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Prefeitura Municipal de Nova Erechim  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

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! 

 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670




http://www.icap.net.br/


2 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

01) Assinale a alternativa que apresenta problemas de pontuação: 

 

a) Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se; outros folgavam, descuidavam-se, não 

pensavam no futuro. 

b) Enquanto os outros escutavam silenciosos, um dos funcionários falou. 

c) O americano estava intimamente convencido, de que era superior a todos os outros 

povos. 

d) Os jogadores dirigiam-se ao estádio, onde a multidão já os aguardava. 

e) A poluição corrói a saúde e isso não é percebido a curto prazo. 

 

02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego ou não do sinal indicativo de 

crase: 

 

a) Dizem que vencer a si mesmo é mais do que vencer o mundo; portanto, vençamos, 

pela prática da virtude, a todos os nossos e atingiremos a perfeição.  

b) A amiga, a quem devia tanta atenção, não chegou a ouvir os agradecimentos que 

há muito esperava. 

c) Dizer a toda gente o que pensava a respeito das coisas era sua maior ambição, mas 

não a confessava sequer a sua melhor amiga. 

d) Quando for à Bahia, quero visitar a igreja do Bonfim e assistir a uma missa para dar 

cumprimento à promessa que fiz. 

e) Chegar cedo a repartição. Lá há de estar outra vez o Pedro conversando a uma das 

portas com o João. 

 

03) Indique a alternativa incorreta em relação ao uso de iniciais maiúsculas e minúsculas: 

 

a) Usam-se minúsculas nos dias, meses, estações do ano; segunda-feira, janeiro, verão. 

b) Usa-se maiúscula em nomes que designam instituições. 

c) Usa-se apenas maiúsculas em nomes de logradouros públicos: Rua da Liberdade.  

d) Usa-se maiúsculas nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa.  

e) Os nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas, opcionalmente, 

também com maiúscula: português ou Português, matemática ou Matemática. 

 

04) Assinale alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância nominal: 

 

a) Naquela noite, havia pessoas bastante magoadas contigo porque não falaste a 

verdade sobre a programação da festa. 

b) As portas da prefeitura estavam meio abertas. 

c) Nós mesmos providenciamos os papéis que enviamos anexos às procurações como 

instrumentos bastantes para fins desejados. 

d) No calor, cerveja é bom. 

e) Seguem anexo as notas promissórias.  
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05) Somente uma alternativa apresenta concordância verbal incorreta: 

 

a) Chegou o relatório e o processo. 

b) Chegaram o relatório e o processo. 

c) Decidiu o assunto o prefeito e o secretário. 

d) Decidiram o assunto o prefeito e o secretário. 

e) Deve existir problemas nos seus documentos. 

 

MATEMÁTICA   

 

06) Num sorteio com 50 números com um único prêmio, uma pessoa compra dois 

bilhetes sendo que cada bilhete tem apenas um número. Qual a probabilidade dessa 

pessoa ganhar o prêmio? 

 

a) _1_ 

     25 

b) _2_ 

    100 

c) _3_ 

     12 

d) _2_ 

     48 

e) _2_ 

     12 

  

07) Numa progressão aritmética, o primeiro e o último termo são respectivamente 23 e 

284 e a razão desta P.A é igual a 9. Quantos termos apresenta essa P.A.? 

 

a) 27 

b) 30 

c) 32 

d) 34 

e) 35 

 

08) Uma quantia de R$ 4.800,00 foi aplicada a juros simples durante 6 meses a uma taxa 

de 1,5% ao mês. Qual o juro produzido pela aplicação? 

 

a) R$ 632,00 

b) R$ 745,00 

c) R$ 980,00 

d) R$ 432,00 

e) R$ 248,45 
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09) Em uma indústria cerâmica, há 5 máquinas que produzem 3.600 peças por hora. Se a 

indústria adquirir mais duas dessas máquinas, quantas peças passarão a ser produzidas 

por hora? 

 

a) 4.800 

b) 5.480 

c) 5.040 

d) 6.280 

e) 6.080 

 

10) Em uma P.G. de dez termos o primeiro termo é _1_ , sendo que a razão q = 2.  

              256 

Qual o valor que apresenta o décimo termo?                         

 

a) 1 

b) 2 

c) 4  

d) 3 

e) 5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que 

semanifesta, principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Durante 

o curso da doença e tratamento, alguns portadores da hanseníase podem apresentar 

estados reacionais (Reação Hansênica tipo 1 ou tipo 2).  

