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CONCURSO PÚBLICO001/2013 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas 

e das normas que regem este Concurso Público.  

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após 

transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova 

ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois 

são parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 03/06/2013, até as 23h59min, no site 

www.fundatec.org.br e no painel de publicações da Prefeitura Municipal de Tapejara. 

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 

sua substituição. 

 

 



www.pciconcursos.com.br

ProvaA_Base_V2_31/5/201315:06:42 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

2

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
 

A nossa essência? 
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Claro que existem pessoas boas e más em todos os lugares, e não é com exemplos desgarrados 
que se constrói a identidade de um país. O que somos como nação depende do coletivo, e esse se constrói 
com educação, responsabilidade, ética, noção de dever precedendo o direito, respeito aos outros, 
solidariedade e alguma sorte na base genética. 

Já tinha me comovido com a atitude solidária dos japoneses durante a catástrofe do tsunami, e com 
o quanto aquilo contrastava com o desespero das vítimas das enchentes em Teresópolis, que relutavam em 
abandonar suas casas pela certeza ________ seriam saqueadas. 

O relato que circula na internet deste estudante da USP, estagiando no Japão, expõe o nosso 
egoísmo como uma chaga, mas pelo menos serviu para acender um farol de inquietude no coração daquele 
jovem. Acho que precisamos desse tipo de choque, um choque de humanidade! Afinal, ______ somos 
feitos? 

“Ontem (domingo) fiquei o dia todo fora. E como só voltei para casa tarde da noite, não cheguei a 
ver nenhuma notícia sobre o Brasil. Só meu amigo Léo que me avisou rapidamente pelo WhatsApp, no 
domingo a noite, que um incêndio em uma boate no Sul matou um monte de jovens. 

Hoje de manhã cheguei para trabalhar, e muitos japoneses que trabalham aqui na ONU estavam 
enfileirados, lado a lado, na porta do escritório, com uma expressão grave em seus rostos. Todos se 
curvaram respeitosamente para mim e, um a um, expressaram seu ‘profundo pesar diante da tragédia que 
atingiu o seu povo, Zaccarô-san...’ 

Meu povo? ‘... Sim, seu povo, Zaccarô-san...’ 
Muitos funcionários japoneses, desde altas autoridades até a velhinha da limpeza, expressaram 

suas condolências nos corredores, quando nos encontramos, pelo mesmo motivo, e nos mesmos termos. 
E eu sou um joão-ninguém aqui. Sou somente mais um no meio de tantos outros. Fui o último a 

chegar... 
E confesso que nem tinha me sentido atingido pela tragédia. Obviamente fiquei muito triste com o 

ocorrido e senti pena dos envolvidos, mas não tinha me sentido atingido pessoalmente, e talvez muitos aqui 
também não. Não é nossa família, e não são nossos amigos ou conhecidos... 

Também somos jovens, e também frequentamos boates e barzinhos, e de repente você pensa que 
poderia ser com você também, naquele lugar que todos costumamos ir... 

Mas os japoneses falaram como se os envolvidos fossem parte da minha própria família. 
‘... Seu povo, sim, Zaccarô-san...’ 
Isso disparou uma série de reflexões em minha cabeça sobre fraternidade real, senso de 

coletividade, identidade cultural e nacional, nacionalismo, e por aí vai. 
Não consigo parar de pensar nisso tudo! Nem preciso dizer o quanto isso me emocionou. E até 

agora, ao escrever isso aqui, eu não sei direito o que pensar sobre nós (os brasileiros) e nossas posturas 
diante de nós mesmos e dos outros brasileiros, como povo de um mesmo país. 

Gostaria ____ os pais daqueles jovens pudessem receber e sentir o que os japoneses falaram por 
aqui. Isso foi para eles, não para mim... Ou foi para mim, e eu, até então, não tinha percebido nada disso? 

E talvez tenha sido para você também. Para nós.” 
Pois é, meu jovem, quem sabe um dia o gigante do berço esplêndido desperte para ser, de fato, 

uma NAÇÃO. 
E uma dessas de deixar a gente orgulhosa. Aí sim, imagina a festa! 

