
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE GRAVATAL-SC 

MÉDICO DA SAÚDE E DA FAMÍLIA- ESF 

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 a 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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1- Indique em qual das alternativas o acento 
craseado não está adequado: 
A) Chegamos cedo à casa. 

B) Eu vou à Copacabana de minha Infância. 

C) Não irei à padaria. Irei ao supermercado. 

D) Comemos bife à milanesa. 

 
2- Em qual das alternativas deve ser utilizado a 
letra J ao invés da letra G: 
A) Giboia 

B) Ferrugem 

C) Rabugento 

D) Sugestão 
 
3- Qual das alternativas a palavra está escrita 
INCORRETAMENTE: 
A) Pança 

B) Profissão 

C) Massagista 

D) Neceçário 

 
4- Qual a conjugação do verbo “estar” na segunda 
pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo 
indicativo: 
A) Estivestes 

B) Estivésseis 

C) Estivéreis 

D) Estáveis  

 
5- Todas as orações destacadas abaixo exprimem a 
mesma circunstância, EXCETO: 
A) Tamanho era o barulho que eu não pude dar aula 
B) Os meninos gritavam tanto que ficaram roucos 
C) Não podia ver o palhaço sem que risse 
D) Não pôde tomar cerveja já que estava com dor 
de garganta 
 

MATEMÁTICA 
 
6- A operação de divisão entre 15,5 ÷ 25 tem como 
resultado: 
A) 0,62 
B) 0,625 
C) 0,52 
D) 0,525 
 

7- O número de minutos que tem ¾ do dia é: 

A) 1.172 minutos  

B) 1.180 minutos 

C) 1.080 minutos  

D) 720 minutos 

  
8- Numa viagem de trem, um viajante consulta o 
relógio no momento exato em que o trem passa 
pelo marco quilométrico 237. Eram 8 horas e 17 
minutos. Às 8 horas e 25 minutos, o trem passa no 
marco 249. Calcule a velocidade do trem em km/h: 
A) 60 km/h 

B) 90 km/h 

C) 80 km/h 

D) 70 km/h 

 
9- Bárbara borda 17 toalhas por dia. Para bordar 
136 toalhas ela levará: 
A) 7 dias 
B) 8 dias 
C) 10 dias 
D) 15 dias 
 
10- As idades de Roberto e Deisy somam 9 anos; a 
de Deisy e José 13 anos; a de José e Roberto 12 
anos. Calcule a idade de Deisy: 
A) 7 anos 
B) 6 anos 
C) 5 anos 
D) 4 anos 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11- Segundo o IBGE a dimensão territorial do 

Município de Gravatal é de: 

A) 198 km² 

B) 298 km² 

C) 190 km² 

D) 168 km² 

 

12- Os atuais Senadores pelo Estado de Santa 

Catarina são: 

A) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e Jorge 

Bornhausen 
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B)  Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira e Edinho 

Bez 

C) Paulinho Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer 

D) Cacildo Maldaner, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer     

 

13- Conforme amplamente divulgado pela 

imprensa mundial o Brasil já é a 6ª maior Economia 

do mundo, por ter ultrapassado: 

A) A França 

B) A Inglaterra     

C) A Alemanha 

D) A China 

 

14- Antes da Brasília a Capital da República 

Federativa do Brasil era: 

A) São Paulo 

B) Belo Horizonte 

C) Rio de Janeiro     

D) Niterói 

 

15- O Estado de Santa Catarina tem: 

A) 20 deputados federais 

B) 18 deputados federais 

C) 24 deputados federais 

D) 16 deputados federais      
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16- Assinale a alternativa na qual se encontra a 

droga mais adequada para o tratamento de 

candidíase vaginal em mulheres: 

A) Metronidazol 

B) Penicilina benzatina 

C) Nistatina 

D) Norfloxacino 

 

17- Julgue as afirmativas abaixo e assinale 

alternativa correta: 

I- Doenças do aparelho cardiovascular estão entre 

as principais causas de morte no Brasil 

II- Neoplasia é a principal causa de morte no Brasil 

em todas as faixas etárias 

 

III- Causas externas é uma importante causa de 

mortalidade dentre os homens jovens no Brasil 

A) Todas as afirmativas estão corretas 

B) Somente a afirmativa II se encontra incorreta 

C) Todas as afirmativas estão incorretas 

D) Somente a afirmativa II está correta 

 
18- Assinale a alternativa correta sobre o câncer 

cervical nas mulheres: 

A) Possui como fator protetor o tabagismo 

B) Imunossupressão é fator de risco para o 

aparecimento desta neoplasia 

C) Início da vida sexual tardio é fator de risco para 

esta doença 

D) Múltiplos parceiros na vida é fator protetor para 

esta doença 

 

19- Assinale a alternativa na qual se encontra um 

julgamento correto sobre as afirmações abaixo: 

I- Perda de peso e mudança no estilo de vida são 

muito importantes no tratamento de Diabetes 

Mellitus tipo II. 