Sobre as reações hansênicas, assinale a afirmativa correta: 

 

a) Os quadros reacionais surgem somente após o tratamento e cura da hanseníase. 

b) A reação hansênica do tipo 2 acomete pacientes multibacilares. 

c) O uso de Talidomida está contraindicado, atualmente utiliza-se apenas corticoides 

para o tratamento das reações hansênicas. 

d) As reações hansênicas estão relacionadas a hipersensibilidade aguda diante dos 

antígenos do Mycobacterium leprae, logo pacientes HIV positivos não apresentam 

reação hansênica. 

e) No tratamento da reação hansênica do tipo 1 é indicado suspender as drogas 

antimicobacterianas. 

 

12) A Sífilis Congênita é consequente à infecção do feto pelo Treponema pallidum, por 

via placentária e apresenta manifestações clínicas que se apresentam logo após o 

nascimento ou pelo menos nos dois primeiros anos de vida (sífilis congênita precoce) e 

outras após os dois anos de vida (sífilis congênita tardia). 

Assinale a alternativa que contém uma manifestação da sífilis congênita precoce: 

 

a) Tíbia em lâmina de sabre. 

b) Nariz em cela. 

c) Sepse maciça com anemia intensa. 

d) Arco palatino elevado. 

e) Dentes incisivos centrais superiores espaçados e com um entalhe central. 
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13) O Molusco Contagioso é uma doença cutânea comum na infância, se manifesta por 

pápulas lisas, brilhantes, de cor rósea ou de pele normal com depressão central 

característica (pápula umbilicada).  

Sobre essa dermatose é correto afirmar que: 
 

a) Tem como agente etiológico o vírus do papiloma humano (HPV), subtipos cutâneos 

HPV-1 e HPV-2. 

b) Tem como reservatório cães e gatos. 

c) No adulto, a localização facial sugere a possibilidade de HIV. 

d) Trata-se de doença de notificação compulsória, devido à alta contagiosidade.  

e) O tratamento mais eficaz é feito com aciclovir oral. 

 

14) Sobre os anti-hiperglicemiantes orais é correto afirmar que: 

 

a) As sulfonilureias não devem ser associadas a outros hipoglicemiantes orais devido ao 

potencial dano hepático, que pode desencadear cirrose.  

b) A clorpropamida pode causar hiponatremia e rubor após a ingestão de álcool. 

c) A metformina deve ser usada com cautela em idosos e pacientes obesos, pois causa 

hipoglicemia. 

d) As biguanidas reduzem a glicemia plasmática por aumentarem a secreção de 

insulina nas células Beta pancreáticas. 

e) A metformina é o principal agente anti-hiperglicemiante envolvido no ganho de peso 

dos pacientes diabéticos.  

 

15) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as seguintes afirmativas em relação a 

diabetes mellitus tipos 1 e 2. 
 

(  ) A diabetes tipo 1 está mais associada a obesidade. 

(  ) Na diabetes tipo 1 observa-se a presença de anti-corpos contra as células das ilhotas. 

(  ) A diabetes tipo 2 está se tornando comum em crianças, correspondendo a 40 – 50 % 

dos casos novos de diabetes na infância. 

(  ) A obesidade e o ganho de peso são determinantes significativos à resistência a 

insulina no diabetes tipo 2. 
 

Assinale a sequência correta: 
 

a) F, V, V, V 

b) F, F, V, V 

c) V, V, F, V 

d) V, V, V, F 

e) F, F, F, F 

 

16) Paciente com sinais clínicos (dor típica e hipotensão) e eletrocardiográficos de 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) de ventrículo direito, assinale a afirmativa correta: 
 

a) Devemos evitar o uso da morfina e da nitroglicerina. 

b) Neste tipo de IAM, não é comum ocorrer complicações, pois a parede do ventrículo 

direito é pequena em comparação ao esquerdo. 

c) É mandatório transferir o paciente para uma unidade de referência para a introdução 

de balão intra-aórtico, uma vez que este é a primeira alternativa de tratamento. 

d) A artéria coronária direita irriga 50% da parede inferior do ventrículo esquerdo. 

e) Neste tipo de infarto não é necessário o uso de aspirina ou clopidogrel. 
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17) Em relação à crise tireotóxica, assinale a afirmativa correta: 
 

a) Devemos utilizar propiltiuracil para o tratamento da insuficiência cardíaca. 

b) O Propranolol é utilizado para inibir a síntese do hormônio tireoidiano.  

c) A hipertermia não deve ser tratada com acetominofen. 

d) Uso de salicilatos para o controle da febre é o medicamento de primeira escolha 

para o controle da hipertermia. 

e) Para reduzir níveis de T3 e T4 podemos utilizar como terapia coadjuvante 

glicocorticoide. 

