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 QUESTÕES DE 01 A 10– CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
1) O Brasil é um Estado organizado de forma Federativa. Isto significa que as atribuições inerentes 
aos poderes executivo, legislativo e judiciário são divididas em duas esferas de atuação: a Federal 
(União) e a Estadual. Em relação a essas esferas, é INCORRETO afirmar que 
 
(A) A cúpula dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário formam o núcleo estratégico do 
Estado. 
(B) Aos Estados e Municípios são atribuídas as ações de caráter local. 
(C) A Constituição da União e as leis federais determinam o escopo e o alcance das constituições 
dos Estados Federados. 
(D) O critério de divisão de poderes entre União e Estados membros é, ao mesmo tempo, funcional 
e territorial. 
(E) Os Estados têm total autonomia para formulação e aplicação de suas políticas, 
independentemente do poder central.  
 
 
2) ) É permitido ao servidor público, conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos; 
 
(A) Utilizar-se do cargo, emprego ou função, para obter qualquer favorecimento para si ou para 
outrem. 
(B) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo; 
(C) Iludir ou tentar iludir qualquer cidadão que necessite do atendimento em um serviço público. 
(D) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. 
(E) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
 
 
3) O nome do atual prefeito do Município de Capão Alto é: 
 
A) Luiz Carlos Alves de Freitas 
B) Luiz Freitas 
C) Luiz Carlos Freitas 
D) Luiz Alves de Freitas 
E) Luiz de Freitas Alve 
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4) Qual é a porcentagem de habitantes do Município de Capão Alto que residem na zona rural: 
 
A) 75% 
B) 82% 
C) 80% 
D) 70% 
E) 72% 
 
 
5) Em 8 de abril de 2013, a Dama de Ferro morreu após um derrame. Estamos falando de: 
 
A) Margaret Thatcher  
B) Beyoncé 
C) Kristen Stewart 
D) Lady Gaga 
E) Sarah Jessica Parker 
 
 
6) O Município de Capão Alto foi elevado a condição de Distrito em: 
 
A) março de 1878 
B) janeiro de 1899  
C) novembro de 1899 
D) maio de 1799 
E) setembro de 1898 
 
 
7) Os fãs de esportes estão abrindo espaço para um novo evento passando a prestigiá-
lo,movimentando a economia em torno dele. Assinale a alternativa que apresenta o esporte em 
questão e sua respectiva instituição responsável, o qual tem como principal representante do país o 
paulista Anderson Silva. 
 
A) O vôlei, através da CBV (Confederação Brasileira deVôlei). 
B) O Basquete, através do NBB (Novo Basquete Brasil). 
C) A luta livre, através da WWE (World Wrestling Entertainment). 
D) As artes marciais, através do UFC (Ultimate FightingChampionship)  
E) O Rugby, através da Confederação Brasileira deRugby. 
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8) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei 
Complementar  Municipal nº 023/2003, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do 
município de Capão Alto, são formas de provimento em cargo público: 
 
I. nomeação. 
II.promoção. 
III.reintegração. 
IV.recondução. 
 
A)Apenas I, II e III. 
B)Apenas II, III e IV. 
C)Apenas I e II. 
D)Apenas III e IV. 
E)I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
9) É um programa de transferência direta de renda com condicionalidade que beneficia famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza. Esse programa integra o Fome Zero, que tem como 
objetivo assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo segurança alimentar e 
nutricional, contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome. A 
depender da renda familiar por pessoa, do nº e da idade dos filhos, o valor do benefício recebido 
pela família pode variar entre R$32,00 a R$306,00. O programa a que o texto faz referência é o: 
 
A) PETI. 
B) PAA. 
C) Forças no Esporte. 
D) Bolsa Família. 
E) Seguro Desemprego 
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10) O art. 44º da Lei Orgânica do Município de Capão Alto fala sobre o que leva a perca do 
mandato de vereador, de acordo com este artigo, marque V para verdadeiro e F para falso e em 
seguida aponte o item que corresponde a seqüência correta: 
 
( ) Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, anual, à terça parte das sessões ordinárias 
da Câmara, salvo licença, doença comprovada ou missão por esta autorizada; 
( ) Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
( ) Que sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível; 
( ) Que fixar residência fora do município; 
( ) Investido no cargo de Secretário Municipal, ou equivalente, Secretário ou Ministro de Estado, 
conforme o previsto no Art. 16 inciso II Letra B desta Lei Orgânica; 
( ) Licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de assunto de 
seu interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. 
 
