos duas amostras de escarro coletadas para 
exame micobacteriológico e, quando possível, ao menos uma amostra coletada pela manhã.  
d) Pacientes com suspeita de TB na radiografia de tórax, mas sem expectoração espontânea, não necessitam 
ser submetidos à indução de escarro. 
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25.  Na pneumonia adquirida na comunidade, a realização da radiografia de tórax, além de ser essencial 
para o diagnóstico, auxilia na avaliação da gravidade, identifica o comprometimento multilobar e pode 
sugerir etiologias alternativas, tais como, EXCETO: 
a) Abscesso. 
b) Tuberculose. 
c) Asma brônquica. 
d) Derrame pleural. 
 
26. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, o principal sintoma associado à incapacidade, redução da 
qualidade de vida e pior prognóstico é: 
a) Tosse. 
b) Dispneia.  
c) Secreção. 
d) Sibilos. 

 
27. Quando o paciente com diabete melito tipo 2 não responde adequadamente às medidas não 
medicamentosas, devem ser indicados agentes antidiabéticos, com o objetivo de controlar a glicemia e 
promover a queda da hemoglobina glicada. Dentre os antidiabéticos orais abaixo, qual reduz a produção 
hepática de glicose com menor função sensibilizadora da ação insulínica? 
a) Metformina. 
b) Arcabose. 
c) Pioglitazona. 
d) Repaglinida. 
 
28. Qual dos fatores de risco abaixo, que pode ser encontrado na história patológica pessoal ou familiar 
dos pacientes, NÃO está relacionado com o aumento no desenvolvimento de hipertireoidismo? 
a) Diabete melito. 
b) Insuficiência adrenal primária. 
c) Miastenia gravis. 
d) Hipertensão arterial sistêmica. 
 
29. A heparina em doses terapêuticas é o medicamento de escolha no tratamento da trombose venosa 
profunda (TVP). Podem ser utilizadas tanto a heparina não fracionada, por via intravenosa ou 
subcutânea, como a heparina de baixo peso molecular, por via subcutânea. Em relação ao tratamento 
empregado na TVP, marque a alternativa INCORRETA: 
a) A duração do uso da heparina deve ser menor que cinco dias. 
b) A verificação do número de plaquetas deve ser realizada no terceiro e no quinto dia do uso da heparina. 
c) No tratamento ambulatorial dos doentes com trombose venosa profunda proximal ou distal, é necessária a 
confirmação da trombose com exame objetivo. 
d) O tratamento da trombose venosa profunda pode ser ambulatorial ou hospitalar. 
 
30. A infecção do trato urinário baixo, quando sintomática, exterioriza-se clinicamente pela presença 
habitual de alguns sintomas. Em relação aos sintomas de cistite, qual NÃO é considerado manifestação 
clínica comum? 
a) Dor suprapúbica. 
b) Febre. 
c) Urgência miccional. 
d) Disúria. 
 
31. Paciente deu entrada no Pronto-Socorro com alteração do nível de consciência. Pelo exame clínico, 
foi evidenciado abertura ocular ao estímulo verbal, pronunciando palavras inapropriadas e localizando 
estímulos. Pela escala de coma de Gasglow, qual é o escore apresentado? 
a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 
d) 12. 
 
32. A cefaleia tensional, subtipo episódico, afeta até 80% das pessoas de tempos em tempos e ao longo 
da vida. É caracterizada pelos pacientes como “um sintoma normal ou comum”, levando à 
automedicação e, consequentemente, a não procura de assistência médica; entretanto, a cefaleia 
tensional pode ser incapacitante e durar várias horas. Qual das alternativas abaixo caracteriza o tipo de 
dor apresentado na cefaleia tensional? 
a) Localização unilateral. 
b) Agravada com a atividade física. 
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c) Intensidade média ou moderada. 
d) Caráter pulsátil. 
 
33. A hepatite é uma doença viral que cursa de forma sintomática ou assintomática. As formas 
sintomáticas caracterizam-se por mal estar, cefaleia, anorexia, astenia etc. Apenas com os aspectos 
clínicos não é possível identificar o agente etiológico, sendo necessária a realização de exames 
sorológicos. Qual é a interpretação do screening sorológico de um paciente que apresenta HbsAg 
positivo e Anti HBc total positivo? 
a) Suscetibilidade. 
b) Falso positivo ou cura. 
c) Início da fase aguda ou falso positivo. 
d) Hepatite aguda ou crônica. 
 
