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Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 006/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
MÉDICO

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 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 02h30mim, 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. O conhecimento da biologia dos tumores levou a União Internacional Contra o Câncer (UICC) a
desenvolver um sistema que permitisse classificar a evolução das neoplasias malignas, para se
determinar o melhor tratamento e a sobrevida dos doentes. Este sistema, denominado, no Brasil, de
“estadiamento”, tem como base a avaliação da:
A) Extensão do tumor primário (representada pela letra T), a dimensão de sua disseminação
para os linfonodos regionais (representada pela letra X) e a presença, ou não, de metástase à
distância (representada pela letra M) e é conhecido como Sistema TXM de Classificação de
Tumores Malignos.
B) Disseminação para linfonodos regionais do tumor primário (representada pela letra T), a
extensão de sua dimensão (representada pela letra N) e a presença, ou não, de metástase à
distância (representada pela letra M) e é conhecido como Sistema TNM de Classificação de
Tumores Malignos.
C) Dimensão do tumor primário (representada pela letra T), a sua disseminação para
linfonodos regionais e malignidade (representada pela letra X) e a presença, ou não, de
metástase à distância (representada pela letra M) e é conhecido como Sistema TXM de
Classificação de Tumores Malignos.
D) Dimensão do tumor primário (representada pela letra T), a extensão de sua
disseminação para os linfonodos regionais (representada pela letra N) e a presença,
ou não, de metástase à distância (representada pela letra M) e é conhecido como
Sistema TNM de Classificação de Tumores Malignos.

02. A anemia do Mieloma Múltiplo deve-se tanto à infiltração da medula óssea pelas células
neoplásicas plasmáticas, como por responsividade inadequada à eritropoetina endógena. A
supressão dos efeitos de várias citocinas sobre a eritropoese e o efeito de insuficiência renal sobre a
produção de eritropoetina também são fatores causais. A insuficiência renal como complicação do
Mieloma Múltiplo é também multifatorial, sendo a causa mais comum:
A) Proliferação clonal de células da medula óssea, caracterizada por pancitopenia devida a
defeitos de maturação.
B) Depósitos protéicos tubulares que levam à nefrite intersticial.
C) Citopenia isolada e, por vezes, evolui da fase pré-leucêmica para a franca leucemia (40%), ao
passo que outros pacientes evoluem a óbito por falência medular.
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D) Neoplasia

imunoproliferativa

angiocêntrica,

Histiocitose

maligna

e

doenças

imunoproliferativas malignas do rim.

03. Degeneração macular relacionada à idade (DMRI) degenerativa é também conhecida como
degeneração senil de mácula e é caracterizada por significativas alterações em algumas regiões da
mácula. Inicialmente pode não apresentar problemas quanto à função visual, mas a médio prazo a
baixa acentuada da visão e até a perda da visão central podem ocorrer. Em geral, acontece:
A) Em pessoas acima dos 50 anos e basicamente se apresenta de duas formas: a DMRI
atrófica (seca) - mais freqüente, e a DMRI exsudativa (úmida).
B) Em pessoas acima dos 60 anos e basicamente se apresenta de duas formas: a DMRI atrófica
(seca) - mais freqüente, e a DMRI exsudativa (úmida).
C) Em pessoas acima dos 50 anos e basicamente se apresenta de duas formas: a DMRI atrófica
(atópica) - menos freqüente, e a DMRI proliferativa (úmida).
D) Em pessoas acima dos 60 anos e basicamente se apresenta de duas formas: a DMRI atrófica
(atópica) - menos freqüente, e a DMRI proliferativa (úmida).

04. O Concentrado de Granulócitos é obtido por coleta em máquina de aférese, a partir de doador
único e deve conter, no mínimo, ≥10x10 granulócitos. O volume final deve ser < 500ml e está
indicado em:
A) Neutropenia (< 150 neutrófilos mm3) com quadro infeccioso severo, que não respondem a
antibioticoterapia após 24 horas.
B) Neutropenia (< 300 neutrófilos mm3) com quadro infeccioso severo, que não respondem a
antibioticoterapia após 36 horas.
C) Neutropenia (< 500 neutrófilos mm3) com quadro infeccioso severo, que não
respondem a antibioticoterapia após 48 horas.
D) Neutropenia (< 800 neutrófilos mm3) com quadro infeccioso severo, que não respondem a
antibioticoterapia após 72 horas.

