
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2013 

04 DE AGOSTO DE 2013 
 

CARGO: 
Médico Clínico Geral 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Romelândia-SC), Cargo, Nº de Inscrição e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma: 
                                                           Nº Inscrição:    1052       (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 45 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Cartões Resposta, e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cadernos de 
Questões e os Cartões Resposta. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 05 de agosto de 2013, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de agosto de 2013. 
 
 






 

Língua Portuguesa 

 
Leia o trecho do Livro Memórias Póstumas de Brás 

Cubas e responda as questões de 01 a 04.   
 
“Essa idéia era nada menos que a invenção de um 
medicamento sublime, um emplastro anti-
hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica 
humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, 
chamei a atenção do governo para esse resultado, 
verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos 
amigos as vantagens: pecuniárias que deviam resultar da 
distribuição de um produto de tamanhos e tão 
profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro 
lado da vida, posso confessar tudo: o que me influiu 
principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, 
mostradores, folhetos, esquinas e enfim nas caixinhas do 
remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para 
que negá-lo? Eu tinha a paixão do ruído, do cartaz do 
foguete de lágrimas. Talvez os modestos me argúam 
esse defeito fio, porém, que esse talento me hão de 
reconhecer os hábeis. Assim a minha idéia trazia duas 
faces, como as medalhas, uma virada para o público, 
outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro 
lado, sede de nomeada. Digamos: amor da glória.” 
 

Fonte: http://www.literaturabrasileira.ufsc.br  

 
01) Analise as assertivas abaixo sobre o trecho descrito 
e assinale a alternativa correta:    
 

I. Com a narração em primeira pessoa, a história é 
contada partindo de um relato do narrador-
observador e protagonista, que conduz o leitor 
tendo em vista sua visão de mundo, seus 
sentimentos e o que pensa da vida. 

II. A obra é apoiada em um tempo psicológico, do 
autor além-túmulo, que, desse modo, pode contar 
sua vida de maneira arbitrária, com digressões e 
manipulando os fatos à revelia, sem seguir uma 
ordem temporal linear. 

III. A narração é feita em primeira pessoa e 
postumamente, ou seja, o narrador se autointitula 
um defunto-autor, um morto que resolveu 
escrever suas memórias. 

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
02) “...e enfim nas caixinhas do remédio, estas três 

palavras: Emplasto Brás Cubas.”... No trecho 
apresentado, emplasto é uma variante de emplastro, 
que só não significa: 
 
a) Desajeitado. 

b) Reparo mal feito. 
c) Inútil. 
d) Preparação adesiva. 
e) Magistral. 
 
03) Ao criar um narrador que resolve contar sua vida 
depois de morto, o autor muda radicalmente o 
panorama da literatura brasileira. O estilo literário da 
obra bibliográfica em questão é o: 
 
a) Modernismo. 
b) Realismo. 
c) Romantismo. 
d) Arcadismo. 
e) Simbolismo. 
 
04) A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas foi 
escrita por: 
 
a) Machado de Assis. 
b) Aluísio de Azevedo. 
c) Clarice Lispector. 
d) Guimarães Rosa. 
e) Lima Barreto. 
 
05) Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela em 
que a frase está escrita no tempo verbal pretérito 
perfeito: 
 
a) Antigamente eu falava muito, hoje sou mais 

tranquilo. 
b) Eu fiz de tudo para você gostar de mim. 
c) Eu cuidarei disto mais tarde. 
d) Estou cansado de você. 
e) Eu pensei que faria melhor. 
 

