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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA 
 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 
EDITAL Nº 001/2013 

DATA: 22/12/2013 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora do seu início. 

 
______________________________________________________________ 
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 TECNOLOGIA 
 
1º Para começar, ele nos olha na cara. Não é como 
a máquina de escrever, que a gente olha de cima, com 
superioridade. Com ele é olho no olho. Ou tela no olho. 
Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu 
desprezível pré-eletrônico, mostre o que você sabe 
fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, 
mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente. 
Você faz tudo que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao 
modo dele, _______ ele não aceita. Simplesmente 
ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria 
suportável. Ele responde. Repreende. Corrige. Uma tela 
vazia, muda, nenhuma reação aos nossos comandos 
digitais, tudo bem. Quer dizer, você se sente como 
aquele cara que cantou a secretária pelo telefone antes 
de se dar conta de que era uma secretária eletrônica. É 
um _________, só que privado. Mas quando você o 
manda fazer alguma coisa, mas manda errado, ele diz 
“errado”. Não diz “Burro”, mas está implícito. É pior, 
muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele faz “bip”. 
Assim, para todo mundo ouvir.  
2º Outra coisa: ele é mais inteligente que você. 
Sabe muito mais coisa e não tem nenhum pudor em 
dizer que sabe. Que ele só desenvolverá todo o seu 
potencial quando outro igual a ele o estiver 
programando. A máquina de escrever podia ter recursos 
que você também nunca usaria, mas não tinha a mesma 
empáfia, o mesmo ar de quem só aguentava os 
humanos por falta de coisa melhor, no momento. E a 
máquina, mesmo nos seus instantes de maior 
impaciência conosco, jamais faria “bip” em público. 
3º Dito isto, é preciso dizer também que quem 
provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente 
voltará à máquina de escrever sem a sensação de que 
está desembarcando de uma Mercedes e voltando à 
carroça. Está certo, jamais teremos com ele a mesma 
confortável cumplicidade que tínhamos com a velha 
máquina. É outro tipo de relacionamento, mais formal e 
___________. Mas é fascinante. Agora compreendo o 
entusiasmo de gente que dividem a sua vida 
profissional em antes dele e depois dele. Sinto falta do 
papel e da fiel Bic, sempre pronta a inserir entre uma 
linha e outra a palavra que faltou na hora, e que nele foi 
substituída por um botão, que, além de mais rápido, 
jamais nos sujará os dedos, mas acho que estou 
sucumbindo. Sei que nunca seremos íntimos, mesmo 
porque ele não ia querer se rebaixar a ser meu amigo, 
mas retiro tudo o que pensei sobre ele. Claro que você 
pode concluir que eu só estou querendo agradá-lo, 
precavidamente, mas juro que é sincero. 
4º Quando saí da redação do jornal depois de usar 
o computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati 

na minha máquina. Sabendo que ela aguentaria sem 
reclamar, como sempre, a pobrezinha. 

VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Pai que não entende nada. Rio de Janeiro: L&PM, 

1997. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) se não – vexame – ezigente. 
b) senão – vechame – exigente. 
c) senão – vexame – exigente. 
d) se não – vechame – ezigente. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O computador passa a nos ignorar, quando 
deixamos de obedecer ao seu comando. 
II - O narrador aprecia facilmente a supremacia do 
computador sobre a máquina de escrever. 
III - O comportamento do narrador em relação ao 
computador era de respeito e medo de que este não 
atendesse às suas expectativas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o sinônimo é 
inadequado ao significado original do texto: 
a) empáfia (2º parágrafo) – altivez. 
b) cumplicidade (3º parágrafo) – camaradagem. 
c) sucumbindo (3º parágrafo) – vencido. 
d) precavidamente (3º parágrafo) – cuidadosamente. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação 
gráfica das palavras retiradas do texto e em seguida 
assinale a afirmativa incorreta: 
a) Os vocábulos “máquina” e “eletrônico” são 
acentuados por serem proparoxítonas. 
b) As palavras “secretária” e “impaciência” obedecem à 
mesma regra de acentuação. 
c) A palavra “substituída” o “i” é acentuado por ser 
tônico de hiato. 
d) As paroxítonas “desprezível” e “suportável” são 
acentuadas porque terminam em “el”. 
 