  
(J.J. Camargo, http://www.clicrbs.com.br/zerohora, 18/maio/2013 – Texto Adaptado) 

 
 

QUESTÃO 01 – Considere as seguintes afirmações a 
respeito das informações contidas no texto, 
assinalando A, para as que são de responsabilidade 
do autor do texto, e B, para aquelas que provêm do 
jovem brasileiro que estagiava no Japão. 
 
(  ) Diante das vicissitudes da vida, os japoneses 

sentem se como se fossem da família das vítimas.  
(  ) A educação e a ética são alguns dos fatores que 

concorrem para que nós nos consideremos uma 
nação.  

(  ) Tragédias nos marcam quando nos atingem em 
carne e osso. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) B – A – B. 
B) B – B – B. 
C) A – A – A. 
D) A – B – A. 
E) B – A – A.  
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QUESTÃO 02 – Analise as afirmações que são feitas 
a seguir, a respeito de ideias contidas no seguinte 
fragmento do texto: 

O que somos como nação depende do 
coletivo, e este se constrói com educação, 
responsabilidade, ética, noção de dever 
precedendo o direito, respeito aos outros, 
solidariedade e alguma sorte na base genética. (l. 
02 a 04) 
 

I. Todos os itens listados a partir da segunda linha 
do fragmento são indispensáveis à construção 
de uma nação, vista como um organismo único e 
individual.  

II. A edificação de uma nação está atrelada ao 
modo como se constrói o coletivo.  

III. O fato de um povo ter sorte é preponderante 
sobre todos os demais itens que constroem uma 
nação.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 03 – Considere as seguintes propostas de 
reescritura da frase a seguir, a partir de propostas de 
alteração de determinadas palavras e/ou expressões:  

 
Claro que existem pessoas boas e más em 

todos os lugares, e não é com exemplos 
desgarrados que se constrói a identidade de um 
país. (l. 01-02) 

 
I. Caso a palavra pessoas fosse passada para o 

singular, a frase seria reescrita da seguinte 
forma: Claro que existe pessoa boa e mal em 
todos os lugares, e não é com exemplos 
desgarrados que se constrói a identidade de 
um país.  

II. Se o verbo existir fosse substituído pelo haver, 
não seria necessária nenhuma alteração no 
período visando à correção gramatical.  

III. Caso inseríssemos a expressão e o caráter 
imediatamente após a palavra identidade, a 
forma verbal constrói assumiria a forma 
constroem. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa cujas 
expressões completam correta e respectivamente as 
lacunas das linhas 07, 10 e 36. 
 
A) que – que – que  
B) com que – como que – de que  
C) que – como que – de que  
D) de que – com que – que  
E) de que – do que – que  
 
 
QUESTÃO 05 – Levando em conta a necessidade do 
uso da crase, assinale a alternativa cuja passagem do 
texto necessita, obrigatoriamente, do uso desse sinal. 
 
A) a noite (l. 14). 
B) lado a lado (l. 16). 
C) um a um (l. 17). 
D) até a velhinha da limpeza (l. 20). 
E) a chegar... (l.22-23) 
 
 
QUESTÃO 06 – Em relação à frase E eu sou um 
joão-ninguém aqui. Sou somente mais um no 
meio de tantos outros. (l. 22), pode-se afirmar que: 
 

I. A expressão joão-ninguém mantém relação de 
significado com o fragmento mais um no meio 
de tantos outros. 

II. Em lugar de joão-ninguém, poderíamos utilizar 
a expressão ser insignificante, mantendo-se o 
mesmo sentido. 

III. A expressão joão faz referência apenas a todos 
os brasileiros cujo primeiro nome é João. 

 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o referente do pronome aquilo (l. 06). 
 
