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CONCURSO PÚBLICO – QUADRO GERAL                                                     VESPERTINO – 08/07/2012                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/ MG – EDITAL N°001/2012 

PROVA OBJETIVA                                                                                                                      NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  CARGOS:  
MÉDICO 

MÉDICO PLANTONISTA

 

 

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 contém 40 questões e cada uma delas deverá ser julgada como CERTA ou ERRADA.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à letra C, caso considere a questão CERTA, ou à 
letra E, caso considere a questão ERRADA, de acordo com o comando da questão. Utilize caneta esferográfica 
(tinta azul ou preta) para o preenchimento, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou 
marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. Não será permitido o uso de corretivo no cartão-resposta. Caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
8. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou 
data de nascimento deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
10. 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. 
 

11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 

 

12. 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.  

 

13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 

 
14. 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.     
                     
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de prova. 

 

BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – MÉDICO/ MÉDICO PLANTONISTA 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Cientistas da NASA criam teste que detecta osteoporose em estágio inicial 
 
Cientistas da NASA acreditam ter encontrado uma maneira de diagnosticar osteoporose em seus estágios 
iniciais. 
Atualmente, a doença pode passar despercebida durante anos e muitas vezes só é diagnosticada em exames 
realizados depois que o enfraquecimento dos ossos levou a uma fratura. 
O novo teste havia sido criado originalmente para astronautas, já que eles podem sofrer perda de estrutura 
óssea devido à microgravidade do espaço. O teste promove uma busca por vestígios de calcificação óssea na 
urina. 
A técnica, desenvolvida por cientistas da Universidade Estadual do Arizona juntamente com especialistas da 
agência espacial americana analisou isótopos de cálcio - diferentes átomos do elemento cálcio, derivados do 
osso e cada um com seu próprio número específico de nêutrons. 
O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou formado pode indicar 
alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais. 
 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2012/05/29/cientistas-da-nasa-criam-teste-que-detecta-osteoporose-em-

estagio-inicial.htm. Acesso em: 01 jun 2012. 
 
01. A notícia acima reporta a descoberta, por parte da NASA, que pode auxiliar a medicina no que diz 
respeito à osteoporose. Em relação ao texto, pode-se depreender que se trata de um gênero textual 
técnico, direcionado a especialistas na área e conhecedores do assunto, e não a leitores comuns, por 
isso mesmo é apresentado na seção de Saúde do provedor em questão. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
02. Em “O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou formado 
pode indicar alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais”, temos, nos termos sublinhados, 
a apresentação de ambos os substantivos como sinônimos. O que confirma essa formação é o uso da 
partícula ou. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
03. Em: “A técnica, desenvolvida por cientistas da Universidade Estadual do Arizona juntamente com 
especialistas da agência espacial americana analisou isótopos de cálcio - diferentes átomos do elemento 
cálcio, derivados do osso e cada um com seu próprio número específico de nêutrons”, há erro de 
pontuação. Falta uma vírgula demarcando o aposto. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
04. Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico, várias palavras tiveram sua grafia alterada, 
especialmente no que diz respeito ao uso do hífen, entre outros. Nesse sentido, a palavra 
microgravidade, a partir desse novo acordo, passará a ser grafada com hífen, e a grafia apresentada no 
texto ainda é válida porque o acordo ainda não suprimiu o anterior. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
05. Determinados verbos podem demonstrar certos aspectos, como permissão, possibilidades, dúvida 
etc., para além de ações, estados ou fenômenos da natureza, interferindo na interpretação de um texto. 
No texto apresentado acima, por exemplo, temos ao menos um exemplo desse tipo de função, que é 
exercida pelo verbo poder (linha 5). 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
06. Por vezes, o uso de pronomes possessivos pode causar ambiguidade na interpretação textual, 
dificultando a identificação dos termos a que se referem. É o caso de seus (linha 12), que, nesse caso, 
diz respeito a isótopos. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
07. Uma palavra polissêmica é aquela que pode assumir diferentes significados, de acordo com o 
contexto em que é utilizada. Por exemplo, manga pode ser tanto uma parte da vestimenta quanto uma 
fruta. Assim também estágios, presente no texto, pode representar, por exemplo, tanto etapas quanto 
quaisquer períodos preparatórios. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
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08. No excerto: “O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou 
formado pode indicar alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais”, o trecho sublinhado é 
classificado como adjunto adverbial. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
09. ________ é tipo de correspondência externa muito usado, especialmente quando o destinatário é 
órgão público. Ele serve para "informar, encaminhar documentos importantes, solicitar providências ou 
informações, propor convênios, ajustes, acordos, etc., convidar alguém com distinção para a 
participação em certos eventos, enfim, tratar o destinatário com especial fineza e consideração" 
(CAMPOS MELLO, 1978, p. 122). Essa definição aplica-se ao memorando. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
10. A seguinte frase contém erro relacionado ao emprego do sinal indicativo de crase: “Ficávamos à 
espera daquela menina à quem chamamos de princesa. À esquerda de sua porta havia uma varanda na 
qual nos sentávamos para conversar, sonhando com o dia em que ela escolheria à quem chamaria de 
seu príncipe”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Considerando a proposição: “Todas as impressoras de uma determinada marca são multifuncionais”, 
temos que a negação correta dessa proposição é: “Algumas impressoras de uma determinada marca não 
são multifuncionais”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
12. No esquema a seguir há uma multiplicação onde alguns algarismos foram substituídos por letras: 
A 5 7 8 
  x 9 
A B B 0 B 
Determinando corretamente o valor dessas letras, A x B vale 9. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
13. Numa excursão com um grupo de terceira idade, foi realizada uma pesquisa, onde se constatou que: 
50 pessoas são descendentes de italianos, 40 descendentes de asiáticos e 35 descendentes de 
africanos. Dessas, 20 são descendentes de asiáticos e de italianos, 22 são descendentes de italianos e 
de africanos, 18 são descendentes de asiáticos e de africanos e 10 são descendentes de italianos, de 
asiáticos e de africanos. Sabendo que todas as pessoas da excursão foram consultadas e que tem como 
descendentes pelo menos um dos três acima citados, podemos concluir então que havia nessa excursão 
70 pessoas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
14. Buscando preencher as vagas existentes num concurso para professor estadual, a secretaria de 
educação resolveu convocar os candidatos aprovados de acordo com os seguintes critérios: na 1ª 
chamada serão convocados 3000 professores, na 2ª chamada 2750, na 3ª chamada 2500, na 4ª chamada 
2250, e assim por diante. Logo é correto afirmar que, ao todo nesse concurso, haverão 12 chamadas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
15. Supondo verdade que “Nenhum jacaré-de-papo-amarelo é um animal herbívoro” e que “Alguns 
répteis são animais herbívoros”, então é necessariamente verdade que: “Existe pelo menos um réptil que 
não é jacaré-de-papo-amarelo.” 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
  
