
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

www.pciconcursos.com.br



 

 

 

  

PARTE I – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
 
01 - Hoje damos muita importância no controle das infecções 
aos chamados pro bióticos. O que não condiz com um 
probiótico considerado ideal? 

A) Ser de natureza humana 
B) Ser não patogênico e seguro 
C) Não colonizar o trato gastrointestinal 
D) Aderir ao epitélio intestinal (maior interação com o 

sistema imunológico) 
E) Exercer atividade antimicrobiana – via metabolitos 

bacterianos ou bacteriocinas 
 

02 - Em que não favorece o individuo, o uso dos prebióticos? 
A) Reduzindo a ativação de xenobióticos 
B) Modulando a produção de muco e estimulando o 

sistema imune 
C) Inibindo totalmente a apoptose 
D) Aumentando a excreção de nitrogênio 
E) Induzindo a produção de hormônios intestinais 

 
03 - Está indicado o uso de pré e probióticos, exceto quando: 

A) Não haja doença inflamatória intestinal 
B) Na prevenção da diarreia pós-antibióticos 
C) Na Obstipação intestinal 
D) Prevenção de infecções respiratórias e gastro 

intestinais em crianças 
E) Na intolerância a lactose 

 
04 - São efeitos deletérios da acidose aguda menos: 

A) Sobrecarga respiratória 
B) Vasodilatação renal e poliúria 
C) Anorexia, náuseas e vômitos, alterações neurológicas. 
D) Hiperpotassemia 
E) Diminuição da responsividade às catecolaminas e 

depressão da contratilidade miocárdica 
 

05 - São encontrados em uma acidose metabólica: Exceto: 
A) Excesso de radicais ácidos 
B) Deficiência de bases 
C) Respiração de Kussmaul 
D) Taquicardia e obnubilação mental 
E) Deficiência de radicais acido 

 
06 - Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 
encontramos: 

A) Hipotermia ou febre 
B) Taquicardia e Taquipnéia 
C) Leucocitose ou leucopenia 
D) Ausência de macrófagos e mastócitos 
E) Presença de pelo menos 10% de formas imaturas no 

leucograma 
 

07 - Na resposta endócrina e metabólica ao trauma a ação das 
catecolaminas è: 

A) Baixar seus níveis de imediato para não sobrecarregar 
o sistema cardiovascular 

B) Ação na gliconeogênese 
C) Ação na glicogenólise e mobilização de aminoácidos 

musculares 
D) Ação na hidrolise de gorduras 
E) Ação na liberação de ácidos graxos e glicerol 

 

08 - A imobilização prolongada no pós-operatório tem 
como consequência: Exceto: 

A) Maior risco de acumulo de secreções pulmonares 
B) Menor risco de complicações pulmonares 
C) Atrofia dos músculos por abscesso 
D) A não fixação de nitrogênio pela musculatura 
E) Maior catabolismo proteico com consumo de 

massa muscular 
 

09 - O volume de líquidos a ser reposto no trauma, deve 
ser correspondente ao sequestrado pelo edema traumático, 
porém é muito difícil estabelecer-se um valor. São 
utilizados como parâmetro 

A) O estado de hipertemia que o paciente apresenta 
B) Hipotensão arterial, taquicardia 
C) Queda na pressão venosa central 
D) Elevação do hematócrito 
E) Débito urinário inferior a 50ml/h 

 
10 - Em relação ao íon potássio podemos afirmar. 

A) Sua reposição não deve exceder de 20Eq/h não 
graves hipopotassemia 

B) Nunca fazer reposição de potássio diretamente na 
veia 

C) Utilizar o potássio para reposição sempre em 
soros cheios 

D) Com o trauma, sua concentração sanguínea baixa 
de imediato. 