A) me (l. 05). 
B) atitude solidária (l. 05). 
C) dos japoneses (l. 05). 
D) catástrofe do tsunami (l. 05). 
E) desespero (l. 06). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.pciconcursos.com.br

Prova_V1_31/5/201315:06:42 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

4

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes afirmações 
sobre o uso de pontuação no texto, assinalando V, se 
verdadeiro, ou F, se falso. 
 
(  ) O uso das reticências nas linhas 23, 26 e 28 

indicam que as ideias ali expostas poderiam ser 
ainda continuadas. 

(  ) As aspas utilizadas na linha 12 e na linha 38 
indicam um interlocutor diferente do autor do texto. 

(  ) Os pontos de interrogação utilizados nas linhas 19 
e 37 são estratégias do autor do texto para 
questionar as ações do narrador da situação 
inserida no texto. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V. 
B) F – V – F. 
C) V – V – F.  
D) F – F – V. 
E) F – F – F. 
 
 
Para responder à questão 09, considere o 
seguinte fragmento, retirado do texto. 
 
O relato que circula na internet deste estudante da 
USP, estagiando no Japão, expõe o nosso 
egoísmo como uma chaga, mas pelo menos 
serviu para acender um farol de inquietude no 
coração daquele jovem. Acho que precisamos 
desse tipo de choque, um choque de humanidade! 
Afinal, ______ somos feitos? 
 
QUESTÃO 09 – Em relação ao período acima, é 
correto afirmar que: 
 
A) A palavra que (1ª ocorrência) funciona como 

conjunção integrante. 
B) que estagiará no Japão poderia substituir 

corretamente a frase estagiando no Japão sem 
causar qualquer tipo de alteração. 

C) A segunda ocorrência da palavra que representa 
uma conjunção integrante. 

D) A expressão um farol de inquietude poderia, sem 
provocar qualquer incorreção à frase, ser 
substituída por um raio de luz celestial. 

E) A palavra para poderia ser substituída por a fim 
de que, mantendo-se a correção e o sentido da 
frase. 

 
 
QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa cuja palavra 
retirada do texto é acentuada pela mesma razão que 
justifica o uso do acento gráfico em egoísmo. 
 
A) más. 
B) país. 
C) ética. 
D) escritório. 
E) último. 
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INFORMÁTICA 
 
Para a resolução das questões desta prova, 
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está 
configurado para uma pessoa que o utiliza com a 
mão direita (destro) e usa, com maior frequência, 
o botão esquerdo, que possui as funcionalidades 
de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O 
botão da direita serve para ativar o menu de 
contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do 
mouse estão devidamente configurados com a 
velocidade de duplo clique; (3) os programas 
utilizados nesta prova foram instalados com todas 
as suas configurações padrão, entretanto, caso 
tenham sido realizadas alterações que impactem a 
resolução da questão, elas serão alertadas no 
texto da questão ou mostradas visualmente, se 
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de 
algumas questões, existem palavras que foram 
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. 
Nesse caso, para resolver as questões, 
desconsidere as aspas e atente somente para o 
texto propriamente dito; e (5) para resolvê-las 
desta prova considere, apenas, os recursos 
disponibilizados para os candidatos, tais como 
essas orientações, os textos introdutórios das 
questões, os enunciados propriamente ditos e os 
dados e informações disponíveis nas Figuras das 
questões, se houver. 
 
QUESTÃO 11 – Com relação ao menu iniciar do 
Windows 7, é possível fazer as seguintes atividades: 
 

I. Abrir pastas usadas com frequência. 
II. Pesquisar arquivos, pastas e programas. 
III. Ajustar configurações do computador. 
IV. Desligar o computador. 
V. Fazer logoff do Windows ou alternar para outra 

conta de usuário. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas IV e V. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) I, II, III, IV e V. 
 
