
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO 40 HORAS 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa 
para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
 

N.º DE INSCRIÇÃO 

       

 
______________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

______________________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma) 

 

Corte na linha pontilhada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 
                    



 

A Formiga e a Pomba 
 

Uma Formiga estava na margem de um rio bebendo água, e sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma 
Pomba, que estava em uma árvore, sobre a água observando tudo, arranca uma folha e a deixa cair na correnteza perto da mesma. 
Subindo na folha a Formiga flutua em segurança até a margem. Eis que pouco tempo depois, um caçador de pássaros, escondido 
pelas folhas da árvore, se prepara para apanhar a Pomba, colocando visgo no galho onde ela descansa, sem que ela perceba o 
perigo. A Formiga, percebendo sua intenção, dá-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixa cair sua armadilha de visgo, e isso dá 
chance para que a Pomba acorde e voe para longe, a salvo. 

Autor: Esopo 
 

Moral da História: Quem é grato de coração, sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. 
 
As fábulas sempre trazem uma lição de moral, responda as questões abaixo: 
 
01 - Segundo o texto assinale a alternativa que justifique a ajuda da Pomba a Formiga: 
a) A pomba esperava ser recompensada. 
b) A pomba ajudou, pois estava observando o fato, e percebeu que a Formiga correia perigo. 
c) A Formiga começou a gritar e a pedir socorro e então a Pomba se sensibilizou e resolveu ajudá-la. 
d) A Pomba devia um favor para a Formiga. 
 
02 - Os verbos desempenham uma função de ação, assinale a alternativa correspondente a ação do verbo “apanhar”, no 
texto: 
a) ser espancado: apanhar uma surra.   c) prender: apanhar um ladrão. 
b) contrair: apanhar uma moléstia.    d) agarrar, prender. 
 
03 - Na expressão “dá-lhe”, identifique nas alternativas abaixo o pronome “lhe”: 
a) pronome pessoal do caso reto.   c) pronome obliquo átonos. 
b) pronome indefinido.    d) pronome obliquo tônico. 
 
04 - Assinale a justificativa correta na concordância nominal “a salvo”: 
a) Por ser “salvo” considerado um adjetivo variável. 
b) Por ser “salvo” considerado uma preposição. 
c) A colocação está incorreta, sendo que a concordância correta seria: a salva. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - Qual a diferença entre as colocações: “Uma Formiga” e “A Formiga”: 
a) Não há diferença nenhuma. 
b) Uma é um artigo indefinido e “a” é um artigo definido. 
c) Uma Formiga é a formiga amiga e A Formiga é a conhecida. 
d) Uma Formiga abrange a classe de formigas e A Formiga é desconhecida da Pomba. 
 
06 - Assinale a alternativa em que aparecem corretamente o plural das seguintes palavras:  arrasta, afogar, margem, folha, 
intenção: 
a) arrastas, afogas, margems, folhas, intençãos.  c) arrastam, afogam, margens, folhas, intenções. 
b) arrastam, afogam, margem, folham, intensam.  d) arrastães, afogães, folhas, intençães. 
 
07 - São considerados sinônimos de “arrancar”: 
a) arrebatar, desgarrar.   c) puxar, separar. 
b) desagregar, extrair.   d) todas as alternativas anteriores. 
 
08 - As palavras recebem uma classificação em relação ao número de sílabas, assinale a alternativa que justifique a divisão 
silábica das seguintes palavras retiradas do texto: correnteza, pé, pássaro, visgo e ferroada: 
a) monossílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
b) trissílaba, polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba. 
c) polissílaba, monossílaba, trissílaba, dissílaba, polissílaba. 
d) trissílaba, monossílaba, polissílaba, dissílaba, trissílaba. 
 
09 - Assinale a alternativa que corresponde ao antônimo da palavra nunca: 
a) jamais. 
b) sempre. 
c) nunca. 
d) amanhã. 
 