34. Em relação às recomendações gerais quanto ao diagnóstico do câncer colorretal, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Na suspeita de câncer colorretal pela história clínica e pelo exame físico, é mandatória a realização de um 
exame proctológico (toque retal). 
b) A identificação correta do local da lesão colorretal e a possibilidade de realização de um exame completo faz 
com que o exame radiológico contrastado do cólon (enema opaco) seja sempre indicado na suspeita de câncer 
retal. 
c) Com a vantagem de melhor poder identificar pequenas lesões e de fornecer um achado histopatológico, a 
colonoscopia é o exame preferencial para o diagnóstico do câncer colônico. 
d) Quando, durante a colonoscopia, forem encontrados pólipos fora da área de ressecção da lesão principal, 
estes podem ser retirados neste momento. Na presença de lesão infiltrativa, deve-se realizar, quando possível, a 
biópsia da mesma. 
 
35. Das causas de úlcera péptica relacionadas abaixo, qual é a mais comum? 
a) Neoplasias. 
b) Doença de Crohn. 
c) Síndrome de Zollinger-Ellison. 
d) Uso de anti-inflamatórios. 
 
36. O edema de extremidades, sobretudo maleolar, é um dos principais efeitos adversos de qual anti-
hipertensivo? 
a) Anlodipina. 
b) Enalapril. 
c) Metildopa. 
d) Atenolol. 
 
37. Paciente apresentando precordialgia há 20 minutos em repouso, hipotensão, infradesnivelamento do 
segmento ST de 0,5 mm novo e elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Qual a probabilidade 
de estar evoluindo para uma síndrome isquêmica miocárdica secundária a doença obstrutiva coronária? 
a) Baixa. 
b) Intermediária. 
c) Alta. 
d) Altíssima. 
 
38. Em relação aos métodos diagnósticos da Insuficiência Cardíaca (IC) Crônica, escolha a alternativa 
INCORRETA: 
a) Recentemente se demonstrou que escore eletrocardiográfico tem correlação positiva com fibrose miocárdica e 
correlação negativa com a fração de ejeção de ventrículo esquerdo em pacientes com cardiomiopatia chagásica. 
b) Reavaliação ecocardiográfica periódica deve ser procedimento de rotina mesmo em pacientes estáveis. 
c) Diante da estabilidade clínica e sem contraindicações ao exercício, indica-se preferencialmente para avaliação 
do paciente o teste de esforço ergoespirométrico ou, alternativamente, o teste de caminhada de 6 minutos usual 
ou monitorizado, ou o teste ergométrico. 
d) Nas situações em que há dúvida no diagnóstico da IC de fração de ejeção reduzida ou preservada, a 
dosagem do peptídeo natriurético do tipo B (BNP) pode ser útil para o diagnóstico de congestão pulmonar. 
 
39. As dislipidemias primárias ou sem causa aparente podem ser classificadas genotipicamente ou 
fenotipicamente através de análises bioquímicas. A classificação fenotípica ou bioquímica considera os 
valores do colesterol total (CT), colesterol de densidade baixa ou “low density lipoprotein” (LDL-C), 
triglicérides (TG) e colesterol de densidade alta ou “high density lipoprotein” (HDL-C). Na Hiperlipidemia 
mista observa-se: 
a) Valores aumentados de ambos CT (≥ 200 mg/dL) e TG (≥200 mg/dL). 
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b) Valores aumentados de ambos CT (≥ 160 mg/dL) e TG (≥150 mg/dL). 
c) Valores aumentados de ambos LDL-C (≥ 200 mg/dL) e TG (≥200 mg/dL). 
d) Valores aumentados de ambos LDL-C (≥ 160 mg/dL) e TG (≥150 mg/dL). 
 
40. A febre reumática e a cardiopatia reumática crônica são complicações não supurativas da 
faringoamigdalite causada por: 
a) Estreptococo beta-hemolítico do grupo A. 
b) Haemophilus influenzae. 
c) Vírus respiratórios. 
d) Staphylococcus aureus. 
 
RASCUNHO 
 

 
 
 
 