 
QUESTÃO 12 – No Word 2007, na guia início no 
grupo “Área de Transferência”, é encontrado o 
conjunto dos seguintes botões: 
 
A) Colar, Recortar, Copiar e Formatar Pincel. 
B) Edição, Fonte e Parágrafo. 
C) Colar, Recortar e Copiar. 
D) Localizar, Substituir e Selecionar. 
E) Colar e Copiar. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 – Analise as assertivas abaixo sobre o 
Word 2007: 
 

I. Você pode realizar cálculos e comparações 
lógicas em uma tabela usando fórmulas. O 
comando Fórmula está localizado na guia Layout 
das Ferramentas de Tabela, no grupo Dados. 

II. Não é possível inserir gráficos e montar 
fluxogramas. 

III. Podemos escrever uma equação matemática 
utilizando o botão Equação. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 14 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 
associando as funções do Excel 2007 à respectiva 
funcionalidade. 
 
Coluna 1 – Funções 
1. SE 
2. CONT.NÚM 
3. CONT.SE 
4. SOMA 
5. SOMASE 
 
Coluna 2 – Funcionalidade 
(  ) Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna 

um valor se for verdadeira e retorna outro valor se 
for falsa. 

(  ) Calcula o número de células em um intervalo que 
contém números. 

(  ) Calcula o número de células não vazias em um 
intervalo que corresponde a uma determinada 
condição. 

(  ) Soma todos os números em um intervalo de 
células. 

(  ) Adiciona as células especificadas por um 
determinado critério ou condição. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  
B) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 
C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
D) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
E) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
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Para responder às questões 15 e 16, analise a Figura 01. 
 

 
FIGURA 01 – EXCEL 2007 

 
QUESTÃO 15 – Considere que um usuário executou as seguintes ações na planilha Excel mostrada na Figura 01. 
 
• na célula E2, inseriu a fórmula =soma(A2:B4) 
• na célula E3, inseriu a fórmula =(A2:B4) 
• na célula E4, inseriu a fórmula =B2-B3+A4 
• na célula A5, inseriu a fórmula =A2+B3 
• na célula B5, inseriu a fórmula =soma(B2:B4) 
 
Qual alternativa apresenta correta e respectivamente o resultado para cada uma das fórmulas inseridas pelo 
usuário? 
 
A) 12 – #VALOR! – 3 – 11 – 17. 
B) 26 – #VALOR! – 3 – 9 – 17. 
C) 12 – 12 – #VALOR! – 9 – 13. 
D) 26 – 26 – 3 – 9 – 13. 
E) 12 – 26 – #VALOR! – 11 – 17. 
 
 
QUESTÃO 16 – As colunas C e D foram ____________ e poderão ser mostradas novamente caso o usuário 
utilize a função de _______. 
 
Qual alternativa completa correta e respectivamente as lacunas do trecho acima? 
 
A) excluídas – reexibir  
B) ocultadas – copiar   
C) excluídas – colar  
D) ocultadas – reexibir   
E) recortadas – aumentar sua largura  
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QUESTÃO 17 – Após analisar a planilha, pode-se 
afirmar que as células selecionadas têm como nome 
 
A) Pasta1 
B) Plan1 
C) DADOS_TABELA 
D) NUM 1 
E) Não existe nome 
 
 
QUESTÃO 18 – No grupo “Biblioteca de Funções”, o 
Excel 2007 já traz como padrão uma lista de funções 
das bibliotecas, quais sejam:  
 
A) Data e hora, texto, lógica, financeira, entre outras. 
B) Somente Auto Soma e Financeira. 
C) Somente Texto, Financeira, Data e hora. 
D) Somente Usadas recentemente, financeira e 

lógica. 
E) Somente Estatística, lógica, Auto Soma, Data e 

Hora. 
 
 
QUESTÃO 19 – No Firefox, a __________________ 
permite que você navegue na Internet sem guardar 
informações sobre os sites e páginas que visitou.  
 
Qual alternativa completa corretamente a lacuna? 

 
A) navegação privativa 
B) navegação 
C) abertura de uma nova guia 
D) restauração da página  
E) página favorita  
 
 
QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo sobre o 
Outlook 2007.  
 

I. É possível definir o nível de importância dos e-
mails para indicar se as mensagens precisam de 
atenção imediata do destinatário ou podem ser 
lidas mais tarde.  