INFORMÁTICA 
16. Considerando o uso do aplicativo Microsoft Word 2010, em português, dentre as opções que existem 
para a formatação de parágrafo, está o comando “Justificar”, que pode ser acionado pelo conjunto de 
teclas de atalho Ctrl + J. Este comando alinha o texto às margens esquerda e direita, adicionando 
espaços extras entre as palavras conforme necessário. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
  
17. Existem alguns recursos que permitem um ganho significativo de produtividade na edição de textos 
usando o aplicativo Microsoft Word 2010, em português. Um desses recursos que estão disponíveis na 
aba “Inserir” é chamado “Partes Rápidas” e permite inserir trechos de conteúdo reutilizável, incluindo 
campos e propriedades de documentos, entre outras opções. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  



4 

 

18. Utilizando-se uma planilha criada com o aplicativo Microsoft Excel 2010, em português, com a 
configuração padrão, onde as células A2, B1 e D4 estão preenchidas, respectivamente, com os valores 
25, 12 e 3, o valor apresentado na célula F12 será 15, se a fórmula contida nesta célula for “= se ( B1 > A2 
; D4 + B1 ; A2 - B1 )”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
19. O recurso disponível no aplicativo Microsoft Excel 2010, que permite realçar as células de seu 
interesse, enfatizar valores incomuns e visualizar os dados usando Barras de Dados, Escalas de Cor e 
Conjuntos de Ícones baseados em critérios específicos, é identificado no menu de comandos como 
“Estilos de Célula”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
20. Uma das opções mostradas no menu “Iniciar” do Microsoft Windows 7, em português, com sua 
configuração original, é o item “Computador”. Esta opção permite consultar unidades de disco e outros 
itens de hardware conectados ao computador, como dispositivos com armazenamento removível. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação 
em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da 
hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da 
criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
22. Conforme as responsabilidades de cada esfera de governo, compete às Secretarias Municipais de 
Saúde e ao Distrito Federal organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de 
forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela 
União. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
23. Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da Família em grandes centros urbanos, 
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, localizada dentro do território pelo 
qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
24. Dentro do escopo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e 
ampliar a abrangência, a resolutividade, a  territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das 
ações da Atenção Primária à Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
25. Um NASF deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, 
compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de 
Saúde da Família (SF). Tal composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as 
equipes de SF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da 
disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações. O NASF não realiza apenas o 
apoio às equipes de SF, mas também se constitui porta de entrada do sistema para os usuários.  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
26. A Portaria n.º 2.472, de 31 de agosto de 2010, define a relação de doenças, agravos e eventos em 
saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, 
responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Conforme essa Portaria, a 
Esquistossomose, a Dengue, a Difteria e a Febre Amarela são doenças de Notificação Compulsória.  
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
27. A Saúde do Trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação, à reabilitação da Saúde dos Trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
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28. Estão ocorrendo mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa aumento 
das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e crescente declínio das mortes por 
causas externas e doenças crônico-degenerativas, o que têm demandado a incorporação das doenças e 
agravos transmissíveis às atividades da Vigilância Epidemiológica. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
29. Conforme o Código de Ética Médica, o profissional pode suspender suas atividades, individualmente 
ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as 
situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho 
Federal de Medicina. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
30. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as 
previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
31. As anemias megaloblásticas são distúrbios causados pela síntese prejudicada do DNA. A maioria das 