Matemática 

 
06) Um triângulo possui 9 cm de altura, 7 cm de base  e 
seus lados tem, respectivamente, 10 cm e 12 cm. O 
perímetro desse triângulo é? 
 
a) 29 
b) 31 
c) 38 
d) 47,5 
e) 51 
 
07) Após um reajuste de 18% no preço do álcool, um 
posto  passou  a  vender  o  litro  do  combustível  a  R$ 
3,395. O preço do litro do álcool antes do aumento, era 
de: 
 
a) R$ 3,126 
b) R$ 2,969 
c) R$ 3,028 
d) R$ 2,859 
e) R$ 2,877 






 

08) Uma pesquisa foi realizada com 260 pessoas, 40 
votam no partido X, 80 no partido Y e 70 no partido Z. 
Os restantes votam nulo. Nesta proporção, podemos 
dizer que em 130 milhões de eleitores, o vencedor terá: 
 
a) 15.300.000 votos 
b) 38.720.000 votos 
c) 40.000.000 votos 
d) 56.250.000 votos 
e) 113.890.000 votos 
 
 
 
09) Maria e Lúcio colhem metade de uma lavoura em 8 
dias. Lúcio, se trabalhar sozinho, colhe 1/4 de toda a 
lavoura em 10 dias. Quanto tempo Maria demoraria 
para colher sozinha uma lavoura cujo tamanho fosse 
3/4 da primeira? 
 
a) 12 dias. 
b) 15 dias. 
c) 20 dias. 
d) 25 dias. 
e) 30 dias. 
 
 
 
10) Num grupo de 800 pessoas, 200 delas estudam 
alemão, 300 estudam espanhol e 130 estudam alemão 
e espanhol. Quantas pessoas não estudam nem 
alemão, nem espanhol? 
 
a) 300 
b) 430 
c) 240 
d) 370 
e) 510 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Um dos símbolos do Município de Romelândia (SC) 
é sua bandeira, que apresenta como cores marcantes: 
 
a) Verde e amarelo. 
b) Branco e vermelho. 
c) Azul e amarelo. 
d) Roxo e verde. 
e) Vermelho e preto. 
 
12) A história da colonização de Romelândia (SC) deve-
se, principalmente, a iniciativa dos Irmãos Romeu e 
Roneci Gransotto, que abrindo estradas e construindo 
pontes, instalaram-se na Gleba de terras que deram o 
nome de Romelândia, topônimo que significa: 
 
a) Terra de Roma. 
b) Terra de Roneci. 
c) Terra de Romeu. 

d) Terra de romaria. 
e) Terra de ramos. 
 
13) O nome do atual Prefeito do Município de 
Romelândia (SC) é: 
 
a) Laudir Perondi. 
b) Elizio Rodrigues da Fonseca. 
c) Reni Antonio Vila. 
d) Libório Antunes. 
e) Carlos Urbano Fleck. 
 
14) Entre a diversidade de problemas e reivindicações 
que levaram às ruas milhares de brasileiros nas últimas 
semanas, chamou atenção uma sigla que, até então, 
poucos ouviram falar, a PEC 37, a qual tinha por 
objetivo: 
 
a) Permitir que o Congresso Nacional (formado pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal) 
controlasse e preponderasse sobre as decisões do 
STF. 

b) Criar um piso nacional para os policiais militares, civis 
e bombeiros, definindo assim um salário mínimo para 
categoria, em todo território brasileiro. 

c) Autorizar que os governos municipais rejustassem o 
preço das tarifas do transporte público por três vezes 
ao ano. 

d) Limitar a investigação de crimes à polícia, impedindo 
que isso fosse realizado pelo Ministério Público. 

e) Impedir a criação do Movimento Passe Livre, que 
ofereceria transporte público gratuito e de qualidade 
aos estudantes. 

 
15) Com dois gols de Fred e um de Neymar, o Brasil 
venceu a Copa das Confederações, disputada no 
Maracanã, no final do mês passado. A Seleção 
Brasileira fez uma grande final contra: 
 
a) A Itália. 
b) O Uruguai. 
c) A Espanha. 
d) A Alemanha. 
e) O México. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício serem 
providas: 
 
a) Pelo Estado. 
b) Pelo governo estadual. 
c) Pelos municípios. 
d) Pelas secretarias de saúde regionais. 
e) Pelo prefeito. 
 