II. Você pode criar uma regra diretamente de uma 
mensagem. Por exemplo, é possível criar uma 
regra para mover mensagens de uma pessoa 
para uma pasta específica. 

III. É possível enviar um e-mail com cópia oculta, 
isto é, os e-mails que estiverem no campo Cco 
não poderão ser visualizados. 

 
Quais estão corretas?  
 
A) Apenas III.  
B) Apenas I e II.  
C) Apenas I e III.  
D) Apenas II e III.  
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
Para responder às questões 21 a 26, considere a 
Lei Municipal nº 2.410, de 30.11.2001, e suas 
alterações posteriores, que representa o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Tapejara. 
 
QUESTÃO 21 – Segundo o artigo 93 do referido 
Regime, após cada período de doze meses de 
vigência da relação entre o Município e o servidor, 
terá o funcionário direito a férias, na seguinte 
proporção: 
 

I. Trinta dias corridos, quando não houver faltado 
ao serviço mais de cinco vezes. 

II. Vinte e cinco dias corridos, quando houver tido 
de seis a quinze faltas. 

III. Quinze dias corridos, quando houver tido de 
dezesseis a vinte e três faltas. 

IV. Doze dias corridos, quando houver tido de vinte 
e quatro a trinta e duas faltas. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II.  
B) Apenas I e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
 
 
QUESTÃO 22 – Com base no artigo 109 do referido 
Regime, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 
assertivas abaixo, relacionadas às ausências ao 
serviço que são consideradas de efetivo exercício, 
sem qualquer prejuízo ao servidor público. 
 
(  ) Até cinco dias consecutivos, por motivo de 

casamento. 
(  ) Até dois dias consecutivos, em virtude de luto pelo 

falecimento de genro e de nora. 
(  ) Até sete dias úteis, em virtude de luto pelo 

falecimento de pais, madrasta ou padrasto. 
(  ) Até cinco dias consecutivos, em virtude de luto 

pelo falecimento de sogra ou sogro. 
(  ) Até cinco dias consecutivos, nos casos de adoção, 

para o pai adotante, a contar da data do evento. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – F – V – V.  
B) V – V – F – F – F. 
C) F – V – V – F – V.  
D) V – F – V – V – F. 
E) F – V – F – V – V. 
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QUESTÃO 23 – O artigo 86 do referido Regime 
estabelece que “O adicional por tempo de serviço 
é, devido à razão de ______________ a cada 
______________ anos de serviço público 
ininterrupto prestado ao Município, incidente 
sobre o vencimento da classe do servidor 
ocupante de cargo efetivo, já estável.” 
 
Marque a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas do trecho acima. 
 
A) 2% (dois por cento) – 2 (dois) 
B) 3% (três por cento) – 3 (três) 
C) 3% (três por cento) – 4 (quatro) 
D) 5% (cinco por cento) – 5 (cinco) 
E) 5% (cinco por cento) – 6 (seis) 
 
 
QUESTÃO 24 – Com base no referido Regime, 
analise as seguintes assertivas, relacionadas ao 
Capítulo V – Das Penalidades: 
 

I. Dentre as penalidades disciplinares aplicáveis a 
servidor após procedimento administrativo em 
que lhe seja assegurado o direito de defesa, 
estão a advertência, a conscientização e a 
suspensão.  

II. Não poderá ser aplicada a servidor mais de uma 
pena disciplinar pela mesma infração. 

III. A pena de suspensão não poderá ultrapassar a 
sessenta dias. 

IV. Quando houver conveniência para o serviço, a 
penalidade de suspensão poderá ser convertida 
em multa, na base de cinquenta por cento por 
dia de remuneração. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II.  
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
 
 
QUESTÃO 25 – Os casos em que será aplicada a 
pena de demissão ao servidor estão arrolados no 
artigo 139. 
Segundo o referido Regime, dentre os casos em que 
o servidor demitido não poderá retornar ao serviço 
público municipal estão: 
 