05 - Em “que cantou a secretária” – ao se substituir 
a secretária por um pronome, de acordo com a 
norma culta tem-se: 
a) que a cantou. 
b) que lhe cantou. 
c) que cantou-lhe. 
d) que cantou ela. 
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06 - Um grupo formado por 15 operários realiza 
determinada obra em 72 dias, trabalhando 10 horas 
por dia. Se esse grupo fosse constituído por 18 
operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma 
obra seria realizada em: 
a) 70 dias. 
b) 72 dias. 
c) 75 dias. 
d) 78 dias. 
 
07 - Lúcio possui um reservatório em formato 
cúbico cuja área da base mede 9 m2. Sabe-se que em 
determinado momento, a água no interior desse 
reservatório está na marca correspondente a 3/4 da 
sua altura. Nesse momento, o volume de água no 
interior desse reservatório equivale a: 
a) 15750 litros. 
b) 17500 litros. 
c) 20000 litros. 
d) 20250 litros. 
 
08 - Um terreno em formato de retângulo possui 
comprimento medindo 6 m a mais que a largura. 
Sabe-se que a área ocupada por esse terreno é de 
432 m2. Assinale a alternativa correta: 
a) O perímetro desse terreno mede 84 m. 
b) A largura desse terreno mede 24 m. 
c) O comprimento desse terreno mede 25 m. 
d) O comprimento desse terreno mede 22 m. 
 
09 - Uma pesquisa realizada com 160 pessoas 
apontou que 70% delas tomam refrigerante tipo A, 
que 2/5 tomam refrigerante tipo B, e que 10 pessoas 
não tomam refrigerante. Assinale a alternativa 
correta: 
a) Apenas 38 pessoas tomam o refrigerante tipo B. 
b) Apenas 26 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
c) Apenas 36 pessoas tomam os dois tipos de 
refrigerante. 
d) Apenas 86 pessoas tomam o refrigerante tipo A. 
 
10 - A soma de três números consecutivos é igual a 
135. O menor desses números é: 
a) 42. 
b) 43. 
c) 44. 
d) 45. 
 
11 - A operação Caixa de Pandora, da Polícia 
Federal, apurou a existência de compra de votos 
pelo ex-governador José Roberto Arruda, pela 
Deputada Federal Jaqueline Roriz e de outros 
nomes menos conhecidos da cena política nacional. 

Os dois nomes citados acima estão ligados 
diretamente a escândalos ocorridos em que Unidade 
da Federação? 
a) Distrito Federal. 
b) Goiás. 
c) Pernambuco. 
d) Minas Gerais. 
 
12 - Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA dos ciclos econômicos do 
município de Prado Ferreira: 
a) Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Lavouras de 
Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � Indústrias de 
Transformação.  
b) Cafeicultura � Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, 
Soja e Trigo � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
c) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Avicultura e Pecuária � Cafeicultura � Indústrias de 
Transformação.  
d) Lavouras de Cana-de-Açúcar, Milho, Soja e Trigo � 
Cafeicultura � Avicultura e Pecuária � Indústrias de 
Transformação.  
 
13 - Itens de segurança como “airbag” e “freio 
ABS” estão previstos para serem instalados em 
todos os veículos fabricados no Brasil, porém 
algumas manobras estão sendo tentadas para 
postergar esta medida. Quem tem a competência 
para manter a decisão ou adiar a implantação destes 
itens nos veículos zero km? 
a) Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
b) Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores 
c) Conselho Nacional de Trânsito. 
d) Ministério da Indústria e Comércio. 
 
14 - O Município de Prado Ferreira pertence a que 
Comarca? 
a) Cambé. 
b) Jaguapitã. 
c) Miraselva. 
d) Porecatu. 
 
