



PREFEITURA DE RIO NEGRINHO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013 

 
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
CARGO MÉDICO – CLINICO GERAL 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas:  10 (dez) questões de Português;  10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu:  Caderno de Prova.  Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

reclame ao fiscal da sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem 

rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno 
de Prova. 

 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, 
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.  

 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da 

letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, 

ela será anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, 

para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, 
preencha o cartão-resposta. 

 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

 
BOA SORTE! 

 
Universidade do Contestado - UnC 
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Assinale a sequência em que todas as palavras estão separadas corretamente: 
(A) ju-iz, ca-í, de-grau, ad-vo-ga-do. 
(B) ju-í – zes, caí,  a-tlas, advo- ga-do. 
(C) cac-to, a-re – ia, at-las, tá-xi. 
(D) ca-cto, a-rei-a, baú, boa. 
(E) bo-a, ba-ú, fel-tro, dis-ci-plina 

 
02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período: 
Dominar um bom vocabulário é ......................... para a elaboração eficiente de ........................... escritos. 
Afinal, dentre as ...................... específicas da modalidade escrita da língua, destaca-se a 
................................. de um vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir ......................................... 
aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial. 
                                                  Ulisses Infante, 2008 
(A) requisito, testos, características, necesidade, apropriadamente. 
(B) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente. 
(C) requesito, textos, características, necessidade, apropiadamente. 
(D) requisito, testos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente. 

             (E) requesito, textos, caracteristicas, necesidade, apropiadamente. 
 
03. O plural de chapéu, fogãozinho, cidadão e numeral é: 
(A) chapéis, fogãozinhos, cidadãos, numerais. 
(B) chapéus, fogõezinhos, cidadões, numeraus. 
(C) chapéus, fogõezinhos, cidadãos, numerais. 
(D) chapeis, fogõezinhos, cidadões, numerais. 
(E) chapéus, fogõesinhos, cidadãos, numeraus. 
 
04. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada: 
       Há muitas crises  ................................................. em várias empresas brasileiras. 
(A) econômico- financeiras. 
(B) econômicas- financeiras 
(C) econômicas- financeira 
(D) econômico- financeiro 
(E) econômicos- financeiras. 
 
05. Preenche corretamente os espaços em branco: 
a) Nós optamos ........................................ 
b) Compre .......................... gramas de mortadela quando for ao mercado. 
c) ......................... pipas foram encontradas no pátio da escola. 
d) ..................... pane no sistema causou a ....................... do projeto. 
(A) pela cor branco, duzentas, Aquelas, Uma, perda. 
(B) pela cor branco, duzentas, Aqueles, Um, perca. 
(C) pela cor branca, duzentas, Aqueles, Uma, perca. 
(D) pela cor branca, duzentos, Aquelas, Uma, perda. 
(E) pela cor branca, duzentas, Aquelas, Um, perda. 
 
06. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente: 
(A) Esta viagem é para mim fazer. 
(B) Não há nada entre eu e você. 
(C) Não vá embora sem eu. 
(D) Para eu, viajar de avião é um martírio. 
(E) Este livro é para eu ler. 
 
07. Qual das alternativas está incorreta com relação à regência verbal? 
(A) Ontem assisti a um filme americano. 
(B) Preferimos o amor à guerra. 
(C) Simpatizava com a ideia. 
(D) Que chateação! Esqueci do livro. 
(E) Cheguei ao cinema vinte minutos atrasada. 
 
08. Qual é a alternativa correta? 
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a) É ...................................... cautela para continuar a pesquisa. 
b) É ..................................... compreensão de todos os segmentos da sociedade. 
c) É ..................................... paciência. 
d) È ..................................... a entrada de estranhos. 
e) Era meio-dia e......................... quando todos viajaram. 
(A) necessário – necessária – preciso – proibida – meia 
(B) necessário – necessária – preciso – proibido – meio 
(C) necessário – necessário – preciso – proibida – meia 
(D) necessária – necessário – precisa – proibido – meia 
(E) N.d.a. 
 
09. Qual alternativa está incorreta em relação ao padrão culto da língua: 
(A) Encontrei-o no corredor. 
(B) Eu se encontrei com ele no cinema. 
(C) Empreste-me o livro para eu ler o artigo. 
(D) Ele nunca me falou a verdade. 
(E) Ele encontrou-se com seus amigos.  
 
