Concurso Público Municipal para provimento de pessoal
para atuação Programa ESF Edital 001/2013
Cargo de MÉDICO

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
a) Corresponde a sua opção de cargo.
b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos para
Médicos.
- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos dados identificadores de
seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

O QUE FAZER
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:
A B
D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul. A Folha de Respostas ou qualquer questão respondida a lápis será anulada.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer
anotações, assim como nenhuma comunicação entre os candidatos.
- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas e inclusive preencher a Folha
de Respostas.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 5
MÉDICO

Questão 01
Nos períodos
I. Raul reclamou muito da demora na fila e foi atendido pelo funcionário do banco.
II. Raul reclamou muito da demora na fila e foi esquecido pelo funcionário do banco.
a conjunção “e” tem, respectivamente em I e II, valor de:
(A) soma e conclusão.
(B) oposição e explicação.
(C) soma e soma.
(D) soma e oposição.
(E) oposição e soma.

Questão 02
Marque a alternativa que preenche adequadamente as sentenças abaixo, na sequência
de palavras.
I. Foi ............. a armação que o colega de trabalho fez para prejudicá-lo.
II. A .............. estava cheia de mantimentos para eventuais visitas.
III. Dizem que muita coisa pode mudar no próximo .............. eleitoral.
IV. Parecia ............. o retorno do jogador ao clube de origem depois de anos fora do país.
V. Não entendendo os termos do contrato, procurou logo ................ o acordo para a
compra do imóvel.
(A) flagrante, dispensa, preito, eminente, destratar.
(B) fragrante, despensa, pleito, eminente, distratar.
(C) flagrante, despensa, pleito, iminente, distratar.
(D) flagrante, despensa, preito, iminente, distratar.
(E) fragrante, dispensa, pleito, eminente, destratar.

Questão 03
Assinale a alternativa correta com relação à concordância verbal.
(A) Fazem vários anos que saí da casa de meus pais para estudar e trabalhar.
(B) Devem haver muitos motivos para você não voltar mais para casa.
(C) Quando deram dez horas no relógio da praça, as luzes da cidade apagaram-se.
(D) Houveram manifestações populares por todos os lugares.
(E) Não se poupou esforços para protestar por mudanças.
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Questão 04
A frase que não apresenta problema(s) de regência, levando-se em consideração a
língua escrita, é:
(A) Preferiu viajar para casa do que ficar esperando notícias dos pais.
(B) O cargo a que todos visavam ainda não havia sido preenchido.
(C) Lembrou de que precisava de mais dinheiro para saldar a dívida.
(D) Os dados que dispomos não são suficientes fechar a pesquisa.
(E) Não teve dúvidas que ele logo apareceria com as informações.

Questão 05
Faça a leitura do texto abaixo para responder a questão 5:

http://josevaillant.blogspot.com.br/2013/06/mais-algumas-charges-retratando-as.html (acesso em 10-07-2013)

Da charge acima, pode-se depreender que:
(A) A História do Brasil é escrita, geralmente, pela caneta dos políticos poderosos.
(B) A caneta representa o poder do presidente do país em assinar os atos necessários
para o bem da população.
(C) O povo é quem conduz a história do seu país quando se manifesta coletivamente
para o bem-estar de todos.
(D) A História do Brasil será apagada pela força do povo que insiste em conduzir os
rumos do país.
(E) A mão que conduz a História do Brasil está encontrando dificuldades diante do peso
representado pela força do povo.
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 6 A 10
MÉDICO

Questão 06
A taxa aproximada de juros simples mensal que devemos aplicar um capital de
R$ 1 200,00 para que em um ano produza R$ 200,00 de juros é:
(A) 2% ao mês.
(B) 1,59% ao mês.
(C) 1,38% ao mês.
(D) 2,05% ao mês.
(E) 1,5% ao mês.

Questão 07
Um posto de saúde possui remédios de uso contínuo para atender 60 pacientes
durante 50 dias. Se mais 15 pacientes necessitarem desses remédios, quantos dias
vão durar o estoque desses medicamentos no posto?
(A) 45 dias.
(B) 60 dias.
(C) 62 dias.
(D) 40 dias.
(E) 30 dias.