I. A improbidade administrativa. 
II. A aplicação irregular de dinheiro público. 
III. A lesão aos cofres públicos e dilapidação do 

patrimônio municipal. 
IV. A acumulação ilegal de cargos, empregos ou 

funções. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  

QUESTÃO 26 – O referido Regime estabelece que 
nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a 
título de remuneração ou subsídio, importância maior 
do que a fixada como limite pela Constituição Federal, 
e sua interpretação, segundo o Supremo Tribunal 
Federal.  
Segundo as disposições do artigo 66, estão excluídos 
do teto de remuneração mencionado no parágrafo 
anterior: 
 

I. As diárias de viagem. 
II. O prêmio por assiduidade. 
III. O auxílio para diferença de caixa. 
IV. O acréscimo constitucional de 1/3 de férias. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
 
 
Para responder às questões 27 a 30, considere a 
Lei Orgânica do Município de Tapejara, de 
03.04.1990, e suas alterações posteriores. 
 
QUESTÃO 27 – Com base na Lei Orgânica do 
Município de Tapejara, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as afirmações abaixo, relacionadas ao 
Capítulo III - Do Poder Executivo. 
 
(  ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 

Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais. 
(  ) O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito em seus 

impedimentos e ausências e será o seu sucessor 
no caso de vaga. 

(  ) O Prefeito Municipal terá direito a vinte e cinco 
dias úteis de férias anuais sem prejuízo de sua 
remuneração. 

(  ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
chefia do Poder Executivo Municipal o Presidente, 
o Vice-Presidente e o 1º Secretário da Câmara 
Municipal. 

(  ) A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para 
mandato de cinco anos, se dará mediante pleito 
direto e simultâneo realizado em todo país, até 
cento e vinte dias antes do término do mandato 
dos que devam suceder. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo é: 
 
A) F – V – F – V – V. 
B) V – V – F – F – V.  
C) V – V – F – V – F. 
D) F – F – V – V – F.  
E) V – F – V – F – V. 
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QUESTÃO 28 – Com base no capítulo IV da Lei 
Orgânica Municipal, da Seção que trata dos 
servidores municipais, analise as seguintes 
assertivas, relativas aos direitos assegurados àqueles 
servidores: 
 

I. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e 
da remuneração, com duração de cento e vinte 
dias. 

II. Extensão, ao servidor público adotante, dos 
direitos que assistem ao pai e à mãe natural, na 
forma da lei. 

III. A promoção do servidor público municipal será 
através do critério da antiguidade. 

IV. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
 
 
QUESTÃO 29 – O artigo 188 da Lei Orgânica 
Municipal estabelece que “Todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos municipais 
informações de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestados 
no prazo de _______ dias úteis, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade ou 
das instituições públicas.” 
 
Marque a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do trecho acima. 
 
A) sete   
B) nove  
C) dez  
D) quinze  
E) vinte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 – Dentre as competências privativas 
do Município de Tapejara e estabelecidas no artigo 16 
da Lei Orgânica Municipal estão: 
 

I. Legislar sobre a licitação e contratação em todas 
as modalidades, para a administração pública 
municipal, respeitadas as normas gerais da 
legislação federal. 

II. Licenciar estabelecimentos industriais, 
comerciais, de prestação de serviços e similares 
e revogar os alvarás de licença dos que se 
tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem-
estar público e aos bons costumes. 

III. Estabelecer e implantar política de educação 
para a segurança do trânsito. 

IV. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III.  
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 – Analise as assertivas seguintes 
sobre a reanimação cardiopulmonar (RCP). 
 

I. A cada minuto sem RCP, a sobrevida do 
paciente vítima de parada cardiorrespiratória em 
fibrilação ventricular cai em 7 a 10%.  

II. Os ritmos mais comumente encontrados entre as 
paradas cardiorrespiratórias extra-hospitalares 
não traumáticas em adultos são a fibrilação 
ventricular e a assistolia, sendo os casos que 
têm maior chance de reversão com a instituição 
do tratamento com desfibrilação elétrica precoce. 