10. Assinale a frase em que há erro de concordância: 
(A) Eu estava com os pés e as mãos atados. 
(B) Ele estuda as línguas inglesa e espanhola. 
(C) Entendido a ideia, o jovem resolveu executá-la. 
(D) Obrigada, disse a senhora. 
(E) Perdido o sorriso e a esperança, ele foi embora. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11.  No Brasil, a doença osteoarticular relacionada ao trabalho (DORT) tem incidência significativa. No 
âmbito da saúde do trabalhador, ela se enquadra como: 
(A) Acidente de trabalho. 
(B) Resultado de exame admissional inadequado. 
(C) Doença ocupacional que se manifesta de maneira insidiosa. 
(D) Doença preexistente que se manifesta por exposição a agentes químicos. 
(E) Todas são corretas. 
 
12.  Para um determinado teste possuir alto valor preditivo negativo, é necessário que ele tenha: 
(A) Alta sensibilidade. 
(B) Alta especificidade. 
(C) Baixa sensibilidade. 
(D) Baixa especificidade. 
(E) Alta qualidade. 
 
13. Um homem caucasiano foi diagnosticado com herpes zoster acometendo flanco e região lombar a 
direita. Alguns dias depois sua filha começou a apresentar lesões pruriginosas por todo corpo vesículo-
crostosas em diferentes estágios de evolução, não havendo utilizado nenhuma medicação. O diagnóstico 
provável: 
(A) Sarampo. 
(B) Herpes Zoster. 
(C) Varicela. 
(D) Epstein Barr vírus. 
(E) Farmacodermia. 
 
14. A confirmação do diagnóstico de infecção aguda pelo vírus B da hepatite, através da investigação de 
marcadores sorológicos, caracteriza-se pela presença do: 
(A) Anti-delta IgM. 
(B) Anti-HBc IgM. 
(C) Anti-HCV. 
(D) HBs Ag. 
(E) Anti-Hbs. 
 
15. Paciente com podagra e em crise aguda gotosa, qual das medicações abaixo não deve ser utilizada: 
(A) Colchicina 
(B) Diclofenaco sódico 
(C) Acetato de metilprednisolona 
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(D) Alopurinol 
(E) Etoricoxib 
 
16. São associações corretas entre agente tóxico e antídoto, exceto: 
(A) Paracetamol e n-acetilcisteína. 
(B) Organofosforado e pralidoxima. 
(C) Metanol e etanol. 
(D)Isoniazida e piridoxina. 
(E) Benzodiazepínicos e naloxone. 
 
17. Um paciente dom epigastralgia e sintomas sugestivos de doença do refluxo com esofagite grau I de 
Savary-Miller na endoscopia digestiva, o tratamento inicial é? 
(A) Cirurgia de Thal-Hatafuku, perda de peso e inibidores H2. 
(B) Fundoplicatura parcial, perda de peso e mudança dos hábitos alimentares. 
(C) Perda de peso, suspensão do tabagismo e inibidores de bomba de prótons. 
(D) Cirurgia de Nissen, inibidores de bomba de prótons e suspensão do tabagismo. 
(E) Nda. 
 
18. Qual o primeiro hormônio a se alterar e que corrobora como o diagnóstico de hipotireoidismo primário é: 
(A) TSH. 
(B) T4. 
(C) T3. 
(D) T3 livre. 
(E) Índice de tiroxina livre. 
 
19. Uma criança de quatro anos, que reside com os pais e três irmãos, e ainda não frequenta a escola, e 
admitida na emergência de um hospital. Ela apresenta um quadro de 48 horas de evolução de febre alta, 
cefaleia, lesões purpúricas extensas em tronco e membros inferiores, rigidez de nuca e convulsões. Há 24 
horas vem fazendo uso de ampicilina por via oral. É submetida a uma punção lombar que evidencia liquor 
purulento, com leucócitos incontáveis e com diplococos gram-negativos à bacterioscopia. Uma conduta 
incorreta neste caso é: 
(A) A internação da criança, preferencialmente em isolamento, para tratamento com antibióticos venosos. 
(B) A notificação imediata do caso à unidade de Vigilância Epidemiológica da área. 
(C) O isolamento de todos os familiares para observação clínica. 
(D) A administração de rifampicina aos familiares. 
(E) Encaminhamento do LCR para cultura 
 
20.  Constituem critérios maiores para o diagnóstico de endocardite infecciosa: 
(A) Hemocultura positiva – vegetação vista ao ecocardiograma  
(B) Febre – vegetação no ecocardiograma – artralgia 
(C) Novo sopro de regurgitação valvar – insuficiência cardíaca – embolia sistêmica 
(D) Febre – hemocultura positiva 
(E) Febre – hemocultura positiva – novo sopro de regurgitação valvar 
 




