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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Descanso
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática
Prova para provimento do cargo de
MÉDICO (ESF)

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões,
numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•

•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de
sua prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Com relação a Lei nº 8080/90 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas que discorrem sobre seus objetivos:
I - A identificação e divulgação dos fatores preventivos, educativos, sociais e determinantes da
saúde.
II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos político e econômico,
a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
A) Apenas a alternativa I está correta.
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
C) Apenas a alternativa III está correta.
D) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
02. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei nº 8080/90, um conjunto de atividades
que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho, através de ações de:
A) Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.
B) Vigilância Sanitária e Farmacovigilância.
C) Vigilância Epidemiológica e Políticas Públicas de Saúde.
D) Políticas Públicas de Saúde e Farmacovigilância.
03. O documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o
tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as
posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação
dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS é:
A) Protocolo de Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologia em Saúde.
B) Protocolo Clínico e Diretriz terapêutica.
C) Protocolo de Diretrizes Clínicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
D) Protocolo Terapêutico, Clínico e Farmacológico da equipe de Farmacovigilância do SUS.
04. Assinale a alternativa que contenha apenas Agravos à Saúde de Notificação Compulsória.
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A) Meningite por Haemophilus influenzae, Paralisia Flácida Aguda, Tularemia,
Tuberculose.
B) Febre Amarela, Febre Maculosa, Pneumonias bacterianas e virais, Febre do Nilo Ocidental.
C) Leishmaniose Tegumentar Americana, Esquistossomose em áreas Endêmicas, Leishmaniose
Tegumentar Tegumentar, Malária.
D) Doença Meningocóccica e outras Meningites, Eventos Adversos Pós – Vacinação, Doença de
Chagas (casos agudos e crônicos), Raiva Humana.
05. Com relação aos programas de Assistência Integral a saúde da criança e do adolescente
descritos na Constituição da República, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência maternoinfantil.
II - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.
III - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais
e científicos para o exercício desse direito, permitindo a participação conjunta por parte de
instituições oficiais ou privadas.
A) Apenas a alternativa I está correta.
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
C) Apenas a alternativa III está correta.
D) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

06. Com relação a Classificação dos tipos de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), assinale a alternativa
correta:
A) O TAB tipo I é descrito com a presença de mais episódios depressivos do que maníacos.
B) O TAB tipo III é descrito com a presença de episódios de Hipomania ao invés de Mania.
C) O TAB tipo II é o transtorno clássico com variações de humor depressivo e maníaco.
D) O TAB tipo III é descrito com a presença de episódios depressivos constantes com raros
momentos de mania.