II- Insulinização plena é sempre o tratamento de 

escolha para pacientes com Diabetes Mellitus tipo 

II. 

III- Diabetes Mellitus tipo II é mais freqüente na 

faixa etária dos 5 aos 15 anos. 

A) Somente a afirmativa I está correta 

B) Somente a afirmativa I está incorreta 

C) Somente a afirmativa II está correta 

D) Todas as afirmativas estão corretas 

 
20- Assinale a alternativa na qual se encontra a 

melhor opção no tratamento da depressão: 

A) Midazolam 

B) Lítio 

C) Paroxetina 

D) Carbamazepina 

 

21- Assinale a alternativa correta: 

A) Dengue é uma doença de notificação compulsória 

B) Amoxicilina é a droga de escolha no tratamento da 

dengue 

C) Não existem formas eficazes de prevenção da  
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dengue 

D) Sangramentos  espontâneos estão sempre 

presentes nos quadros de dengue 

 
22- Sobre as anemias é incorreto afirmar que: 

A) A forma mais freqüente é causada por baixa 

ingestão de ferro 

B) Anemia ferropriva é a principal causa de anemias 

macrocíticas 

C) Hipotireoidismo e leucemias podem causar 

anemia 

D) Astalassemias são causas de anemia microcítica 

 

23- Assinale a alternativa incorreta a respeito do 

tratamento da rinite alérgica: 

A) Lavagem nasal com soro fisiológico é um 

tratamento plausível nesta doença 

B) Tratamentos com anti-histamínicos podem 

melhorar o quadro de portadores de rinite alérgica 

C) Corticóide via oral em baixas doses é sempre 

necessário na abordagem inicial de pacientes com 

rinite alérgica 

D) Mudanças no clima e aumento dos alérgenos 

ambientais podem piorar os quadros de pacientes 

com rinite alérgica 

 

24- Sobre pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) é incorreto afirmar que: 

A) Tabagismo está fortemente associado a pacientes 

com DPOC 

B) Dispnéia e tosse crônica podem estar presentes 

nesses doentes 

C) Aumentos do diâmetro anteroposterior do tórax 

e hipertensão pulmonar podem ser encontrados 

nesses pacientes 

D) A eliminação do tabagismo na vida diária desses 

pacientes não é importante na condução do caso 

 

25- Assinale a alternativa incorreta sobre a 

tuberculose no Brasil: 

A) Perda de peso e fadiga podem ser encontradas 

nesses pacientes 

B) Isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol 

podem ser utilizadas no tratamento da tuberculose 

C) O diagnóstico pode ser realizado com pesquisa de 

bacilo álcool ácido resistentes no escarro 

D) O tratamento desta doença sempre possui a 

duração de 6 semanas 

 

26- Julgue as afirmativas abaixo sobre pacientes 

com constipação e assinale a alternativa correta: 

I- Ingestão inadequada de fibras e líquidos estão 

entre as causas dessa doença. 

II- É sempre necessário solicitar colonoscopia em 

pacientes com constipação. 

III- Laxativos são drogas de escolha e sempre devem 

ser fornecidos por longos períodos a pacientes 

constipados. 

A) Somente a afirmativa I está correta 

B) Somente a afirmativa I está errada 

C) Todas as afirmativas estão erradas 

D) Somente a afirmativa II está correta 

 

27- Assinale a alternativa correta sobre a doença 

ulcerosa péptica: 

A) Nunca está relacionada ao uso de medicamentos 

B) Esôfago - estômago - duodenografia contrastada 

sempre deve ser realizada nesses pacientes   

C) O tratamento é sempre cirúrgico 

D) Omeprazol é uma droga adequada para o 

tratamento desses doentes 

 

28- Assinale a afirmativa incorreta a respeito do 

carcinoma de endométrio: 

A) Sangramento anormal pode estar presente nessas 

pacientes 

B) É um câncer raro do trato genital feminino 

C) Ocorre mais freqüentemente na faixa dos 50 aos 

70 anos 

D) Obesidade e nuliparidade  são fatores de risco 

 

29- Assinale a afirmativa incorreta sobre a 

endometriose: 

A) Dor pélvica relacionada à menstruação pode estar 

presente em portadoras desta doença 

B) Dificilmente é encontrada entre as mulheres 

inférteis 
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C) O tratamento medicamentoso pode ser eficaz 

D) Pode ser confirmada por laparoscopia 

diagnóstica 

 

30- Sobre o hipotireoidismo é correto afirmar que: 

A) Sempre causa emagrecimento e rubor facial 

B) Bradicardia e constipação podem ser encontradas 

nesses pacientes 

C) Taquicardia, constipação e emagrecimento são 

freqüentes nesses pacientes 

D) O tratamento pode ser realizado com metimazol 

 

 

 

 

 




