
 
 

Prova Objetiva 
 
 

  Cargo: Médico de Saúde Coletiva 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA - RS 
2013 

 
Organização: 

ENERGIA ESSENCIAL CONCURSOS LTDA. 
 
 

Informações importantes para a realização das provas 
 

01. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica 

(tinta azul ou preta) toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

02. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem poderá ser substituído, portanto, não o rasure 

nem o amasse. Lembre-se de assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

03. A duração da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

04. Este Caderno de Provas contém 30 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro opções a, b, c, e d a serem 

respondidas com apenas uma alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi-lo, verificando se 

está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da 

prova. 

05. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

06. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, etc.). 

07. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da prova. 

08. Entregue o cartão de respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrido 60 

minutos a partir do início das provas. O não cumprimento dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

09. Ao final da prova, o candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após ter transcorrido 2 horas e 45 

minutos marcados do início da prova. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
 

Nome do candidato Data: 
14/07/2013 

Assinatura do candidato Nº de inscrição 

 

Boa Prova! 
  






Concurso Público 2013 Estância Velha – MÉDICO DE SAÚDE COLETIVA 
 

Energia Essencial   Página 2 
 

Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões que seguem. 
01. Buscando a sociedade ideal que é democrática, aberta e ativa, 
02.  onde sejam valorizados  os  princípios  de  justiça,  liberdade, 
03. igualdade,  responsabilidade  e  solidariedade,  onde  todos 
04. estejam  empenhados  na  busca do bem comum, o homem 
05. deve assumir sua identidade e desenvolver o senso crítico que 
06. lhe   permita   analisar  os  problemas,   detectar   causas   e 
07. consequências, sendo capaz de criar soluções,  tornando-se 
08. assim, sujeito da história. A Câmara Municipal de Estância 
09. Velha,  reestruturando   a   Organização   Social,    política, 
10. administrativa, financeira, educacional, cultural, ambiental e 
11da saúde  do  Município,  e  invocando  à   proteção  de  Deus,  
12. decreta e promulga esta Lei Orgânica. 

Lei Orgânica do Município de Estância Velha 
 

1. O sujeito do verbo “buscar” (linha1): 
(a) é um sujeito indeterminado 
(b) é o todos 
(c) é a Câmara Municipal de Estância Velha 
(d) é o homem 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta um verbo que faça parte 
de uma oração principal. 
(a) buscar (linha 1) 
(b) ser (linha 1) 
(c) ser (linha 2) 
(d) dever (linha 5) 
 
3. Qual a função do elemento “sujeito da história” (linha 8) 
(a) objeto direto 
(b) objeto indireto 
(c) predicativo 
(d) complemento nominal 
 
4. Quantos termos abaixo são regidos nominalmente? 

1 - de justiça (linha 2). 
2 - do bem comum (linha 4). 
3 - de criar soluções (linha 7). 
4 - da história (linha 8). 

(a) um 
(b) dois 
(c) três 
(d) quatro 
 
5. Qual a classe gramatical da palavra “que” (linha 1) na oração 
em que ele faz parte? 
(a) pronome relativo 
(b) conjunção integrante 
(c) advérbio 
(d) adjetivo 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta inadequação linguística. 
(a) Rafael comprou bastantes ingressos para o teatro. 
(b) Vamos ao restaurante de cujo dono falamos ontem. 
(c) O projeto de mudança é do homem cujo o cargo foi excluído. 
(d) Descubra aonde estamos indo agora. 
 
7. Assinale a alternativa que apresenta uma só palavra grafada 
incorretamente. 
(a) tigela -  docência - jiboia 
(b) tijela -  dossência - giboia 
(c) tigela -  dossência - giboia 
(d) tijela -  docência - jiboia 

 

8. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática da 
palavra destacada na frase abaixo  

“O médico da clínica que conhecemos ontem joga tênis.” 
(a) pronome relativo 
(b) conjunção integrante 
(c) sujeito 
(d) objeto direto 
 

9. Assinale a alternativa que apresenta inadequação linguística 
quanto ao emprego do artigo. 
(a) O atleta venceu a competição. 
(b) Informe a notícia a quem quiser saber. 
(c) É impressionante o método do cientista produzir no Brasil. 
(d) Entregue o relatório a Sua Senhoria o Diretor desta casa. 
 

