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Prefeitura Municipal de Ponte Serrada  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 002/2013 

 

CARGO: MÉDICO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 
 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

01) Analise a pontuação dos períodos abaixo, também a justificativa e assinale com C os 

que estiverem certos e com F, os errados: 

 

(  ) Toda mulher é um anjo, um encanto, um sonho e um problema. – é obrigatório o 

emprego das vírgulas para separar os termos coordenados.  

(  ) Possuía lavouras, de trigo, de linho, de arroz e de soja. – Também nesse período a 

pontuação está correta, pois separa termos coordenados, isto é, adjuntos adnominais. 

(   ) Na próxima semana, o prefeito visitará várias comunidades. – Nessa oração, a vírgula 

separa uma locução adverbial anteposta. 

(  ) O instinto social é privilégio dos homens, contudo, o deparamos também nos animais. 

– As vírgulas enfatizam a conjunção e separam oração coordenada sindética. 

(  ) O pai, tristonho, viu a partida do filho. – Nessa oração, a oração separa um adjetivo 

em função de predicativo. 

 

Assinale a sequência correta: 

 

a) C, C, C, C, C. 

b) E, E, E, E, E. 

c) C, E, C, E, C. 

d) E, C, E, C, E. 

e) C, C, E, E, C. 

 

02) As palavras que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica em 

domínio e saído são respectivamente: 

 

a) Sufrágio e possível. 

b) Média e obrigará. 

c) Agrária e países. 

d) Difícil e salário. 

e) Histórico e torná-los. 

 

03) Há erro no emprego do porquê na alternativa: 

 

a) Não sei por que faltaste ontem. 

b) Finalmente entendi porque não gostas de novelas. 

c) Estudem, porque a prova é difícil. 

d) Todos estudam muito porque querem passar no concurso. 

e) Em vão, indaga-se o porque de tanta confusão. 

 

04) O substantivo solidez deve ser classificado como substantivo: 

 

a) Comum. 

b) Abstrato. 

c) Simples. 

d) Derivado. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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05) Assinale a alternativa que apresenta erro nas expressões sublinhadas: 

 

a) O novo escritório, situado no centro financeiro da cidade, era mais grande que 

confortável. 

b) Minha paixão tem olhos azuis-claros, profundos e brilhantes. 

c) Ternos azul-marinho, gravatas azul-petróleo davam tom austero ao evento; contudo 

as senhoras, elegantérrimas, com vestidos rosa, amenizavam toda a sisudez masculina. 

d) O pôr do sol coloriu o horizonte de tons vermelho-sangue. 

e) Os lançamentos da indústria automotiva trouxeram carros verde-abacate, 

inaceitáveis em outras épocas. 

 

MATEMÁTICA  

 

06) João precisa de 29 representantes que pretende contratar de três cidades. O 

número de representantes a ser escolhido é proporcionalmente ao número de 

candidatos inscritos em cada cidade. Na cidade A tem 87 candidatos, a cidade B tem 

232 e a cidade C tem 522 candidatos. Que quantidade de candidatos deve ser 

escolhida da cidade C? 

 

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

 

07) O lucro de uma fábrica de bonés  é dada pela expressão matemática L(b)= 4b-1000; 

onde L representa o lucro e b representa a quantidade de bonés vendidos. Qual a 

quantidade mínima de bonés que deve ser vendida para que haja lucro? 

 

a) 150 

b) 250 

c) 251 

d) 280 

e) 294 

 

08) Numa cesta há 40 bolinhas numeradas de 1 a 40. Retira-se ao acaso uma bolinha da 

cesta. Qual a probabilidade desta bolinha ser múltiplo de 4 ou de 6? 

 

a) _3_ 

       8 
  

b) _5_ 

     18 
 

c) _7_ 

     18  
 

d) _13_ 

       14 
 

e) _17_ 

       40 
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09) Marta, ao receber seu 13º salário, aplicou metade à taxa de juro simples de1,6% ao 

mês e a outra metade à taxa de juro simples de 3,2% ao mês. Depois de um mês 

recebeu um montante de R$1638,40. 

Quanto Marta recebeu de 13º salário? 

 

a) R$ 1.760,00 

b) R$ 1.580,00 

c) R$ 1.480,00 

d) R$ 1.500,00 

e) R$ 1.600,00 

 

10) Numa P.A. cuja razão é igual a 3 e o último termo é 23 apresenta uma somo igual a 

93. Dessa maneira, qual é o número de termos que apresenta essa P.A.? 

 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

e) 11 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica 

caracterizada pelo comprometimento da membrana sinovial das articulações 

periféricas.  O caráter crônico e destrutivo da doença pode levar a importante limitação 

funcional, com perda de capacidade laboral e de qualidade de vida, a menos que o 

diagnóstico seja feito em fase inicial da doença e o tratamento determine melhora 

clínica. 