 

18) Deu entrada na Unidade Básica de Saúde um paciente masculino de 70 anos 

hipertenso há 30 anos, fazendo uso de anlodipino 5 mg uma vez ao dia e 

hidroclorotiazida 25 mg uma vez ao dia. Queixa-se de que há 24 horas iniciou quadro de 

vômitos frequentes, secundários a uma intoxicação alimentar. Ao exame apresentava 

prostração e palpitação precordial, levemente desidratado, estável do ponto de vista 

hemodinâmico. Feito um Eletrocardiograma na unidade, observou-se ritmo sinusal, 

batimentos ectópicos prematuros ventriculares frequentes, depressão do segmento ST 

com achatamento de onda T e presença de onda U. 

Foi medicado com anti-hemético endovenoso e solução salina. Manteve quadro 

vômitos e evoluiu horas depois com parestesias, caimbrãs, fraqueza muscular, confusão 

mental e taquicardia ventricular não sustentada. 

Nesse caso, qual a conduta mais indicada? 
 

a) Uso de propafenona endovenosa. 

b) Cardioversão elétrica. 

c) Ansiolítico (benzodiazepínico). 

d) Cloreto de Potássio. 

e) Hidantal endovenoso. 
 

19) Uma homem de 36 anos, com história pregressa de transtorno depressivo recorrente, 

ingeriu 42 comprimidos de paracetamol de 500 mg, após desentendimentos afetivos 

com sua namorada. Em relação à ingestão excessiva de acetominofen (paracetamol) é 

correto afirmar: 
 

a) Nada deve ser feito além de medicamentos ansiolíticos. 

b) O acetominofen é uma droga segura, utilizada em gestantes e crianças, sendo assim 

não é necessário uso de nenhuma medida específica, além de proteção gástrica. 

c) Transferir para unidade hospitalar com urgência para a realização de hemodiálise o 

mais precocemente possível. 

d) A melhor conduta é hidratar e estimular a depuração renal com diurético de alça. 

e) A medida mais eficaz de tratamento para este caso é a administração de N-

Acetilcisteína. 

 

20) Paciente em pós-operatório recente de cirurgia abdominal, com suspeita 

diagnóstica de abscesso intra-abdominal, assinale qual o exame de melhor acuidade 

diaganóstica para esse caso: 

 

a) Tomografia Computadorizada Abdominal. 

b) Ultrassonografia Abdominal. 

c) Radiografia simples do abdômen. 

d) Colonoscópia. 

e) Hemograma e Velocidade de Hemosedimentação (VHS). 
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21) Sobre a infecção neo-natal pelo vírus da hepatite B é correto afirmar que:  

 

a) O diagnóstico é essencialmente clínico. 

b) O risco de transmissão da mãe para o filho é baixo nas portadoras assintomáticas com 

o antígeno de superfície HBsAg com o antígeno-e. 

c) Mães portadoras do vírus da hepatite B sem o antígeno-e ou com anti-HBe têm menor 

probabilidade de transmitir a doença.  

d) É recomendado isolar o recém nascido de sua mão HBsAg-positiva, pois o 

aleitamento materno é uma das principais vias de contaminação do recém-nascido. 

e) A transmissão placentária é a forma mais comum de contágio do feto. 

 

22) Paciente masculino de 48 anos, tabagista (2 maços/dia), dá entrada na unidade 

básica de saúde com sudorese excessiva, dor torácica opressiva e palidez cutânea. 

Realizado eletrocardiograma que se mostrou dentro da normalidade, com frequência 

cardíaca de 58 batimentos por minuto. Qual a melhor conduta? 

 

a) Morfina, oxigênio, nitrato, ASS e transferir para uma unidade hospitalar. 

b) Morfina, oxigênio, nitrato, ASS, beta-bloqueador e transferir para uma unidade 

hospitalar. 

c) Morfina, oxigênio, nitrato, ASS, beta-bloqueador, estreptoquinase e transferir para uma 

unidade hospitalar. 

d) Morfina, oxigênio, nitrato, ASS, beta-bloqueador, digoxina e transferir para uma 

unidade hospitalar. 

e) Morfina, oxigênio, nitrato, ASS, beta-bloqueador, estreptoquinase, benzodiazepínico e 

transferir para uma unidade hospitalar. 

 

23) Em relação ao sopro cardíaco na infância e os defeitos dos septos cardíacos, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) O defeito do septo ventricular é a cardiopatia congênita mais frequente. 

b) A maioria dos defeitos do septo atrial tipo ostium secundum pequenos até 8 mm não 

fecham espontaneamente até os dezoito meses de idade. 

c) As doenças do septo atrial tipo ostium primum fecham espontaneamente até os 

dezoito meses. 

d) O cateterismo cardíaco é sempre necessário. 

e) A maioria dos pequenos defeitos do septo atrial é assintomática. 