E) Fazer reposição do potássio considerando a 
necessidade de 40 a 60 mEq/dia 

 
11 - Para se prevenir infecções pós-operatórias os 
seguintes cuidados são necessários: 

A) Manter o paciente vigil 
B) Técnica cirúrgica adequada 
C) Proteção das cavidades 
D) Cuidados com cateterismos 
E) Antibiótico profilaxia criteriosa 

 
12 - A respeito da TEP e TVP podemos afirmar: 

A) È possível fazer-se prevenção com uso de 
heparina de baixo peso molecular 

B) A deambulação precoce é medida profilática 
eficaz 

C) Só acomete pacientes provenientes de traumas 
extensos 

D) A profilaxia estendida é uma realidade hoje em 
dia 

E) Em cirurgias de grande parte e oncológicas, sua 
incidência é mais frequente. 

 
13 - Nos tumores do esôfago encontramos: 

A) Disfagia inicialmente para sólidos depois pastoso 
e finalmente para líquidos, sequencialmente. 

B) Grande queda no estado geral do paciente 
C) Frequentemente está associado ao vicio do 

tabagismo e etilismo 
D) A radioterapia é uma opção viável 
E) Odinofagia na fase inicial da doença 
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14 - Encontra-se associado a gênese do câncer gástrico: Exceto: 
A) Dieta rica em defumados 
B) Dieta com alta incidência de nitrosaminas 
C) Acloridia e gastrite atrófica 
D) Pólipos adenomatosos, H.Pylore e pessoas do grupo 

sanguíneo A. 
E) Dieta pobre em sal e rica em fibras 

 
15 - A estenose pilórica por doença benigna pode ser tratada 
cirurgicamente por: 

A) Gastrectomia total 
B) Gastroenteroanastomose com vagotomia 
C) Piloroplastia com vagotomia  
D) Antrectomia com vagotomia a BI 
E) Antrectomia com vagotomia a BII 

 
16 - Ulcera gástrica perfurada é uma situação onde: 

A) A dor é intensa de imediato 
B) O diagnostico não é dado por Raios X 
C) O pneumoperitôneo é evidente na grande maioria das 

vezes 
D) O tratamento cirúrgico se impõe 
E) A ulcerorrafia após ressecção de suas bordas para 

patologia é tratamento usado. 
 

17 - Na gastrectomia a BI: 
A) A síndrome de Dumping é menos frequente 
B) As funções fisiológicas são mais preservadas 
C) A Síndrome de Dumping nunca acontece 
D) Não existe possibilidade da síndrome da alça eferente 
E) O tempo cirúrgico é menor para sua execução 

 
18 - Podemos afirmar com relação à colelitíase: 

A) Pode se encaminhar para uma colecistite aguda 
B) Podem migrar cálculos da vesícula para o colédoco 
C) Pode se tornar escleroatrófica dificultando a cirurgia 

posterior 
D) Há possibilidade de indução carcinogênica na vesícula 

quando a longo prazo.  
E) Quando desencadeia colecistite aguda no diabético, a 

chance de perfuração da vesícula é menor. 
 

19 - No diagnóstico da coledocolitíase o método não invasivo 
de melhor resposta é: 

A) C.P.E.R. 
B) Ultrassonografia 
C) Coledocoscopia 
D) Colangiorressonância Magnética Nuclear 
E) Colangiografia trans operatória 

 
20 - O tratamento ideal para a colelitíase hoje é a 
colecistectomia vídeo-laparoscópica. No entanto a cirurgia 
convencional ainda se aplica. Em que situação não há essa 
necessidade. 

A) Hospitais que não dispõe dos equipamentos 
necessários 

B) Equipe não treinada em vídeo 
C) Colecístite em paciente com contra indicação cardíaca 

ou pulmonar 
D) Paciente diabético com colelitíase 
E) Paciente com colescistite mas múltiplas cirurgias 

prévias de abdômen superior 
 

21 - Nas manifestações extra gástricas da doença do refluxo 
não se encontra: 

A) Dor torácica 
B) Disfonia 
C) Tosse crônica 
D) Disfagia 
E) Broncopneumonias de aspiração: 

 

22 - No tratamento da Pancreatite aguda, ainda hoje se 
considera como o mais adequado. 