15 - Sobre o tratamento da Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), é INCORRETO afirmar que: 
a) O uso de inibidores da enzima conversora da 
angiotensina é contraindicado na gravidez pelo risco de 
complicações fetais. 
b) Broncoespasmo e bradicardia são efeitos adversos 
possíveis no uso de betabloqueadores. 
c) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os 
diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses. 
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d) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais 
representantes do grupo dos antagonistas dos canais de 
cálcio. 
 
16 - A reação anafilática é sempre uma condição de 
absoluta emergência. Sobre o assunto, marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) O objetivo do tratamento é a manutenção da 
oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. 
b) A adrenalina é a droga de escolha deve ser 
imediatamente administrada por via intramuscular ou 
subcutânea. A via subcutânea tem ação mais rápida que 
a intramuscular. 
c) O paciente deve ser colocado em posição de 
Trendelenburg e, se a hipotensão estiver presente, deve-
se fazer a infusão rápida de solução fisiológica. 
d) O uso de corticoides orais ou venosos e anti-
histamínicos é útil apenas para evitar uma evolução 
arrastada e não é útil para a fase aguda. 
 
17 - Sobre o Edema Agudo Pulmonar (EAP), é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Na avaliação pulmorar, à ausculta notar-se-ão 
crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os 
ápices), podendo ocorrer também sibilos e até roncos. 
b) Na avaliação cardíaca pode-se identificar ictus cordi 
desviado, e à ausculta poderá haver a presença de B3 e 
sopros cardíacos. 
c) É resultante do fluxo diminuído de líquidos, 
provenientes dos vasos pulmonares para o espaço 
intersticial e alvéolos. 
d) É uma das principais formas clínicas da insuficiência 
cardíaca aguda, mas pode ter origem não 
cardiovascular. 
 
18 - A insuficiência cardíaca tem alta prevalência, 
alto custo, é frequentemente incapacitante e tem 
elevada mortalidade. São sinais da insuficiência 
cardíaca, EXCETO: 
a) Aumento do pulso venoso jugular. 
b) Desvio lateral do ictus cordis. 
c) Edema periférico não atribuído à insuficiência 
venosa. 
d) Bradicardia. 
 
19 - Sobre as parasitoses, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Na presença de ascaridíase pode haver complicações 
tais como obstrução intestinal, perfuração intestinal, 
colecistite, colelitíase, pancreatite aguda e abcesso 
hepático. 
b) No tratamento da Giardíase são utilizados 
Secnidazol, Tinidazol ou Metronidazol. 

c) A esquistossomose tem como característica principal 
o prurido perianal, frequentemente noturno, que causa 
irritabilidade, desassossego, desconforto e sono 
intranquilo. 
d) Na ancilostomíase, em crianças com parasitismo 
intenso, pode ocorrer hipoproteinemia e atraso no 
desenvolvimento físico e mental. Com frequência, 
dependendo da intensidade da infecção, acarreta 
anemia ferropriva. 
 
20 - Sobre a tuberculose, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose e 
mais frequentemente atinge pulmões, gânglios 
linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos. 
b) A internação é mandatória sempre que se suspeitar 
do diagnóstico de tuberculose meningoencefálica. 
c) A transmissão da doença ocorre por meio de 
gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente 
com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar. 
d) O exame radiológico é método fundamental para o 
diagnóstico. 
 
21 - A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 
que pode ser de curso benigno ou grave, 
dependendo da forma como se apresente. A 
presença de sinais de alarme indica a possibilidade 
de gravidade do quadro clínico e de evolução para 
Dengue Hemorrágica e/ou Síndrome do Choque da 
Dengue. São sinais de alarme na doença, EXCETO: 
a) Queda abrupta de plaquetas. 
b) Aumento da diurese. 
c) Dor abdominal intensa e contínua. 
d) Desconforto respiratório. 
 
22 - São Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs) que apresentam como característica a 
presença de úlceras, EXCETO: 
a) Tricomoníase. 
b) Linfogranuloma. 
c) Donovanose. 
d) Sífilis. 
 