10. Derivação imprópria é: 
(a) o fenômeno experimentado por uma palavra mudar de classe 
sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma 
gramatical. 
(b) a característica de formação de palavra formada não por 
acréscimo, mas por redução. 
(c) também conhecida por derivação deverbal. 
(d) muito semelhante à composição por justaposição. 
 

Legislação 
 

11. De acordo com o Art. 89 da Lei Orgânica do Município de 
Estância Velha, o Município promoverá programas de interesse 
social destinados a facilitar o acesso da população à habilitação, 
priorizando: 
I – a regularização fundiária; 
II – a dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais; 
III – a implantação de empreendimentos habitacionais. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
12. Segundo o Art. 21 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, a Câmara poderá ser convocada extraordinariamente: 
I – pelo Prefeito; 
II – pelo Governador do Estado; 
III – pela maioria dos Vereadores. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
13. Conforme o Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, é vedado ao Vereador desde a posse: 
I – ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 
privilégio, isenção ou favor, em virtudes de contratos com a 
administração pública municipal; 
II – exercer outro mandato público eletivo; 
III – celebrar contrato com a Administração Pública, salvo quando 
o contrato obedecer às cláusulas uniformes. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
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14. Art. 29 da Lei Orgânica Municipal de Estância Velha: No caso 
de vaga ou licença do Vereador, o Presidente convocará 
imediatamente o suplente correspondente. 
§ 1º: O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo 
de __________, sob pena de perda do mandato, salvo motivo 
justo aceito pela Câmara.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 
(a) 25 dias 
(b) 20 dias 
(c) 15 dias 
(d) 30 dias 
 
15. Segundo o Art. 28 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal os Projetos 
de Lei que: 
I – disponham sobre matéria financeira; 
II – importem em aumento da despesa prevista; 
III – disciplinem o regime jurídico de seus servidores. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
16. Conforme o Art. 44 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, os Projetos de Lei aprovados pela Câmara Municipal serão 
enviados ao Prefeito, no prazo de __________, aquiescendo, os 
sancionará. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima: 
(a) 3 dias úteis 
(b) 2 dias úteis 
(c) 4 dias úteis 
(d) 5 dias úteis 
 
17. De acordo com o Art. 49 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, a movimentação do servidor, com o 
respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou 
entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, 
observado sempre o interesse da administração denomina-se: 
(a) Transferência 
(b) Redistribuição 
(c) Remoção 
(d) Reversão 
 
18. Segundo o Art. 63 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, o servidor tem direito a repouso semanal, em 
um dia de cada semana, preferencialmente às(aos) __________, 
sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna acima: 
(a) sábados 
(b) domingos 
(c) sextas-feiras 
(d) segundas-feiras 
 
19. Conforme o Art. 78 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, constituem indenizações ao servidor: 
I – ajuda de custo; 
II – diárias; 
III – transporte. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

20. De acordo com o Art. 88 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, serão concedidos ao servidor ou à sua 
família os seguintes auxílios pecuniários: 
I – auxílio-transporte; 
II – auxílio-família; 
III – auxílio-alimentação. 
Quais afirmativas acima estão corretas: 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 

 
Conhecimentos Específicos 

 

21. Observe as afirmações abaixo a respeito da amamentação 
para recém-nascidos de baixo peso: 
I. Recém-nascidos devem receber o leite “maduro” de outra 
mulher, pois o da própria mãe não possui o leite materno ideal 
para o correto desenvolvimento da criança; 
II. Recém-nascidos não precisam “aprender” a sugar mamadeira, 
pois sabe-se  hoje que a sucção da mamadeira é mais cansativa 
para essas crianças do que a sucção da mama; 
III. Crianças com peso inferior a 1600g geralmente precisam 
receber alimentação por sonda nasogástrica. 
Assinale a alternativa correta: 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas I e III 
(d) apenas II e III 
 