III. Os ritmos cardíacos possíveis em uma parada 
cardiorrespiratória incluem a taquicardia 
ventricular sem pulso, a assistolia, a atividade 
elétrica sem pulso e a fibrilação ventricular. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 32 – A respeito das anemias, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) a deficiência de ferro é a causa mais prevalente de 

anemia em todo o mundo. 
B) casos suspeitos de anemia ferropriva podem ser 

elucidados com a solicitação de dosagens de 
ferritina, ferro sérico, transferrina e a capacidade 
total de ligação ao ferro. 

C) o hipotireoidismo e as anemias megaloblásticas 
cursam com macrocitose. 

D) bebedores crônicos de cerveja habitualmente 
desenvolvem anemia por deficiência de ácido 
fólico. 

E) a ingestão alcoólica aumenta o volume 
corpuscular médio por ação tóxica direta do álcool 
na medula óssea. 

 
 

QUESTÃO 33 – Uma paciente do sexo feminino, com 
33 anos, queixa-se da ocorrência de hematomas e 
distúrbios menstruais. Ao exame clínico apresenta 
obesidade centrípeta e pressão arterial de        
160/110 mmHg, além de estrias abdominais e 
hirsutismo. O diagnóstico mais provável é de 
 
A) feocromocitoma. 
B) síndrome de Cushing. 
C) hipertireoidismo. 
D) aldosteronismo primário. 
E) acromegalia.  
 
 
 
 

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas seguintes 
sobre doenças infecciosas e seu manejo. 
 

I. Na vigência de pneumonia, a concomitância de 
hipotensão arterial, confusão mental, respirações 
com frequência acima de 30 por minuto e idade 
acima de 65 anos tem indicação para 
hospitalização. 

II. Pessoas com alto risco para infecção 
pneumocócica incluem esplenectomizados ou 
portadores de anemia falciforme; pacientes em 
tratamento com esteroides sistêmicos 
prolongados; portadores de doença celíaca; 
pacientes com síndrome nefrítica. 

III. A colite pseudomembranosa resultante do 
supercrescimento de Clostridium difficile, após 
terapia com antibióticos, apresenta-se com 
constipação crônica e pode ser tratada com 
sulfas. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 35 – A forma clássica da dengue inclui 
todos os seguintes achados laboratoriais, EXCETO: 
 
A) Hematócrito e hemoglobina aumentados além de 

20% do valor normal, hemococentração. 
B) Leucopenia com desvio para a esquerda durante 

as primeiras vinte e quatro a quarenta e oito horas. 
C) Albumina sérica normal. 
D) Linfocitose relativa. 
E) Plaquetas normais ou diminuídas. 
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QUESTÃO 36 – De acordo com o Código de Ética 
Médica, analise as assertivas que são feitas sobre os 
princípios fundamentais e as normas deontológicas 
ou diceológicas, assinalando (1) para princípios 
fundamentais, (2) para direitos dos médicos e (3) para 
responsabilidade profissional dos médicos. 
 
(  ) É direito do médico estabelecer seus honorários 

de forma justa e digna. 
(  ) É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou 

prescrever por qualquer meio de comunicação de 
massa.  

(  ) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância 
ou forma, ser exercida como comércio. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é  

 
A) 1 – 2 – 3. 
B) 1 – 3 – 2. 
C) 2 – 1 – 3. 
D) 2 – 3 – 1. 
E) 3 – 2 – 1. 
 
 
QUESTÃO 37 – No diagnóstico do infarto agudo do 
miocárdio com elevação do segmento ST, as ______ 
alteram-se de 4 a 6 horas após o início do infarto e 
apresentam pico em 24 a 48h, normalizando-se em 7 
a 10 dias, sendo enzimas específicas do miocárdio, 
com alta especificidade. A _________ altera-se 3 a 6 
horas após o início do infarto, tem pico em 16 a 24h e 
normaliza em 3 a 4 dias, tendo especificidade de 
95%. A __________ altera-se em 24 a 48 horas após 
o início do infarto, com pico mais tardio em 3 a 6 dias, 
tendo baixa especificidade.  
 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas do trecho acima. 
 