anemias megaloblásticas ocorre devido a uma deficiência de cobalamina (vitamina B12) e/ou ácido 
fólico. A anemia perniciosa que é causada pela ausência de fator intrínseco, seja devido à atrofia da 
mucosa gástrica ou à destruição auto-imune das células parietais, é considerada a causa mais comum 
de deficiência de cobalamina. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
32. O diabetes melito (DM) abrange um grupo de distúrbios metabólicos comuns que compartilham o 
fenótipo da hiperglicemia. Durante o tratamento da DM, a monitorização ideal do controle glicêmico 
envolve medições da glicose plasmática pelo paciente e uma avaliação do controle em longo prazo pelo 
médico (medição da Hemoglobina glicada e revisão dos valores da glicemia obtidos pelo paciente). 
Essas medições são complementares: as medições feitas pelo paciente fornecem uma visão do controle 
glicêmico em curto prazo. A Hemoglobina glicada reflete a média do controle glicêmico durante os 06 
meses anteriores. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
33. Os distúrbios da glândula tireoide resultam principalmente de processos auto-imunes que estimulam 
a produção excessiva de hormônios tireoideos (tireotoxicose) ou causam destruição glandular e 
produção deficiente de hormônios tireoideos (hipotireoidismo). A tireotoxicose é definida como o estado 
de excesso de hormônio tireoideo; não é sinônimo de hipertireoidismo, que resulta de uma função 
tireóidea excessiva. Contudo, as principais etiologias da tireotoxicose são hipertireoidismo causado pela 
doença de Graves, bócio multinodular tóxico e tireoidite subaguda. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
34. O sarampo é uma doença respiratória exantemática aguda e altamente contagiosa, com quadro 
clínico característico e um enantema patognomônico. As complicações do sarampo podem ser divididas 
em três grupos, segundo o local acometido: o trato respiratório, o sistema nervoso central e o trato 
gastrintestinal. As complicações gastrointestinais do sarampo incluem hepatite, apendicite e adenite 
mesentérica. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
35. A rubéola é uma infecção viral aguda de crianças e adultos que tipicamente apresenta exantema, 
febre e linfadenopatia e tem amplo espectro de outras manifestações possíveis. O vírus da rubéola, um 
Paramoxyvirus, é pleomorfo e tem um diâmetro que vai de 100 a 600nm. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
36. A insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome que se caracteriza por declínio rápido da taxa de 
filtração glomerular, retenção de restos nitrogenados e alterações do volume de líquido extracelular e da 
homeostase dos eletrólitos e do equilíbrio ácido-básico. Dentre as causas de insuficiência renal aguda, a 
IRA renal intrínseca é considerada a forma mais comum. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
37. A doença inflamatória do pâncreas pode ser classificada como pancreatite aguda e pancreatite 
crônica. O espectro patológico da pancreatite aguda varia desde pancreatite edematosa, geralmente um 
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distúrbio leve e autolimitado, até a pancreatite necrosante. Durante sua evolução, é importante identificar 
os pacientes com pancreatite aguda sob maior risco de morte. São considerados alguns fatores que 
pioram a sobrevida na pancreatite aguda: idade > 55 anos, LDH sérica > 400UI/l, AST sérica > 250 UI/l, 
hiperglicemia > 200mg/dl. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  

 
38. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o aumento desproporcionado dos níveis da pressão, 
podendo gerar complicações letais se não for tratada. As emergências hipertensivas são situações em 
que existe risco potencial de lesão aguda de órgãos-alvo, como em doentes que já apresentam alguma 
lesão prévia de órgão-alvo e que, portanto, apresentam risco maior de novas complicações em curto 
prazo na vigência da pressão arterial acentuadamente elevada. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
39. A hepatite viral aguda é uma infecção sistêmica que acomete predominantemente o fígado. Quase 
todos os casos são causados por um dos 05 agentes virais: vírus da hepatite A (HAV), da hepatite B 
(HBV), da hepatite C (HCV), o agente delta associado ao HBV, ou o vírus da hepatite D (HDV), e o vírus da 
hepatite E (HEV). Após a infecção pelo HBV, o primeiro marcador sorológico detectável no soro é o 
HBsAg. O HBsAg circulante precede as elevações da atividade das aminotransferases séricas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
40. A hiponatremia é definida como sódio sérico menor que 135 mEq/L e pode ser causada pela 
desidratação, estados edematosos, uso de medicações e outros. São medicamentos que podem causar 
hiponatremia: antipsicóticos, inibidores da recaptação da serotonina e benzodiazepínicos. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
RASCUNHO 
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