A) Reposição líquida vigorosa 
B) Dieta zero 
C) Intervenção cirúrgica apenas quando o paciente se 

encontra estável 
D) Intervenção cirúrgica imediata 
E) Uso de amtibióticos apenas quando existe evidência 

de sepse, outros órgãos comprometidos por infecção 
ou paciente com imunidade comprometida. 

 

23 - Na obstrução intestinal vários fenômenos comprometem o 
paciente exceto: 

A) Vômitos 
B) Distensão abdominal comprimindo o diafragma 
C) Colelitíase 
D) Fuga de líquidos para o 3º espaço 
E) Translocação bacteriana pelo aumento dos espaços 

intercelulares do intestino. 
 

24 - No diagnostico da Apendicite aguda é importante; exceto: 
A) Cintilografia 
B) História e exame físico bem executados 
C) Hemograma e sumario de urina 
D) Ultrassonografia 
E) Tomografia 

 

25 - Na hemorragia digestiva baixa não deve ser considerado 
como causa. 

A) Hemorroidas e fissuras 
B) Diverticulose 
C) Pólipos 
D) Tumores intestinais 
E) Fístula artério venosa 

 

26 - A técnica de Mayo é utilizada para o tratamento. 
A) Das hérnias lombares 
B) Das hérnias umbilicais 
C) Das hérnias incisionais 
D) Das hérnias inguinais 
E) Das hérnias femurais 

 

27 - As estruturas anatômicas mais utilizadas para reforço na 
região inguino-crural são, exceto: 

A) Ligamento Inguinal 
B) Fáscia tranversalis 
C) Ligamento de Cooper 
D) Tendão de Conjunto  
E) Ligamento de Gimbernat 

 

28 - As opções para o tratamento cirúrgico das hérnias 
incisionais são; menos 

A) Técnica Mcvay 
B) Técnica de Cattel 
C) Uso de prótese sintética 
D) Técnica de Alcino Lázaro 
E) Fechamento com aproximação lábio a lábio com 

sutura em pontos separados. 
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PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar 
em coisas boas. 

A) Apenas o item III está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
30 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) presença / ausência 
B) sol / solidão 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
31 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

C) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

D) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
32 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) imperdível 
D) realmente 
E) tímida 

 
 
 
 

33 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) hiper-humano / micro-sistema 
D) contra-senso / ex-namorado 
E) auto-hipnose / sub-região 

 
34 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Do lado, uma grande árvore. 
E) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
 
35 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) bíceps – ônix – jóquei 
B) baiúca – têxtil – caráter  
C) assembléia – tórax – fôlego 
D) nódoa – paranóico – rústico 
E) vôo – canapé – órfão 

 
A questão 36 refere-se a tirinha seguinte: 

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e II. 
D) Está correto apenas o item I. 
E) Todos estão corretos. 

 
 A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
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37 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Todos estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
38 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) eufemismo 
B) prosopopeia 
C) hipérbole 
D) antítese 
E) paradoxo 

 
39 - O acento indicador de crase foi empregado de forma 
incorreta em: 

A) O carro de Felipe era à álcool. 
B) O caseiro apareceu às carreiras procurando o dono 

da casa. 
C) Fomos àquela ilha no verão. 
D) Logo mais, haverá viagens turísticas à lua. 
E) Ela pediu talharim à parisiense. 

 
40 - A regência verbal está correta em todas as alternativas 
exceto em: 

A) Poucos presidiram ao congresso como ele. 
B) A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 

procedeu com depoimentos dos políticos 
envolvidos no caso. 

C) O computador sucedeu aos antigos “long plays”. 
D) Visamos ao seu bem, filho! 
E) Suas atitudes implicaram o fechamento da 

empresa. 
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