10 - Parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora parecidos na pronúncia ou na grafia, assinale 
a alternativa correta em relação a parônimos: 
a) Acender, ascender.   c) Estória, história. 
b) Estrato, extrato.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 



 

11 - Gabriel comprou 3 bonés e 5 cuecas por R$ 206,70. Se ele tivesse comprado 2 bonés e 2 cuecas teria pago R$ 107,80. O 
valor pago por cada boné foi: 
a) R$ 31,40.   c) R$ 35,90. 
b) R$ 34,10.   d) R$ 39,50. 
 
12 - Ana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 15% a.a. na condição de que só retiraria o montante 
quando este fosse equivalente ao triplo do capital aplicado. Ana fez a retirada do montante após: 
a) 20 anos.   c) 10 anos. 
b) 160 meses.   d) 100 meses. 
 
13 - O reservatório de água de determinada localidade sertaneja possui água suficiente para abastecer 50 famílias por um 
período de 40 dias. Após 15 dias, 20 famílias se mudaram em busca de melhores condições de vida. A água restante no 
reservatório será suficiente para abastecer as famílias restante por: 
a) 15 dias.   c) 35 dias. 
b) 25 dias.   d) mais de 40 dias. 
 
14 - Um grupo de 26 amigos saiu para lanchar. Verificou-se que nesse grupo, 19 gostam de presunto e 17 gostam de queijo. 
O número de pessoas que gostam de presunto e queijo é igual a: 
a) 7.    c) 9. 
b) 8.    d) 10. 
 

15 - Um reservatório possui o formato de um cilindro equilátero cuja diagonal da secção meridiana mede  m. Sabe-se 

que a água contida nesse cilindro é equivalente a 75% de sua capacidade máxima. O volume de água nesse cilindro é de: 
Dado: π = 3. 
a) 112500 litros.   c) 125100 litros. 
b) 121500 litros.   d) 486000 litros. 
 
16 - É INCORRETO afirmar que: 
a) Guarapuava é o municipio mais antigo do Paraná. 
b) Guarapuava é o município mais populoso da região centro-sul do Paraná. 
c) Guarapuava está entre os 10 municípios mais populosos do Paraná. 
d) Guarapuava faz parte de um entroncamento rodo-ferroviário, denominado corredor do Mercosul. 
 
17 - O Brasil é composto por quantos estados e regiões? 
a) 26 estados e 4 regiões.  c) 27 estados e 5 regiões. 
b) 26 estados e 5 regiões.  d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
18 - Que fato histórico ocorreu em 22/06/1.850? 
a) A Vila de Guarapuava foi criada. 
b) A Vila de Guarapuava foi elevada a categoria de Distrito. 
c) A Vila de Guarapuava foi extinta. 
d) A Vila de Guarapuava foi instalada. 
 
19 - A Comarca de Guarapuava foi criada em que ano? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
20 - De acordo com os dados do Censo 2.010, constantes na página do IBGE, a população de Guarapuava é de: 
a) 167.283 habitantes.   c) 167.382 habitantes. 
b) 167.328 habitantes.   d) 167.823 habitantes. 
 
21 - Quanto a Radiografia de Tórax podemos afirmar: 
a) Não esclarece nos diagnósticos de patologias pleurais. 
b) O aspecto normal do hilo e/ou mediastino pode sugerir massa ou crescimento dos gânglios linfáticos. 
c) Não pode sugerir os primeiros indícios em pacientes assintomáticos. 
d) Geralmente é o primeiro exame diagnóstico em investigação de sintomas respiratórios. 
 
22 - Relacionado aos distúrbios da circulação pulmonar é correto afirmar: 
a) A pressão arterial pulmonar e capilar pulmonar encunhada são determinadas sem procedimento invasivo, utilizando somente o 
sphigmomanômetro. 
b) Depende das determinações das pressões vasculares pulmonares e débito cardíaco. 
c) A pressão diastólica não se relaciona. 
d) Geralmente são efetuadas em ambulatórios e nos laboratórios de análises clínicas. 
 
 
 



 

23 - Quanto a “ASMA” é correto relacionar: 
a) Ocorre a diminuição da resistência das vias respiratórias; aumento dos volumes e taxas de fluxo expiratório forçado. 
b) Aumento do diâmetro das vias respiratórias. 
c) Contração da musculatura lisa. 
d) Edema de parede brônquica e secreções finas e líquidas. 
 