23 - A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, 
de grande importância para a saúde pública. Sobre 
a doença, é INCORRETO afirmar que: 
a) A gravidez e o aleitamento contra-indicam o 
tratamento poliquimioterápico. 
b) A presença de manchas esbranquiçadas 
(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com 
alterações de sensibilidade é uma das manifestações 
clínicas da doença. 
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c) A classificação operacional do caso de hanseníase é 
baseada no número de lesões cutâneas. 
d) É uma doença de notificação compulsória em todo o 
território nacional e de investigação obrigatória. 
 
24 - Sobre as vacinas que previnem as doenças 
infecciosas e transmissíveis, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Na administração da vacina BCG, os eventos 
adversos mais comuns são a formação de abscesso e/ou 
ulceração, no local da aplicação e linfadenite regional. 
b) A vacina tríplice bacteriana (DTP) imuniza contra as 
seguintes doenças: difteria, tétano e poliomielite. 
c) A vacina contra a febre amarela necessita de um 
reforço a cada 10 (dez) anos. 
d) A vacina triviral é constituída de vírus vivo atenuado 
e por isso é contraindicada na gravidez. 
 
25 - Sobre hipovitaminoses, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) A deficiência de vitamina B2 apresenta como 
sintomas: glossite, quelose, estomatite, fotofobia. 
b) A deficiência da vitamina C leva ao escoburto, com 
hemorragias, e dor nas articulações. 
c) A deficiência de vitamina B1 causa degeneração de 
neurônios, manifestada por debilidade muscular, perda 
de reflexos, insuficiência cardíaca, edemas, falta de 
apetite (este quadro sintomático é conhecido como 
Beribéri). 
d) A deficiência da vitamina A é a causa da anemia 
perniciosa. 
 
26 - Sobre o tratamento farmacológico da Asma, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A introdução precoce dos medicamentos anti-
inflamatórios reduz a frequência de asma aguda e pode 
resultar em melhor preservação da função pulmonar em 
longo prazo. 
b) As vias de administração podem ser oral, inalatória 
ou parenteral. Deve-se sempre dar preferência à via oral 
devido à menor absorção sistêmica, maior eficácia e 
menor taxa de efeitos colaterais. 
c) Os corticoides inalatórios são os principais 
medicamentos para controle da asma. 
d) Os beta-agonistas de ação rápida, associados aos 
corticoides sistêmicos, são os mais efetivos para o 
alívio das crises, tanto em crianças quanto em adultos 
de qualquer idade. 
 
27 - Sobre a Escabiose, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) As áreas preferenciais da pele para visualizar as 
lesões são: regiões interdigitais, punhos (face anterior), 

axilas (pregas anteriores), região periumbilical, sulco 
interglúteo e órgãos genitais externos (nos homens). 
b) Em pacientes imunocomprometidos, há risco de se 
estender como uma dermatite generalizada, com intensa 
descamação. 
c) O prurido intenso é causado por reação alérgica a 
produtos metabólicos do ácaro. Caracteristicamente 
essa manifestação clínica se intensifica durante o dia, 
por ser o período de reprodução e deposição de ovos 
desse agente. 
d) O prurido pode permanecer por semanas após o 
tratamento, por isso o uso de anti-histamínicos e 
corticoides tópicos ou até sistêmicos podem ser 
indicados. 
 
28 - O abdome agudo pode ter causas abdominais ou 
extra-abdominais. São causas extra-abdominais de 
abdome agudo, EXCETO: 
a) Endocartite. 
b) Pneumonites. 
c) Leucemia aguda. 
d) Perfuração intestinal. 
 
29 - São achados clínicos sugestivos para o 
diagnóstico de faringite viral, EXCETO: 
a) Febre. 
b) Coriza. 
c) Exantema característico. 
d) Tosse. 
 
30 - São sinais e sintomas encontrados na 
intoxicação por barbitúricos, EXCETO: 
a) Midríase. 
b) Depressão respiratória. 
c) Sonolência. 
d) Bradicardia. 
 