Questão 08
Na cidade de Campo Mourão a população cresce cerca de 2,5% ao ano. Se para 2013 a
população estimada fosse 90 200 habitantes, qual seria a população estimada em
2012?
(A) 90 000 habitantes.
(B) 92 455 habitantes.
(C) 89 300 habitantes.
(D) 87 500 habitantes.
(E) 88 000 habitantes.

Questão 09
Um cardiologista recomenda a um de seus pacientes que faça caminhadas numa pista
circular cujo raio é 50 m. Considerando que esse paciente dê 8 voltas diárias, quantos
km ele percorrerá em 30 dias de caminhadas?(Use π = 3,14 ).
(A) 75,36 km.
(B) 76,53 km.
(C) 85,50 km.
(D) 31,40 km.
(E) 62,80 km.
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Questão 10

5
No programa Estratégia Saúde da Família, 8 dos pacientes diários de um médico são
mulheres. Sabendo que nesse dia ele atendeu a 6 pacientes do sexo masculino, qual o
total de pacientes atendidos no dia?
(A) 20 pacientes.
(B) 16 pacientes.
(C) 18 pacientes.
(D) 14 pacientes.
(E) 22 pacientes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 11 A 30
MÉDICO

Questão 11
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O acesso universal aos cuidados básicos de saúde, a equidade na distribuição
desses cuidados e a resolubilidade dos serviços são metas buscadas para a prática
médica no Brasil.
(B) O paradigma da medicina baseada em evidencias, se desenvolvido sob um plano
político (e científico) adequado, pode auxiliar nessa busca, viabilizando uma prática
médica efetiva e equânime.
(C) O papel institucional, conduto, vai além de organizar e disseminar revisões
sistemáticas, diretrizes e protocolos assistenciais.
(D) É cada vez mais comum serviços adotarem mecanismos que estimulam ativamente a
prática da medicina baseada em evidencias, pois a simples disponibilidade de
sumários das evidencias garantem sua incorporação adequada.
(E) As análises econômicas são fundamentais para a prática institucional da medicina
baseada em evidencias.

Questão 12
O acesso universal aos serviços de saúde, além de ser uma garantia constitucional, é
uma bandeira de luta dos movimentos sociais, nos quais essa reivindicação passou a
ser um dos elementos fundamentais dos direitos de cidadania. E, nesse caso, o
exercício da cidadania tem um grande potencial de produzir resultados concretos,
tendo em vista as reais possibilidades de mudança e melhora no atendimento aos
problemas de saúde da população. O texto se refere a:
(A) Equidade.
(B) Universalidade.
(C) Integralidade.
(D) Hierarquização.
(E) Descentralização.
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Questão 13
Como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde – FNS informe (V)
para as questões verdadeiras e (F) para as falsas e assinale a alternativa que contem a
sequencia correta.
( ) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades,
da administração direta e indireta.
( ) Investimentos previstos em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.
( ) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
( ) Cobertura da ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – F – V.
V – V – V – V.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
V – V – F – V.

Questão 14
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988:
(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
(C) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas sem fins lucrativos.
(D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na
assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.
(E) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem
como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização.

Questão 15
No Pacto pela Saúde 2006, foram definidas prioridades em um conjunto de
compromissos denominados Pacto pela Vida. Qual das alternativas abaixo NÃO
contém uma medida definida como prioridade por este pacto?
(A) Redução da mortalidade por câncer de próstata.
(B) Atenção integral à saúde do idoso.
(C) Redução da mortalidade infantil e materna.
(D) Implantação da Política Nacional de Promoção de Saúde.
(E) Consolidação da estratégia de Saúde da Família como modelo de atenção básica à
saúde.
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Questão 16
O Pacto em Defesa do SUS, no Pacto pela Saúde 2006, definiu como prioridade:
(A) Ser contrária a regulamentação da Emenda Constitucional n° 29, pelo Congresso
Nacional, por colocar em risco a autonomia do SUS.
(B) Unificar e centralizar o orçamento das 3 esferas do SUS no orçamento federal, a fim
de facilitar a sua aprovação.
(C) Elaborar e divulgar uma carta dos direitos dos usuários do SUS.
(D) Excluir do atendimento no SUS os pacientes portadores de planos de saúde privados.
(E) Garantir o incremento dos recursos orçamentários para a saúde, através da criação
de um novo imposto sobre movimentação financeira.