 

24) Em relação às infecções do trato urinário (ITU), assinale a afirmativa correta: 

 

a) A maioria da ITU são causadas por bactérias da flora da pele do períneo, 

principalmente pelo Staphylococcus aureus e Streptococcus do grupo viridans, 

responsáveis por 90% dos casos de ITU. 

b) Em mulheres que apresentam mais de três episódios de ITU por ano, urinar 

imediatamente após a relação sexual e evitar o uso de diafragma pode ser útil na 

prevenção da ITU. 

c) Em homens a infecção da bacteriana da bexiga não costuma ser complicada e está 

ligada principalmente com sexo sem proteção. 

d) O exame microscópico da urina é útil e definitivo para o diagnóstico de ITU. 

e) Em gestante com ITU, mesmo que assintomáticas devem ser tratadas com antibióticos 

do grupo das quinolonas. 
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25) Durante uma consulta de puericultura o que é esperado e pode ser observado em 

uma criança de 4 meses? 

 

a) Agarra objetos. 

b) Gira sobre o abdômen. 

c) Mantém-se sentado. 

d) Engatinha. 

e) Se coloca sentado sem auxílio. 

 

26) Assinale a alternativa que contém duas características da desnutrição grave do tipo 

Marasmo: 

 

a) Perda intensa de tecido subcutâneo e apatia. 

b) Anorexia e apatia. 

c) Abdômen proeminente devido à magreza e perda intensa de tecido subcutâneo. 

d) Anorexia e edema generalizado. 

e) Hepatomegalia e cabelo descolorido. 

 

27) A Leptospirose é um problema mundial de saúde pública. Assinale a afirmativa 

2orreta sobre essa doença: 

 

a) No Brasil é endêmica na região nordeste e no norte de Minas Gerais.  

b) Não é considerada uma doença de notificação compulsória, pois só ocorre em locais 

afetados por enchentes. 

c) A infecção humana resulta somente da exposição direta à urina de animais 

infectados. 

d) Os métodos sorológicos são consagradamente eleitos para o diagnóstico da 

leptospirose. 

e) O resultado negativo (não reagente) de qualquer exame sorológico específico para a 

leptospirose (Elisa-IgM, microaglutinação), com amostra sanguínea coletada antes do 

sétimo dia do início dos sintomas, descarta o caso suspeito. 

 

28) Uma mulher de 22 anos, solteira, no quinto mês após o parto da sua primeira 

gestação, está realizando amamentação exclusiva do seu bebê. Relata que voltou a 

menstruar. Ela deseja utilizar um método contraceptivo, relata ter preferência pelo DIU, 

mas também manifesta desejo por realizar laqueadura tubária, pois não deseja mais 

engravidar.  

Assinale a afirmativa correta para esse caso? 

 

a) Não há necessidade de utilizar nenhum método contraceptivo enquanto houver 

produção de leite materno, pois não há possibilidade de ovulação. 

b) Orientar o uso de métodos de barreira (preservativo masculino ou feminino) 

associados à minipílula, que contém apenas progestogênio. 

c) Os anticoncepcionais hormonais combinados, que contêm estrogênio e progesterona 

(pílulas combinadas e injetável mensal), são as mais indicadas nesta situação. 

d) O DIU não é um bom método para ser utilizado pela mulher que está amamentando, 

pois o cobre que reveste o DIU pode ser absorvido e excretado pelo leite materno. 

e) Como a paciente manifestou desejo de realizar a laqueadura tubária, a mesma 

poderá ser realizada após a quadragésima segunda semana de pós-parto.  
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29)  A reação anafilática é sempre uma condição de absoluta emergência. Assinale a 

alternativa correta em relação ao tratamento da reação anafilática: 

 

a) O objetivo do tratamento é a redução da reação imunológica exacerbada. 

b) O uso de corticoides por via venosa e anti-histamínicos por via intramuscular são ideais 

para o tratamento agudo da reação anafilática. 

c) A prometazina por via intramuscular é a droga de primeira escolha e deve ser 

imediatamente administrada. 

d) A adrenalina é a droga de escolha e deve ser imediatamente administrada. 

e) A prometazina por via intravenosa é a droga de primeira escolha, seguida de 

corticoides por via venosa em caso de falta de resposta adequada. 

 

30) Assinale a alternativa que contém uma afirmativa correta sobre a Lei 8080/90: 

 

a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

b) Compete ao Ministério do Trabalho a execução de ações de saúde do trabalhador. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é 

garantida apenas à população de baixa renda. 

d) Centralização político-administrativa, com direção única por nível de complexidade. 

e) A participação da comunidade é facultativa no Sistema Único de Saúde. 

 

 