22. “Sabe-se que uma das opções para o tratamento da asma é o 
uso de broncodilatadores. Existem broncodilatadores chamados 
beta2-agonistas (uns apresentam efeito curto e outros efeito 
prolongado). Os de efeito curto costumam ser utilizados conforme 
a necessidade, já aqueles de efeito prolongado costumam ser 
utilizados continuamente, a cada _____, e são indicados para 
casos específicos de asma.” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no 
texto acima. 
(a) 6 horas 
(b) 8 horas 
(C )10 horas 
(d) 12 horas 
 
23. Dentre as alternativas abaixo, assinale à que não corresponde 
a um sintoma comumente encontrado em casos de dengue 
hemorrágica é: 
(a) Dores abdominais fortes e contínuas. 
(b) Manchas vermelhas na pele. 
(c) Fissuras ósseas. 
(d) Vômitos persistentes. 
 
24. “_____________ é uma deficiência de nutrientes essenciais e 
pode ser o resultado de uma ingestão insuficiente devido a uma 
dieta pobre; de uma absorção deficiente do intestino dos 
alimentos ingeridos; do consumo anormalmente alto de 
nutrientes pelo corpo; ou da perda excessiva de nutrientes por 
processos como a diarreia, sangramento, insuficiência renal.” 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna na 
sentença acima. 
(a) Esquistossomose 
(b) Subnutrição 
(c) Hipernutrição 
(d) Anemia 
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25. Observe as afirmativas abaixo a respeito da Leptospirose. 
I. Bois, porcos, cães, cavalos e cabras, dentre outros, podem sofrer 
a doença e também transmiti-la ao homem. 
II.  Não há transmissão de uma pessoa para outra. 
III. O tratamento é baseado no uso de antibióticos, hidratação e 
suporte clínico, orientado sempre por um médico, de acordo com 
os sintomas apresentados.  
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I. 
(b) apenas III. 
(c) apenas I e III. 
(d) todas as afirmativas acima 
 
26. Observe as espécies abaixo. 
I. Plasmodium vivax 
II. Plasmodium falciparum  
III. Plasmodium malariae 
Assinale a alternativa que contempla a(s) espécie(s) associada(s) à 
malária. 
(a) apenas I. 
(b) apenas II. 
(c) apenas III. 
(d) todas as alternativas acima. 
 
27. De acordo com o Art. 7º da Lei Federal nº 8.080 de 1990, as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I – diferença da assistência à saúde, com privilégios e preconceitos 
de qualquer espécie; 
II – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
III – integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
28. Segundo o item 15.1.1 da Portaria nº 2.203 de 1996, são 
responsabilidades da Gestão Plena de Atenção Básica: 
I – gerência de unidades ambulatoriais próprias; 
II – contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores 
dos serviços contidos no PAB; 
III – dispor de médico formalmente designado como responsável 
pela autorização prévia, controle e auditoria dos procedimentos e 
serviços realizados. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
29. Assinale a única alternativa incorreta: Segundo o Pacto pela 
Saúde 2006 Consolidação do SUS (saúde pública), as prioridades 
do Pacto em Defesa do SUS é implementar um projeto 
permanente de mobilização social com a finalidade de: 
(a) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda 
Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional. 

(b) Mostrar o trabalho como direito de cidadania e o SUS como 
sistema privado. 
(c) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 
(d) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das 
três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma 
delas. 
 
30. Conforme o Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do SUS 
(saúde pública), os estados/região/município devem pactuar as 
ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos 
propostos. São seis as prioridades pactuadas, como por exemplo: 
I – Saúde do idoso; 
II – Controle do câncer de colo de útero e de mama; 
III – Redução da mortalidade infantil e materna. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 