Sobre o seu tratamento assinale a alternativa correta: 

 

a) Atividades físicas e fisioterapia estão contraindicados nos pacientes com AR, pois 

podem acelerar o processo de lesão articular. 

b) A maioria dos estudos sobre o uso de corticoides no tratamento da AR sugere a 

utilização da prednisona ou prednisolona em doses altas e por tempo prolongado. 

c) Os antimaláricos vêm sendo usados no tratamento da AR há mais de meio século. São 

medicamentos seguros e eficazes, principalmente para formas iniciais e leves de AR. 

d) Sais de ouro sob as formas injetáveis (aurotioglicose e aurotiomalato) estão proscritos 

para o tratamento da AR devido a indução de cirrose hepática. 

e) O uso dos imunossupressores, como a azatioprina e a ciclosporina, devem ser iniciado 

tão logo se faça o diagnóstico da AR, independente da gravidade da doença, pois são 

as únicas drogas capazes de alterar o curso da doença. 

 

12) Um paciente de 50 anos, masculino, hipertenso, com psicopatia, tabagista e com 

sinais clínicos e radiológicos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica não deve utilizar a 

seguinte medicação: 

 

a) Beta-bloqueadores. 

b) Xantinas. 

c) Haloperidol. 

d) Diuréticos. 

e) Vacina contra o pneumococo e a influenza. 
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13) Um homem de 40 anos estava fazendo trilha de motocross e sofreu uma queda eu 

uma poça de barro. Ao fim da avaliação, apresenta um ferimento cortocontuso de 

aproximadamente 5 cm de extensão em antebraço direito contaminado com terra. 

 Neste caso qual a conduta correta que apresenta menor risco de infecção do 

ferimento? 

 

a) Não devemos suturar o ferimento. 

b) Sutura contínua com fio monofilamentar absorvível. 

c) Sutura com pontos separados com fio monofilamentar absorvível. 

d) Sutura contínua com fio monofilamentar inabsorvível. 

e) Sutura com pontos separados com fio monofilamentar inabsorvível. 

 

14) Uma paciente do sexo feminino, 32 anos, solteira, apresenta diabetes do tipo I, relata 

que há aproximadamente um ano não mantém relação sexual e apresenta queixa de 

prurido vulvar. 

Nesse caso, qual a principal hipótese diagnóstica? 

 

a) Tricomoníase. 

b) Monilíase. 

c) Sifílis primária. 

d) Gonorréia. 

e) Cancro mole. 

 

15) Um homem de 55 anos, relata queixa de dor e vermelhidão no olho direito há dois 

dias. Também relata queixa de visão borrado neste mesmo olho. Ao exame pode-se 

observar hiperemia conjuntival no olho direito, apresenta pupila média sem resposta 

fotomotora no olho direito. Olho esquerdo sem alterações. Não apresenta secreção. 

Nesse caso, qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

 

a) Glaucoma. 

b) Conjuntivite. 

c) Ceratocone. 

d) Pterígeo. 

e) Ceratite.  

 

16) A Norma Regulamentador 7 (NR7), estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. 

Sobre a NR7, assinale a afirmativa correta: 

 

a) O PCMSO e exames médicos ocupacionais só podem ser feitos por médico do 

trabalho. Na ausência do mesmo em uma localidade a empresa deve contratar um 

médico do trabalho de outra cidade ou encaminhar seus trabalhadores para exames 

ocupacionais fora da localidade. 

b) São exames obrigatórios do PCMSO: admissional, periódico e demissional. São exames 

opcionais: retorno ao trabalho e mudança de função. 

c) Trabalhadores afastados do trabalho por motivo de doença ou acidente 

relacionados ao trabalho, por período igual ou superior a 15 dias, devem realizar exame 






6 

médico de retorno ao trabalho, exceto no caso de licença maternidade ou condições 

não relacionadas ao trabalho.  

d) O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no 

primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 

30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou 

parto. 

e) O exame médico admissional, poderá ser realizada antes que o trabalhador assuma 

suas atividades ou até no máximo 90 dias do início das atividades laborativas. 

 

17) Dentre as vacinas abaixo, assinale aquela que pode ser realizada durante a 

gestação: 

 

a) Vacina contra a Febre Amarela. 

b) Vacina contra a Rubéola. 

c) Vacina dupla adulto contra difteria e tétano. 

d) Vacina BCG. 

e) Vacina contra o Sarampo. 