A) troponinas T e I – isoenzima MB da 

creatinoquinase – desidrogenase lática 
B) isoenzimas da creatinoquinase – desidrogenase 

lática – troponina T 
C) troponinas T e I – desidrogenase lática – 

isoenzima MB da creatinoquinase 
D) isoenzimas da creatinoquinase – troponina I – 

desidrogenase lática 
E) mioglobinas – troponina I – isoenzima MB da 

creatinoquinase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 – As metas terapêuticas para a 
prevenção das complicações do diabetes melito em 
paciente adulto com 50 anos incluem  
 
A) exercícios programados; dieta adequada; 

rastreamento da nefropatia diabética; avaliação 
cardíaca periódica; controle da glicosúria; uso de 
estatinas para controle da proteinúria; manutenção 
de nível-alvo de LDL inferior a 100 mg/dl na 
vigência de doença cardiovascular associada. 

B) controle da proteinúria com inibidor da ECA; 
controle da pressão arterial menor que 
130/80mmHg na ausência de proteinúria; 
tratamento da dislipidemia; e nível-alvo de LDL 
inferior a 70mg/dl na vigência de doença 
cardiovascular. 

C) controle da pressão arterial inferior a            
140/90 mmHg na vigência de proteinúria; 
determinação da microalbuminúria periódica; 
nível-alvo de HbA1c inferior a 9,5%. 

D) controle da pressão arterial inferior a             
135/85 mmHg na vigência de proteinúria; 
tratamento da dislipidemia; nível-alvo de LDL 
inferior a 120 mg/dl; controle da proteinúria com 
inibidor da ECA; nível-alvo de HbA1c inferior a 
9,0%, uso de estatinas. 

E) exercícios programados; dieta adequada; 
associação de agentes hipoglicemiantes orais 
para redução inicial de 1 a 2% da HBA1c e nível-
alvo de HbA1c inferior a 8,0%; controle plasmático 
da glicose; nível-alvo da glicose pós-prandial 
inferiores a 220 mg/dl, uma a duas  horas após 
uma refeição; LDL inferior a 100 mg/dl na vigência 
de doença cardiovascular associada.  

 
 
QUESTÃO 39 – A triagem para o alcoolismo é 
importante dada sua alta prevalência na população. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 
não pertence diretamente ao questionário ou a 
perguntas padronizadas do CAGE. 
 
A) Você está cortando o consumo de álcool ou sente 

a necessidade de fazer isso? 
B) Você fica aborrecido quando as pessoas criticam 

seu ato de beber? 
C) Você se sente culpado por beber? 
D) Você sofreu alguma lesão em decorrência do seu 

hábito de beber? 
E) Você desperta pela manhã com uma bebida? 
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QUESTÃO 40 – Técnica de enfermagem, com 30 
anos, sofreu acidente no trabalho com ferimento 
punctório na mão esquerda, utilizando agulha com 
lúmen, durante punção venosa em paciente 
sabidamente com infecção por vírus da hepatite B, 
com sorologia HIV negativa. Trabalha há três anos 
em Posto de Saúde Municipal.  O monitoramento dos 
marcadores virais da técnica de enfermagem, logo 
após o acidente, revelou: HBsAg negativo, anti-HBs 
Ag positivo, anti-HBc IgG negativo e anti-HBc IgM 
negativo.  É correto afirmar que em relação à 
sorologia da hepatite B, a técnica de enfermagem 
muito provavelmente 
 
A) está com infecção aguda com o vírus da hepatite 

B. 
B) não está vacinada contra o vírus da hepatite B. 
C) teve infecção prévia com o vírus da hepatite B, 

sem imunidade.  
D) está no período de incubação. 
E) fez vacinação prévia para hepatite B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