 

17) Conforme disposto na Lei n° 8.080/1990, são 
princípios norteadores do SUS, exceto: 
 
a) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 
b) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

e) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

 
18) A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é um 
espectro de doenças que inclui a bronquite crônica 
(estreitamento das vias aéreas e paralisação da 
atividade dos cílios) e o enfisema (danos irreversíveis 
nos alvéolos). Acerca da DPOC é correto afirmar: 
 
a) O cigarro é responsável pela imensa maioria dos 

casos. A constante exposição a elementos irritantes, 
como poeira, poluentes do ar e vapores químicos, 
também pode contribuir para o aparecimento da 
DPOC.  

b) A DPOC é uma doença insidiosa de instalação lenta. 
Geralmente, o primeiro sintoma é uma discreta falta 
de ar (dispneia) associada a esforços como subir 
escadas, andar depressa ou praticar atividades 
esportivas. 

c) Todos os portadores de DPOC devem receber 
anualmente uma dose de vacina contra a gripe e 
outra contra o pneumococo, para evitar que a 
concomitância de processos infecciosos agrave o 
quadro respiratório. 

d) Drogas broncodilatadoras e os anticolinérgicos estão 
indicados para aliviar os sintomas associados à 
produção e eliminação das secreções, e, nos casos 
mais graves, é contra indicada o uso da 
oxigenioterapia. 

e) O diagnóstico baseia-se nos achados do exame físico 
e na história do paciente. Como os sintomas podem 
não ser indicativos da extensão do dano respiratório, 
é fundamental realizar um exame chamado 
espirometria para avaliar a capacidade ventilatória 
pulmonar. 

 
19) Assinale a alternativa correta sobre o câncer de 
esôfago: 
 
a) O tipo de câncer de esôfago mais frequente é o 

carcinoma epidermoide escamoso, responsável por 
96% dos casos. Outro tipo, o adenocarcinoma, vem 
aumentando significativamente. 

b) Na sua fase inicial, o câncer de esôfago não apresenta 
sinais, porém, com o progresso da doença, alguns 
sintomas são característicos, como dificuldade ou dor 

ao engolir, dor retroesternal (atrás do osso do meio 
do peito), dor torácica, sensação de obstrução à 
passagem do alimento, náuseas, vômitos e perda do 
apetite. 

c) Pessoas  que sofrem de acalasia, tilose, refluxo 
gastroesofágico, síndrome de Plummer-Vinson e 
esôfago de Barrett têm mais chances de desenvolver 
o tumor, por isso, devem procurar o médico 
regularmente para a realização de exames. 

d) Como cuidados paliativos indicam-se dilatações com 
endoscopia, colocação de próteses autoexpansivas 
(para impedir o estreitamento do esôfago) e 
braquiterapia (radioterapia com sementes 
radioativas). 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
20) Sobre a Miastenia é incorreto afirmar: 
 
a) É uma doença neuromuscular autoimune, ou seja, 

uma doença em que o organismo produz anticorpos 
contra determinados componentes que lhe são 
próprios e para os quais deveria desenvolver 
tolerância.  

b) Não se conhece a causa da doença. Sabe-se que ela 
acomete mais as mulheres do que os homens a partir 
dos vinte anos. Depois da sexta década de vida, a 
relação se inverte. 

c) O principal sintoma da miastenia é fraqueza muscular 
e fadiga extrema, exagerada, muito superior ao 
cansaço que qualquer pessoa saudável pode sentir 
depois de dias de muita agitação e trabalho.  

d) Na miastenia congênita, o defeito está no contato 
entre o nervo e o músculo. A causa é o excesso de 
proteína no nervo que libera demasiadamente 
acetilcolina, ou um defeito na enzima que retira seu 
excesso.  

e) Atualmente, o tratamento para controlar os sintomas 
e a evolução dessa doença crônica pode assegurar 
aos pacientes vida praticamente normal. 