 

18) Sobre a inalação de fumaça em uma vítima de incêndio, assinale a afirmativa 

correta: 

 

a) A ação decorrente da temperatura da fumaça inalada frequentemente provoca 

lesões nos territórios abaixo da laringe. 

b) A intoxicação por dióxido de carbono é uma das causas mais frequentes de óbito nos 

pacientes submetidos a lesões inalatórias. 

c) A radiografia simples de tórax é o exame de alto valor preditivo no diagnóstico da 

lesão inalatória aguda. 

d) É importante a avaliação broncoscópica precoce em todos os pacientes com 

suspeita clínica de lesão inalatória. 

e) Os testes de função pulmonar têm papel determinante no diagnóstico da lesão 

inalatória. 

 

19) Sobre a abordagem de uma lesão de pele suspeita de melanoma cutâneo primário, 

assinale a afirmativa correta: 

 

a) A biópsia aspirativa por agulha fina para obtenção de material citológico é bem 

indicada no tumor primário. 

b) Biópsia incisional é o método de escolha na abordagem do melanoma cutâneo 

primário, pois oferece menor dano tecidual e não oferece risco de metástase. 

c) Biópsia excisional, que é a remoção completa da lesão é a forma recomendada para 

confirmação da suspeita diagnóstica. 

d) A biópsia, sempre que possível, deve ser feita com a incisão orientada no sentido 

transversal da drenagem linfática, a fim de evitar metástases das células malignas. 

e) Não se deve fazer biópsia da lesão no nível de atenção primária.  

 

20) Sobre os testes de triagem para disfunção tireoidiana, assinale a afirmativa correta: 

 

a) O exame que deve ser utilizado para estabelecer o diagnóstico de hipotireoidismo 

primário é o hormônio tireoide estimulante (TSH). 

b) Para o diagnóstico do hipotireoidismo primário são necessários os seguintes exames: 

TSH, T3 total e T4-livre. 
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c) O T4 total é o exame diagnóstico mais sensível para detectar hipotireoidismo 

subclínico. 

d) Ultrassonografia deve ser sempre solicitada. 

e) A Cintilografia de tireoide deve ser solicitada em todas as disfunções tireoidianas.  

 

21) Qual condição abaixo contraindica o uso de Dispositivo Intra-Uterino (DIU)? 

 

a) História pregressa de gestação ectópica. 

b) História de cauterização prévia do colo uterino. 

c) Tabagismo. 

d) Doença inflamatória pélvica aguda. 

e) Nuliparidade. 

 

22)  O Metilenodioxioximetanfetamina – MDMA, também conhecido por Ecstasy é uma 

droga popular entre os participantes de festas “rave”. Sobre essa droga é correto afirmar 

que: 

 

a) Sua via de uso é tipicamente injetável e seu efeito dura de 1 a 3 horas. 

b) Tem um alto potencial de lesão hepática e de causar uma síndrome de dependência 

nos padrões propostos pelo DSM-IV. 

c) Sua eliminação é rápida, o que faz que o usuário necessite de doses frequentes em 

curtos períodos de tempo. 

d) Os usuários podem morrer por hipotermia e desitradação severa 

e) A toxicidade cardíaca ocorre em função  de um grande aumento da pressão arterial 

e frequência cardíaca.  

 

23) Sobre as Cefaleias em Adultos, na Atenção Primária à Saúde: Diagnóstico e 

Tratamento, podemos afirmar que:  

 

a) As cefaleias afetam mais homens que mulheres. 

b) 20% das cefaleias são ocasionadas por doenças graves, que necessitam de 

atendimento imediato. Logo trata-se de uma emergência clínica. 

c) O eletroencefalograma é útil na investigação de rotina da cefaleia. 

d) Pacientes que têm mais de quatro crises ao mês devem receber medicações 

preventivas, como beta-bloqueadores e amitriptilina. 

e) Quando se opta pela profilaxia, a mesma deve ser usada na dose plena do 

medicamento escolhido, sendo o sumatriptano a droga de eleição para se iniciar a 

profilaxia das cefaleias.  

 

24) O diagnóstico de febre reumática ainda se baseia em um grupo de critérios: os 

critérios de Jones. Estes critérios estão divididos em manifestações maiores e menores, 

que auxiliam no diagnóstico da Febre Reumática. 