A) F / F / F / F / V / V 
B) V / V / V / F / F / F 
C) V / V / V / V / F / F  
D) F / V / V / F / F / V 
E) F / V / F / V / F / V 
 
 
 
QUESTÕES DE 11  A  20– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11) Com relação aos sinais de uma parada cardíaca é incorreto afirmar. 

 
A)  Pele fria e extremidades cianóticas. 
B)  Apnéia e inconsciência. 
C)  Midríase, extremidades cianóticas. 
D)  Extremidades cianóticas, calafrios e midríase. 
E) Ausência do pulso femoral ou carotídeo 
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12)  De acordo com a fisiologia da respiração a ventilação pulmonar pode ser registrada por meio de 
um espirômetro e, a partir do registro, o ar pulmonar pode ser dividido em 4 volumes e capacidades, 
com base nas variações sofridas pelo volume pulmonar em diferentes situações ventilatórias indique 
a alternativa incorreta 
 

A) Volume corrente é o volume de ar inspirado em cada ciclo ventilatório normal. 
      B)Volume de reserva inspiratória é o volume de ar que ainda pode ser inspirado no final da 
inspiração normal. 

C) Volume de reserva expiratória é o volume de ar que pode ser exalado por meio de uma 
expiração forçada, ao final da expiração normal. 
      D) Volume corrente é o volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo ventilatório normal. 
       E)Volume residual é o volume de ar que permanece nos pulmões, mesmo após a expiração 
forçada. 

 
13)  De acordo com as complicações potenciais da miocardiopatia, assinale a alternativa correta. 

 
A) Desvio de mediastino, pneumotórax, insuficiência cardíaca congestiva, disritmias atriais. 
B)  Defeitos da condução cardíaca, choque cardiogênico, tromboembolia, disfunção valvular. 
C)  Insuficiência cardíaca congestiva, disritmias ventriculares, disritmias atriais, defeitos da 

condução cardíaca, derrame do pericárdio e tamponamento cardíaco. 
D)  Ulceração venosa, anemia grave, disfunção valvular, embolia pulmonar ou cerebral. 
E)  Insuficiência cardíaca congestiva, disritmias ventriculares, disritmias atriais, defeitos da 

condução cardíaca, embolia pulmonar ou cerebral, disfunção valvular. 

 
14) Relacione as classes de doenças cardíacas da gestação com sua classificação funcional. 

(   ) Classe I. 
(   ) Classe II. 
(   ) Classe III. 
(   ) Classe IV. 
1- Moderadamente sintomática, com limitação aos pequenos esforços. 
2- Assintomática, sem limitação da atividade física. 
3- Severamente comprometida, sintomatológica ao repouso. 
4- Levemente sintomática, com limitação aos pequenos esforços. 

 
A)  2, 3, 1, 4. 
B)  2, 4, 1, 3. 
C)  3, 4, 2, 1. 
D)  2, 4, 3, 1. 
E)  1, 2, 4, 3 
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15) ) Relacione ao exame de ecocardiografia, identifique os resultados normais. 
 

I- No prolapso da valva mitral, um ou os dois folhetos inflam para dentro do átrio esquerdo 
durante a sístole. 
II-  Na estonose aórtica, os folhetos aórticos estão espessados e geram mais ecos. 
III-  A cavidade ventricular direita normalmente se evidencia com o espaço anecoico entre a 
parede torácica anterior e o septo interventricular. 
IV-  Na insuficiência aórtica, os folhetos da valva aórtica fibrilam suavemente, durante a diástole. 
V- No caso da valva aórtica, as cúspides aórticas movem-se para diante durante a sístole e para 
trás durante a diástole. 