Questão 17
Segundo o Código de Ética Médica, quando um paciente, em internação hospitalar, ao
qual era prestada assistência evolui para óbito, sem indícios de morte violenta, o
médico deve:
(A) Atestar o óbito.
(B) Não atestar o óbito.
(C) Enviar sempre o paciente para necropsia.
(D) Atestar óbito mediante honorários correspondentes ao valor de uma consulta médica.
(E) Solicitar que o médico plantonista do hospital ateste o óbito.

Questão 18
Em relação à endometriose pélvica, é correto afirmar que:
(A) É contraindicado o uso de anticoncepcionais combinados orais.
(B) O uso de laser de CO² deve se restringir às lesões pigmentadas.
(C) O danazol não deve ser utilizado em razão de seus efeitos colaterais.
(D) Pode ser causa de infertilidade, mesmo nos estágios iniciais da doença.
(E) Trata-se de doença autoimune e não se aceita mais a teoria de refluxo menstrual para
a pelve.

Questão 19
A hipertensão durante a gravidez está associada com as seguintes complicações,
EXCETO:
(A) Pequeno peso do nascituro.
(B) Um aumento da incidência da morte intrauterina.
(C) Prematuridade.
(D) Hidropsia fetal.
(E) Desenvolvimento de eclampsia.
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Questão 20
10. L.L., masculino, solteiro, procura atendimento médico. Ao exame clínico
evidenciou-se corrimento uretral verificado com o prepúcio retraído e pela
compressão da base do pênis em direção a lande. A bacterioscopia mostrou a
presença de Diplococos Gran-negativos Intracelulares presentes. Nesse caso você
deve pensar em:
(A) Cândida e gonorréia.
(B) Clamídea e gonorréia.
(C) Cândida e clamídea.
(D) Cândida e tricomona.
(E) Clamídia e sífilis.

Questão 21
Em relação a contra-indicação da Terapia de Reposição Hormonal, informe (V) para as
questões verdadeiras e (F) para as falsas, e assinale a alternativa correta:
(
(
(
(
(
(
(
(

) Câncer de mama ou lesão suspeita ainda sem diagnóstico.
) Hiperplasia ductal atípica na mama.
) Doença isquêmica cerebral/cardíaca recente.
) Doença tromboembólica recente.
) Hepatopatia grave ou recente.
) Hipertensão arterial grave, sem controle.
) Sangramento vaginal de causa não estabelecida.
) Câncer de endométrio.

Resposta:
(A) V – V – V – V – V – V – V – V.
(B) V – V – V – F – F – V – F – V.
(C) F – F – V – V – V – F – F – V.
(D) V – F – F – F – V – V – V – V.
(E) V – V – V – V – V – V – F – V.

Questão 22
A isquemia intestinal crônica é caracterizada por:
(A) Dor pós-prandial, alteração do ritmo intestinal, perda de peso.
(B) Dor abdominal sem relação com a alimentação, ritmo intestinal normal, perda de
peso.
(C) Dor pós-prandial na ingestão de carboidratos, diarréia e glicemia elevada.
(D) Dor após o almoço, constipação intestinal, hiperglicemia.
(E) Dor peri-umbilical após ingestão de glúten, diarréia e vômito.
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Questão 23
Tipicamente, o quadro de apendicite aguda começa com:
(A) Dor na FID, náuseas, vômitos e diarréia inicial.
(B) Dor na FID, náuseas, vômitos e Blumberg positivo.
(C) Dor epigástrica com irradiação para a FID, náuseas, diarréia e posterior obstipação.
(D) Dor muito intensa em epigástrio e FID, náuseas tardias e Blumberg positivo.
(E) Vago desconforto médio abdominal, seguido por náuseas, anorexia, dor não severa
persistente e continua.

