1

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul – SC
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 002/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
MÉDICO

TIPO DE PROVA: 01

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 20 questões, numeradas
de 1 a 20. 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 02h30min, 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.

2

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Defina contratilidade:
A) Determinada pelo volume de enchimento ventricular na diástole e, como define o
comprimento da fibra muscular no início da contração.
B) Sequência uniforme na contração muscular cardíaca, de maneira que os diferentes grupos de
fibras se encurtam de modo sucessivo e não simultâneo.
C) Propriedade que a fibra muscular cardíaca tem de se encurtar, quando estimulada.
D) Tensão, força ou estresse atuando nas fibras da parede ventricular após o início do
encurtamento.

02. As hemorragias intracerebral e subaracnoidea hipertensivas, causadas pela ruptura de um
aneurisma sacular ou malformação arteriovenosa, são duas das causas mais comuns de:
A) AVC hemorrágico.
B) Infarto lacunar.
C) AVC isquêmico.
D) Síndrome das artérias carótidas.

03. Não é uma das camadas que formam a estrutura da pele:
A) Derme.
B) Hipoderme.
C) Epiderme.
D) Hiperderme.

04. Dentre os diagnósticos pré-natais, existem determinadas más-formações fetais onde não há
opções cirúrgicas e sem prognósticos de vida. São elas, com exceção de:
A) Hidranencefalia.
B) Atresia de esôfago.
C) Holoprosencefalia.
D) Anencefalia.

05. Constitui manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença:
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A) Emergência.
B) Epidemiologia.
C) Agravo.
D) Evento.

06. As Sociedades Vasculares Americanas sugeriram uma classificação para a gravidade clínica dos
sinais e sintomas da insuficiência venosa crônica. Quando existe insuficiência suave, causando
desconforto brando (sensação de peso, dilatações varicosas dolorosas), edema discreto do tornozelo,
dilatação regional ou generalizada das veias subcutâneas é classificada como:
A) Classe 0.
B) Classe 1.
C) Classe 2.
D) Classe 3.

07. Os marcapassos que respeitam o ritmo próprio do paciente, são conhecidos como marcapassos:
A) Competitivos.
B) Bicamerais.
C) Assincrônicos.
D) De demanda.

08. Marque uma causa de edema generalizado:
A) Nefropatia.
B) Hipersensibilidade.
C) Inflamação.
D) Obstrução linfática.

09. Não é uma característica do uso da traqueostomia:
A) Redução do trauma orolabial e laríngeo.
B) Aumento da resistência das vias aéreas.
C) Comunicação verbal por parte do paciente.
D) Reduz a necessidade de sedação.

10. O diabetes melito é definido com base na elevação nos níveis de glicose plasmática venosa em
jejum:
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A) Maior do que 6,2 mmol/l.
B) Maior do que 7,0 mmol/l.
C) Maior do que 7,8 mmol/l.
D) Maior do que 9,4 mmol/l.

11. São fatores que indicam sangramento alto (Hemorragia Digestiva Alta), exceto:
A) Lavagem nasogástrica com sangue ou borra de café.
B) Passado de HDA.
C) Presença de coágulos nas fezes.
D) Ureia/creatina > 30.

12. Não é um exemplo de insulinas ultra-rápidas:
A) Lispro.
B) Glulisina.
C) Aspart.
D) NPH.
QUESTÕES DE PORTUGUÊS

13. Não é sinônimo de “descomedimento”:
A) Imoderação.
B) Falta.
C) Desregramento.
D) Descontrole.
14. Ontem encontrei Maria, sua irmã.
Na frase acima o objeto direto é:
A) Ontem.
B) Encontrei.
C) Maria.
D) Irmã.
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15. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrito com X e não
com CH:
A) Mechilhão – Enfaichado.
B) Champignon – Chance.
C) Chantagem – Chão.
D) Chapada – Chapéu.
16. Gostava das coisas _______ claras.
Vinha aqui _______ vezes.
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:
A) As - Às.
B) Às – As.
C) Às – Às.
D) As – As.
17. Quando a ação foi praticada e finalizada o verbo está no:
A) Futuro do subjuntivo.
B) Futuro do passado complexo.
C) Pretérito do futuro composto.
D) Pretérito perfeito.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
18. Efetue a seguinte operação: 0,27/0,43 + 1,37/2,69 – 3/9,42.
A)
B)

1486828
1816019
1428
18019

C)

1486

D)

28

181
18019

log 17

19. Calcule log2 13.
2

A) log13 17
B) log 2 4
C) log13 4
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D) log17 2

20. Tendo os seguintes pontos cartesianos A (0,0) e B(3,4), calcular a distância entre eles:
A) D=2
B) D=3
C) D=4
D) D=5