 
21) As queimaduras são feridas traumáticas causadas, 
na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, 
elétricos ou radioativos. Em caso de queimaduras, é 
considerada uma recomendação médica: 
 
a) Furar as bolhas e cobrir a queimadura com algodão. 
b) Aplicar pó de café, pasta de dente, pomadas ou óleo 

de cozinha para diminuir a dor e a ardência das 
queimaduras. 

c) Esfriar imediatamente a área queimada com água ou 
água corrente com a finalidade de neutralizar a ação 
do calor. 

d) Remover roupas que estejam grudadas na região da 
queimadura. 

e) Aplicar gelo diretamente sobre o local, pois isso alivia 
a dor da queimadura. 

 
 






 

22) Meningite é uma infecção que se instala 
principalmente quando uma bactéria ou vírus, por 
alguma razão, consegue vencer as defesas do 
organismo e ataca as meninges, três membranas que 
envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal e 
outras partes do sistema nervoso central. Analise as 
assertivas abaixo sobre meningite e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Todos os tipos de meningite são de comunicação 
compulsória para as autoridades sanitárias. O 
diagnóstico baseia-se na avaliação clínica do 
paciente e no exame do líquor, líquido que 
envolve o sistema nervoso, para identificar o tipo 
do agente infeccioso envolvido. 

II. Nas meningites bacterianas o quadro é mais leve. 
Os sintomas se assemelham aos das gripes e 
resfriados. A doença acomete principalmente as 
crianças, que têm febre, dor de cabeça, um pouco 
de rigidez na nuca, inapetência e ficam irritadas. 

III. As meningites virais são mais graves e devem ser 
tratadas imediatamente. Os principais agentes 
causadores da doença são os meningococos, 
pneumococos e hemófilos, transmitidas pelas vias 
respiratórias ou associadas a quadros infecciosos 
de ouvido, por exemplo. 

IV. Raramente, as meningites podem ser provocadas 
por fungos ou pelo bacilo de Koch, causador da 
tuberculose. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente III e IV estão corretas. 
c) Somente I e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
23) Necrose de uma parte do músculo cardíaco causada 
pela ausência da irrigação sanguínea que leva 
nutrientes e oxigênio ao coração. É o resultado de uma 
série complexa de eventos acumulados ao longo dos 
anos, mas pode ser caracterizado pela oclusão das 
artérias coronárias em razão de um processo 
inflamatório associado à aderência de placas de 
colesterol em suas paredes: 
 
a) Infarto do miocárdio. 
b) Lupús. 
c) Ataque cardíaco. 
d) Cardiopatia isquêmica. 
e) AVC. 
 
24) Conforme disposto no Código de Ética Médica, é 
vedado ao médico: 
 
a) Suspender suas atividades, individualmente ou 

coletivamente, quando a instituição pública ou 
privada para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profissional. 

b) Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo 
temporariamente, sem deixar outro médico 
encarregado do atendimento de seus pacientes 
internados ou em estado grave. 

c) Orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo 
profissional e zelar para que seja por eles mantido. 

d) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 
permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de 
sua consciência. 

e) Usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 
tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu 
alcance, em favor do paciente. 

 
25) A Sarcoidose é uma doença granulomatosa 
multisistêmica de etiologia desconhecida, caracterizada 
pela presença de granulomas não caseosos nos órgãos 
envolvidos. É uma doença rara  e parece ter uma 
predisposição familiar, afetando principalmente 
adultos jovens, preferencialmente do sexo feminino. A 
sarcoidose é também conhecida como: 
 
a) Doença de Machado-Joseph. 
b) Acrônimo ALD. 
c) Doença de Charcot-Marie-Tooth. 
d) Doença de Besnier-Boeck. 
e) Doença de Addison. 