24 - Referente ao transplante renal é correto afirmar: 
a) É o tratamento primeiro tratamento da insuficiência renal crônica avançada. 
b) As doenças neoplásicas malignas dos doadores não são transmitidas ao receptor. 
c) Os doadores podem ser cadáveres ou doadores voluntários vivos. 
d) O risco de fracasso do enxerto diminui quando o doador é idoso ou o rim é submetido a período prolongado de armazenamento. 
 
25 - Quanto a “Síndrome Nefrótica” é correto relacionar: 
a) Em crianças a biopsia renal é sempre necessária. 
b) O início é lento e o edema instala-se vagarosamente. Inicia-se nos membros inferiores e pálpebras, progredindo para anasarca. 
c) A proteinúria tubular sempre ultrapassa de 6g/24horas. 
d) Com a perda de albumina, surge sempre a hipoalbunemia, mesmo com a reposição exógena. 
 
26 - Relaciona-se à “hematúria”: 
a) A presença de proteinúria não tem importância como indício na hematúria glomerular. 
b) As neoplasias malignas dos rins ou vias urinárias são muito raras, não sendo relacionadas como diagnóstico provável. 
c) A nefropatia por IgA ou doença da menbrana basal delgada é a causa da maioria dos casos de hematúria glomerular 
assintomática. 
d) A forma mais comum é a síndrome de alport, porém é a mais grave. 
 
27 - Na “úlcera” pode-se relacionar: 
a) Laritromicina 500 mg + Amoxicilina 1.000mg, três vezes por dia por três dias. 
b) Azitromicina 500 mg uma vez ao dia, durante os três primeiros dias, isoladamente. 
c) Ácido e pepsina não desempenham funções patogenéticas importantes. 
d) A infecção gástrica pelo HP é hoje responsável por mais de 95% dos casos de úlcera duodenal e 80% dos portadores de úlcera 
gástrica. 
 
28 - Na “Síndrome de Zollinger-Ellison (SZE)” pode-se relacionar: 
a) Pode existir em outras localizações, como no duodeno, intestino, esôfago e bexiga. 
b) Os gastrinomas são mais frequentes na cabeça do pâncreas e antro gástrico. 
c) Definida por hipergastrinemia devida à presença de gastrinoma, levando ao aumento da acidez gástrica. 
d) Em 80% dos casos a SZE está relacionada com neoplasia endócrina múltipla tipo I (NEM I), que acompanham a maioria das 
vezes de hipoparatireiodismo. 
 
29 - Quanto a “Esclerose Sistêmica” é correto relacionar: 
a) Afeta a pele e órgãos internos tais como aparelho  gastrointestinal, rim e coração, exceto pulmão. 
b) Doença multissistêmica secundária. 
c) Doença do tecido conjuntivo auto-imune caracterizada pela depósito excessivo de colágeno. 
d) Pode ser identificados e subdivididos em quatro subgrupos, como por exemplo: Esclerodermia cutânea difusa idiopática, 
esclerodermia cutânea limitada idiopática, esclerodermia visceral difusa secundária e esclerodermia visceral difusa secundária. 
 
30 - Quanto ao “pneumotórax” é incorreto relacionar: 
a) Classificado como espontâneo (primário ou secundário) ou traumático. 
b) O secundário pode ocorrer como complicação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, fibrose cística, 
tuberculose e certas pneumopatias intersticiais. 
c) O primário é atribuído a ruptura de "blebs" ou vesículas apicais subpleurais como consequência a picos de pressão negativa 
intrapleural. 
d) Não ocorre na pleura mediastinal, por ruptura de vias aéreas ou do esôfago. 
 
31 - Quanto ao “Choque anafilático/edema de glote” é correto relacionar, exceto: 
a) Forma obstrução local, com quadro agudo e grave de insuficiência respiratória, necessitando de atendimento de urgência. 
b) Análise do histórico clínico e familiar, buscando identificar com detalhes se existiam anteriormente outros sintomas alérgicos e 
a sua eventual relação com ingestão alimentar.  
c) Filhos de pais alérgicos têm 99% de chances de desenvolver alguma forma de alergia. 
d) Após o contacto com o alérgeno, indivíduo apresenta reação de pele podendo seguir de choque. 
 