 
Relacionado ao exame de ecocardiografia, identifique os resultados 
A)  I e III estão corretas. 
B)  I, IV e V estão corretas. 
C)  II e V estão corretas. 
D)  III e V estão corretas. 
E)  I, II e IV estão corretas 

 
. 
 
16)  Identifique a alternativa incorreta para sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. 
 

A)  Pele pálida e cianótica, edema gravitacional, tolerância diminuída a atividade. 
B)  Impulso apical aumentado, sopros, taquicardia, hemoptise, distenção venosa jugular 

aumentada, mucosite. 
C)  Tonturas, vertigem, confusão mental, náuseas e anorexia. 
D)  Dispnéia ao esforço, ortopnéia, dispnéia paroxística noturna, estertores bilaterais que não 

desaparecem com a tosse. 
E)   Nenhuma das alternativas. 

 
17)  Com relação às etapas para uma reanimação cardiopulmonar, assinale a alternativa correta. 
 

A)  Circulação, respiração, via aérea. 
B) Respiração, via aérea, desfibrilação. 
C)  Via aérea, respiração, desfibrilação e circulação. 
D)  Desfibrilação, circulação e via aérea. 
E)  Nenhuma das alternativas. 
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18)  Dos objetivos básicos no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Eliminar ou reduzir quaisquer fatores etiológicos contribuintes, principalmente aqueles que 
podem ser reversíveis, como a fibrilação atrial ou ingesta excessiva de álcool. 

B) Reduzir a carga de trabalho sobre o coração ao diminuir a pós-carga e a pré-carga. 
C)  Inclui o fornecimento de aconselhamento geral e educação sobre a restrição de sódio, 

monitoração do peso diário e de outros sinais de retenção de líquido. 
D)  A meta de terapia é reduzir e controlar o edema e evitar a infecção. 
E)  Somente A, B e C estão corretas. 

 
 
19) Com relação ao sistema circulatório é correto afirmar. 
 

A)  Os tecidos são capazes de controlar seu fluxo sanguineo de acordo com suas necessidades. 
Desta forma se estão ativos, eles precisam de um fluxo sanguineo maior, e como o coração não 
pode aumentar o débito cardíaco para atender as demandas do tecido fluxo sanguineo. Este ajuste é 
determinado pela concentração de oxigênio dióxido de carbono e outros produtos do metabolismo 
celular. 

B) O aumento da atividade tecidual eleva o fluxo sanguineo e, com isso, o retorno de sangue 
para o coração. O aumento do retorno venoso aumenta o débito cardíaco para a aorta a cada minuto, 
ou seja, todo o volume excedente de sangue que chega ao coração precisa ser devolvido para a 
circulação sistêmica, e para isso o mecanismo intrínseco do coração é acionado. 

C)  O aumento  do fluxo sanguineo para uma determinada área do corpo pode diminuir o fluxo 
de sangue para outro. Para que isso não aconteça, o sistema nervoso simpático é ativado para 
mobilizar sangue de seus reservatórios ao coração e depois para o compartimento arterial, 
impedindo que outros órgãos sejam prejudicados. 

D)  Somente A e B estão corretas. 
E)  A, B e C estão corretas. 
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20 - Truncus arteriosus é uma cardiopatia congênita que caracteriza-se por: 
 

A)  Uma rara doença do coração, presente à nascença. Este é um defeito no qual a artéria 
pulmonar e a aorta, normalmente, distintas, estão unidas num único grande vaso, que se origina em 
ambos os ventrículos. 

B) É uma patologia do coração definida como uma abertura incompleta da valva aórtica, 
gerando um gradiente pressórico sistólico entre o ventrículo esquerdo (VE) e a raiz da artéria aorta. 

C)  Caracterizada por uma malformação da válvula tricúspide — cuja abertura é deslocada em 
direção ao ápice do ventrículo direito —, o que causa uma atrialização do mesmo.  

D)  É o estreitamento da aorta de modo que dificulte a irrigação das partes inferiores, 
E)  Nenhuma das alternativas 
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