Questão 24
No uso de anestésicos locais para a sutura de ferimentos na emergência, é correto
afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

A dose máxima de bupivacaína é de 300 mg.
Podemos utilizar bupivacaína com adrenalina em qualquer ferida.
O volume máximo de lidocaína à 1% sem adrenalina é de 50 ml.
Devemos usar anestésicos com adrenalina em todas as feridas para evitar
sangramento.
(E) A dose máxima de lidocaína com adrenalina é de 500 mg.

Questão 25
Em 2012, o Ministério da Saúde modificou a vacinação contra poliomielite para
lactentes que iniciam o calendário vacinal. Qual foi a mudança realizada?
(A) Total substituição da vacina oral pela vacina injetável inativada.
(B) Uso da vacina injetável inativada apenas em pacientes imunossuprimidos, e
manutenção da vacina oral em pacientes hígidos.
(C) Uso da vacina injetável inativada apenas em pacientes que apresentaram eventos
adversos associados à vacina oral.
(D) Uso da vacina oral no primeiro ano de vida, seguido de doses da vacina injetável
inativada em esquema de reforço e campanhas.
(E) Introdução da vacina injetável inativada contra poliomielite, seguida de doses da
vacina oral em esquema de reforço e campanhas.

Questão 26
São causas associadas à hipoglicemia neonatal, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prematuridade.
Pequeno para idade gestacional.
Insuficiência pancretática.
Recém-nascido de mãe diabética.
Eritroblastose fetal.
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Questão 27
Com relação à dermatite atópica, assinale a alternativa correta.
(A) As lesões típicas são liquenificadas e não pruriginosas.
(B) Acomete as regiões articulares flexoras, poupando sempre as regiões extensoras.
(C) Em crianças, não acomete a região da face, apenas em adultos.
(D) Em geral, começa de 2 a 3 meses de vida.
(E) Os pacientes, em geral, apresentam piora do quadro entre 3 e 5 anos de idade.

Questão 28
Com relação ao quadro de coqueluche, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) É causada pela bactéria Bordetella pertussis.
(B) Em geral, todos os pacientes abaixo de 2 anos apresentam tosse paroxística e, na
maioria das vezes, com presença de guinchos.
(C) É extremamente contagiosa, sendo o homem o único hospedeiro conhecido.
(D) O hemograma apresenta-se com leucopenia acompanhado de linfocitose.
(E) Os pacientes em tratamento com eritromicina eliminam as bactérias por um período
de 3 a 4 dias, encurtando o período de contagiosidade.

Questão 29
Relacione os principais mecanismos de ação das seguintes drogas anti-hipertensivas.
I) Hidroclorotiazida
II) Propanalol
III) Metildopa
IV) Hidralazina
A) Inibição da liberação de renina
B) Natriurese
C) Redução do débito cardíaco
D) Redução da atividade simpática pela ação central
E) Vasodilatação
F) Bloqueio dos alfa-receptores pós-Ganglionares pela ação central
Resposta:
(A) IB, IIC, IIID, IVE.
(B) IA, IID, IIIE, IVF.
(C) IIC, IIID, IVE, IVF.
(D) IIIA, IB, IVF, IIE.
(E) IC, IID, IIIE, IVF.
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Questão 30
Qual das seguintes alternativas descreve melhor a sequência de alterações
observadas quando surge deficiência de ferro?
(A) Menor concentração plasmática de ferro, mobilização e depleção das reservas
medulares de ferro, anemia e hipocromia.
(B) Menor concentração plasmática de ferro, anemia, mobilização e depleção das
reservas medulares de ferro e hipocromia.
(C) Mobilização e depleção das reservas medulares de ferro, anemia, hipocromia e
menor concentração plasmática de ferro.
(D) Mobilização e depleção das reservas medulares de ferro, menor concentração
plasmática de ferro, anemia e hipocromia.
(E) Mobilização e depleção das reservas medulares de ferro, menor concentração
plasmática de ferro, hipocromia e anemia.