32 - Está relacionado com a “Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto”, exceto: 
a) Processo de edema pulmonar, agudo, não hidrostático ou não cardiogênico. 
b) Acompanhado de uma hipoxemia persistente. 
c) Associado a uma ampla lista de situações que predispõem ao seu desenvolvimento têm-se a variação basal de 80% ao limítrofe 
de 98% como índice de mortalidade. 



 

d) A resposta celular envolve neutrófilos, macrófagos/monócitos e linfócitos, os quais têm um papel importante no processo que 
inclui a adesão, a quimiotaxia e a ativação dos leucócitos. 
 
33 - Relaciona-se aos raio-x nas “Crises Convulsivas”, exceto: 
a) Rastreamento de fraturas cranianas. 
b) Áreas isquêmicas. 
c) Calcificações. 
d) Posicionamento clips intracranianos. 
 
34 - Relaciona-se com a “queimadura por taturana Lonomia obliqua”, exceto: 
a) O menor contato com os espinhos da lagarta pode provocar irritação, ardência, queimação, inchação, hiperemia local, febre, 
mal-estar, vômitos. 
b) Nos quadros hemorrágicos, os sintomas variam de algumas horas a até 3 dias. 
c) Podem incluir manchas escurecidadas, hemorragia gengival, epistaxe, hemorragia digestiva, hematúria e em feridas já 
cicatrizadas.  
d) Mesmo na ausência de atendimento médico correto, não há possibilidade de ocorrer a evolução para óbito. 
 
35 - Quanto a overdose de paracetamol, está correto afirmar, exceto: 
a) A lesão hepática na criança que sobrevive sem insuficiência hepática sempre é severa. 
b) O tratamento consiste na administração de acetilcistína. 
c) Pode-se utilizar de xarope de ipeca logo após a ingesta do medicamento. 
d) A morte pode ser originada por insuficiência hepática. 
 
36 - Quanto a “fratura peniana” podemos afirmar, exceto: 
a) Definida como a ruptura da túnica albugínea do corpo cavernoso que ocorre exclusivamente durante a ereção. 
b) Diagnóstico quase sempre é possível apenas com a história clínica e o exame físico adequados, sendo desnecessários exames 
complementares. 
c) Tratamento cirúrgico imediato deve ser sempre realizado. 
d) O tratamento clínico conservador é o mais indicado, pois tem uma taxa de somente 30% de intercorrências futuras. 
 
37 - Relacionado ao “afogamento” é incorreto afirmar: 
a) Realize abordagem primária, garantindo via aérea permeável e ventilação adequada.  
b) Tente extrair água dos pulmões com pressão positiva, através de massagem e ventilação. 
c) Realizar a manobra de Heimlich se houver suspeita de corpo estranho obstruindo vias aéreas. 
d) Não utilizar de “respiraçao boca-a-boca”. 
 
38 - Quanto aos antídotos nas “intoxicações exógenas” é correto relacionar: 
a) Organosfosforados e carbamatos - azul de metileno. 
b) Propranolol - cianetos. 
c) Flumazenil - benzodiazepínicos. 
d) Fisostigmina - cocaína. 
 
39 - Referente as taquicardias supraventriculares e seus mecanismos eletrofisiológico é correto afirmar: 
a) Taquicardia por reentrada nodal - taquicardia atrial. 
b) Tquicardia por reentrada atrioventricular - taquicardia juncional automática. 
c) Taquicardia atrial - taquicardia atrial multifocal. 
d) Fluter atrial - taquicardia sinusal inapropriada. 
 
40 - Quanto a “desidratação” é incorreto relacionar: 
a) Pode causar complicações cardíacas, renais, coma e até o óbito. 
b) A administração e preparo correto do soro oral por si só é incapaz de tratar. 
c) Geralmente mais grave em crianças e menos em idosos. 
d) Apresenta geralmente taquicardia logo no início dos sintomas e hipertensão associada. 
 