4

07. As Talassemias são descritas como doença hereditária resultante de um defeito genético na
síntese de uma ou mais cadeias globínicas da hemoglobina. Nos achados diagnósticos o Médico
observa no hemograma:
A) Microcitose, hipocromia e reticulócitos aumentados.
B) Neutrófilos plurissegmentados.
C) Anemia macrocítica e hipocrômica.
D) Microesferócitos, hemácias “mordidas” e eritroblastos.
08. Quando da necessidade de transfusão em indivíduos susceptíveis à doença do enxerto versus
hospedeiro transfusional, causada pela enxertia e expansão clonal dos linfócitos do doador em
receptores susceptíveis, é indicado a transfusão de:
A) Plaquetas Randômicas.
B) Stem Cell.
C) Transfusão de Granulócitos.
D) Hemoderivados Irradiados.
09. De acordo com o Programa de Saúde Integral ao Homem, é importante a avaliação precoce e o
tratamento das neoplasias. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a Neoplasia que mais
causou óbito entre homens nos últimos anos é:
A) Neoplasia de Próstata.
B) Câncer de Pulmão, Traqueia e Brônquios.
C) Câncer de Estômago.
D) Neoplasia de Cólon, Reto e Ânus.
10. Com relação às medidas que auxiliam na comunicação com a pessoa idosa, é incorreto afirmar:
A) Evite submeter às pessoas idosas à situações constrangedoras quando essas não
entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida.
B) Procure falar de forma clara, pausada e aumente o tom de voz para facilitar a
comunicação.
C) Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial.
D) Evite ambientes ruidosos.
11. Analise as afirmativas com relação as atribuições do Médico na Atenção à Saúde do Idoso e
assinale a alternativa correta.
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I - Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais e mantendo sua
responsabilização pelo acompanhamento.
II - Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos
medicamentos.
III - Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou sintomas que
requeriam atendimento de saúde imediato.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) As alternativas I, II e III estão corretas.
12. A Síndrome de Stiff-Man ou síndrome da pessoa rígida é uma das causas auto-imunes de
Diabetes Mellitus. Assinale a alternativa correta com relação à Síndrome de Stiff-Man.
A) Tem associação com altos níveis de pelo menos um dos seguintes auto-anticorpos:
anti-GAD65, anti-fifisina, anti-gefirina e anti-GABARAP (proteína associada ao
receptor GABA-A).
B) É uma doença hereditária autossômica recessiva onde há falta da glicoproteína Ib na
superfície das plaquetas.
C) É uma patologia rara caracterizada pela tríade (geralmente unilateral) de microssomia
craniofacial, quistos dermóides oculares e anomalias espinhais.
D) É uma doença congênita caracterizada pela ausência de peroxissomas nas células do fígado,
rins, pâncreas e cérebro.
13. A avaliação das disfunções vestibulares ou do equilíbrio, de acordo com os critérios da AMA
(Associação Médica Americana), está baseada em cinco níveis ou graus de disfunção, Na presença
de sinais de desequilíbrio vestibular com achados objetivos consistentes e as atividades usuais do
paciente em sua vida diária não podem ser realizadas sem assistência, exceto atividades muito
simples, tais como autocuidado, atividades domésticas, caminhar, viajar em veículo a motor
dirigido por outra pessoa. Classificamos como:
A) CLASSE 2.
B) CLASSE 3.
C) CLASSE 4.
D) CLASSE 5.
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14. A síndrome de Raynaud caracteriza-se por crises de palidez e cianose dos dedos, em resposta ao
frio ou à emoção e que, à medida que a crise regride, as alterações da coloração são substituídas por
eritema. Quando o distúrbio é primário, é denominado doença de Raynaud e, quando é secundário a
uma outra doença ou causa, é denominado fenômeno de Raynaud. O medicamento de escolha inicial
para o tratamento desse transtorno na maioria dos casos é:
A) Uso de benzodiazepínicos.
B) Uso de Nitratos.
C) Uso de Beta – bloqueadores.
D) Uso de Bloqueadores dos canais de Cálcio.
15. Com relação à Cólera, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio cholerae, podendo se
apresentar de forma grave, com diarréia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e
câimbras.
II - Dura enquanto houver eliminação do vibrião nas fezes, que ocorre geralmente até poucos
dias após a cura. Para fins de vigilância, o padrão aceito é de 12 dias.
III - O Vibrio cholerae pode ser isolado a partir da cultura de amostras de fezes de doentes ou
portadores assintomáticos. A coleta do material pode ser feita por swab retal ou fecal, fezes in natura
ou em papel de filtro.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) As alternativas I, II e III estão corretas.
16. Assinale a alternativa incorreta com relação à Doença e Agente etiológico:
A) Doença de Lyme - Borrelia burgdorferi.
B) Danovanose - Calymmatobacterium granulomatis.
C) Escabiose - Sarcoptes scabiei.
D) Febre Maculosa - Arbovírus do gênero Flavivírus.
17. A Hemocromatose ocorre devido a deposição de elementos ferrosos na pele, seu diagnóstico é
feito através de uma tríade clássica de sintomas. Qual dos sintomas abaixo não se incluem nessa
tríade?
A) Cirrose hepática.
B) Pele escurecida.
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C) Hipergamaglobulinemia.
D) Diabetes Mellitus.
18. Com relação à Dengue, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Um achado laboratorial importante é a trombocitopenia com hemoconcentração
concomitante.
II – O Agente Causador é o vírus do dengue (RNA). Arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente
à família Flaviviridae, com 4 sorotipos conhecidos: 1, 2, 3 e 4.
III - A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem Aedes aegypti - homem. Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o
vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) As alternativas I, II e III estão corretas.
19. A doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo acometimento
focal, assimétrico e transmural de qualquer porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. Apresenta-se
sob três formas principais: inflamatória, fistulosa e fibroestenosante, definimos como:
A) Doença celíaca.
B) Doença de Crohn.
C) Doença do Cólon Irritável.
D) Diverticulose.
20. No manejo clínico da hipertensão gravídica, os principais medicamentos de escolha para o
tratamento são:
A) Hidralazina e Metildopa.
B) Labetol e Hidralazina.
C) Nitratos e Sulfato de Magnésio.
D) Metildopa e Carvedilol.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

21. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos:
A) Simples – Nababesco.
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B) Neutro – Parcial.
C) Expletivo – Redundante.
D) Livre – Provido.
22. O acento indicador de crase é opcional em qual das frases abaixo?
A) Voltei ontem à noite.
B) Entre e fique à vontade.
C) Fomos até à sacada.
D) O vôo partirá às 13h00.
23. Já entreguei _______ encomenda _______ ele.
Preenchem adequadamente as lacunas acima:
A) À – A.
B) A – À.
C) A – A.
D) À – À.
24. Carlos, o pintor, é nosso amigo.
Na frase acima cumpre o papel de adjunto adnominal:
A) O.
B) É.
C) Nosso.
D) Amigo.
25. Ventou muito esta tarde.
Na frase acima há:
A) Sujeito oculto.
B) Oração sem sujeito.
C) Sujeito oblíquo.
D) Sujeito indeterminado.
26. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita?
A) Encrustrado em mim há um ser frássido perdido em ilocobrasões.
B) Encustado em mim há um ser flásido perdido em elocubrassões.
C) Incustrado em mim há um ser frásido perdido em ilucobrasões.
D) Incrustado em mim há um ser flácido perdido em elucubrações.
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27. Assinale a frase em que há período composto por coordenação:
A) Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo.
B) Ele sabia que ela negaria tudo.
C) O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia.
D) Quando ela chegasse, ele deixaria a sala.
28. Em qual das alternativas há a classe gramatical numeral na sua classificação ordinal?
A) Três.
B) Terceiro.
C) Triplo.
D) Terço.
29. Em qual das frases há erro de regência?
A) Os alunos assistiram ao filme.
B) Todos aspiravam a uma boa faculdade.
C) Entrou na sala e dela saiu.
D) Sim, assisti-lhe.
30. “Mas” e “por conseguinte” são, respectivamente, conjunções:
A) Aditiva – Alternativa.
B) Adversativa – Conclusiva.
C) Alternativa – Explicativa.
D) Explicativa – Aditiva.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Qual será o 6º termo da progressão geométrica a seguir? 3,6,12,24...
A) 729
B) 243
C) 96
D) 48
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32. O plano de carreira de Alexandre garante um aumento de 10% a cada 10 anos. Faltam 40 anos
para Alexandre se aposentar, quanto ele estará ganhando no ato de sua aposentadoria se hoje
Alexandre ganha R$ 5.000,00? (Dica: o aumento utiliza a formula de juros compostos).
A) R$ 6.851,23
B) R$ 7.320,50
C) R$ 8.140,70
D) R$ 5.140,60
33. Em um desenho de uma peça, a escala é 1:10. Se o volume da peça nesse desenho é 1cm3, qual o
volume real dessa peça?
A) 100cm3
B) 10cm3
C) 0,1 cm3
D) 1000cm3

34. Qual o domínio da função a seguir:
A)

∈

B)

∈

C)

∈

∶

D)

∈

∶

∶
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35. Segundo o gráfico abaixo, qual o valor de y(0)?

A) 0
B) 1
C) -2
D) 2