São duas manifestações maiores dos critérios de Jones:  

 

a) ASLO positivo e VHS elevado. 

b) Febre e Cardite. 

c) Eritema marginado e Coréia. 

d) Cardite e ASLO positivo. 

e) Poliartrite e intervalo P-R aumentado no Eletrocardiograma. 
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25) Assinale a afirmativa correta em relação à conduta terapêutica mais adequada 

para a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): 

 

a) A conduta expectante é uma opção segura em pacientes com sintomas urinários 

leves e pacientes com aumento prostático assintomático.  

b) Os  α-bloqueadores disponíveis para o tratamento da HPB  são uma opção pouco 

segura e pouco eficaz no manejo de pacientes com HPB sintomática, ficando 

reservados para falhas de tratamento com outras drogas. 

c) Pacientes com aumento prostático assintomático ou com sintomas leves não devem 

utilizar inibidores da  α-5-redutase com objetivo de prevenir a progressão da HPB. 

d) A prostatectomia aberta é o padrão ouro de tratamento da HPB. 

e) Devido ao seu baixo índice de complicações, os stents uretrais devem ser 

considerados para todos os pacientes com HPB moderada a grave.  

 

26)  A dependência de álcool acomete de 10% a 12% da população mundial. Sobre 

esse importante problema de saúde pública, assinale a afirmativa correta: 

 

a) A dependência do álcool acomete igualmente homens e mulheres, na proporção de 

1:1, entretanto por uma questão cultural é mais difícil identificar mulheres etilistas.  

b) A incidência de alcoolismo é maior entre os mais jovens, especialmente na faixa 

etária dos 18 aos 29 anos, declinando com a idade. 

c) O padrão de consumo de álcool é um aspecto irrelevante na avaliação inicial de 

qualquer paciente.  

d) Nas mulheres e homens mais velhos o consumo álcool, mesmo em doses menores está 

associado com maior mortalidade quando comparado com as pessoas da mesma 

idade que não bebem. 

e) Pacientes com Síndrome de Abstinência ao Álcool não devem receber 

benzodiazepínico durante o seu tratamento. 

 

27) Analise as afirmativas abaixo sobre o diagnóstico e tratamento da Depressão e 

assinale a alternativa correta: 

 

a) Acomete igualmente homens e mulheres na mesma proporção de 1:1. 

b) A psicoterapia é o tratamento padrão-ouro. 

c) Os antidepressivos não são efetivos no tratamento agudo da distimia. 

d) A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento antidepressivo disponível mais eficaz. No 

entanto, ele não é utilizado como tratamento inicial para depressão em função de seus 

efeitos colaterais, necessidade de anestesia geral e estigma social. 

e) Novos antidepressivos são mais caros que as drogas mais antigas, mas os dados de 

fármaco-economia favorecem o uso de um antidepressivo tricíclico em detrimento de 

outras classes, devido ao menos índice de abandono de tratamento. 
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28) Análise as seguintes afirmativas sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o 

Programa de Saúde da Família, assinalando verdadeiro (V) ou falso (F): 

 

(  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação da assistência 

de saúde no interior do Brasil, em especial na região norte e nordeste do Brasil, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes médicas em unidades básicas 

de saúde. 

(  ) Cada equipe de saúde da família se responsabiliza pelo acompanhamento de, no 

máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma 

determinada área, e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à saúde. 

(  ) A Estratégia de Saúde da Família e o PSF têm como objetivo único a assistência a 

pacientes de grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes e acamados, tendo como fim 

a redução do uso de leitos hospitalares com o aumento de internações domiciliares. 

(  ) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, V, F, F. 

c) F, V, F, V. 

d) F, V, F, V. 

e) F, F, F, F. 

 

29) A Lei 8080/90 regulamenta as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 

de direito Público ou privado. 

Assinale a afirmativa correta sobre a Lei 8080:  

 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados exclusivamente por órgãos e 

instituições municipais, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente. 

d) O SUS tem como objetivo principal a assistência às pessoas carentes ou residentes em 

municípios do interior do Brasil, por intermédio de ações de promoção de atividades 

preventivas. 

e) Não compete ao SUS a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 

consumo humano. 
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30) A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Sobre a Lei 8142/90, assinale a afirmativa correta: 

 

a) Os Conselhos de Saúde municipais somente são formados em caráter permanente e 

deliberativo nos municípios com mais de 50 mil habitantes.  

b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos (representantes do governo, prestadores 

de serviço e profissionais de saúde).  

c) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas por lei federal e aprovadas pelo poder legislativo federal. 

d) Os conselheiros municipais de saúde são escolhidos através de concurso público e 

podem ser remunerados para exercer a função. 

e) A Conferência de Saúde acontece a cada oito anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde. 

 

 

 

 