05. A chegada de mais um bebê é também um acontecimento que altera a dinâmica familiar, pois –
além da felicidade com a vinda do novo membro da prole – tal fato pode gerar ansiedade algumas
vezes, porque é diferente do nascimento do primeiro filho em função das mudanças dele
decorrentes. O nascimento de um irmão é algo que exerce impacto sobre o comportamento do
primogênito, que tem de aprender a lidar com a divisão do amor e da atenção dos pais, que antes
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eram dirigidos exclusivamente a ele. É comum o aparecimento de sintomas físicos no primogênito,
tais como:
A) Febre e alergia, além de retrocessos na linguagem e na alimentação, propensão ao
choro, aumento de birra e manifestações de agressividade.
B) Febre e Convulsões, além de retrocessos na linguagem e na deambulação, propensão ao
choro, aumento de birra e manifestações de agressividade.
C) Febre e alergia, além de retrocessos na deambulação e na alimentação, propensão ao choro,
aumento do sono e manifestações de desinteresse.
D) Dores e alergia, além de retrocessos no aprendizado e na alimentação, propensão ao colo,
aumento do sono e manifestações de passividade.

06. Conforme o Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental, a Terapia Comunitária tem como
um dos seus objetivos:
A) Fortalecer o processo psíquico de cada um ao favorecer o reconhecimento de seus
valores

e suas potencialidades. Objetiva-se a

promoção de autonomia

e

independência dos sujeitos.
B) Fazer a relação entre as queixas sintomáticas e o sofrimento psíquico. Atribuir o sintoma a
um sofrimento que pode não ter sua origem no corpo. E dar ao sofrimento o cuidado que ele
demanda.
C) Propor um processo psicoterapêutico baseado na imagem de ser humano ampliada e que
pode ser acompanhada de outras terapias tais como a Terapia Artística, a Cantoterapia e a
Musicoterapia além das terapias convencionais.
D) O fortalecimento da abordagem humanizada, singularizada e integral em uma dimensão
mais ampla do cuidado à saúde.

07. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando
produzir a atenção integral. A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:
A) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de
descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
B) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as
equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação
de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser
referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na construção de
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relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde,
permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde,
construído ao longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico.
C) Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizandoas em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos
serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
D) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e
organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde.
Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção,
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal,
contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral.
Articulando também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas,
comunitárias e sociais.

08. Em casos de diarreia com desidratação, deve-se iniciar a Terapia de Reidratação Oral (TRO)
com Solução de Reidratação Oral (SRO) recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
em pequenos volumes, aumentando a frequência da oferta aos poucos. O volume a ser ofertado
depende do grau de desidratação. Aqueles com desidratação moderada (6% a 9% do peso corporal)
devem receber:
A) 100ml/kg de SRO mais a reposição de perdas continuadas, em um período de duas horas.
B) 50ml/kg de SRO mais a reposição de perdas continuadas, em um período de quatro horas.
C) 50ml/kg de SRO mais a reposição de perdas continuadas, em um período de duas horas.
D) 100ml/kg de SRO mais a reposição de perdas continuadas, em um período de quatro
horas.

09. A Cistite é uma Infecção bacteriana muito comum nos serviços de saúde, sendo mais frequente
na mulher adulta (o dobro dos homens), principalmente devido a aspectos anatômicos e
comportamentais. Vale ressaltar que, no primeiro ano de vida, a cistite é mais comum nos meninos
(principalmente nos primeiros três meses). Pode ser caracterizada clinicamente pela presença de
três queixas:
A) Disúria, Poliúria e Hematúria.
B) Oligúria, Polaciúria e Piuria.
C) Disúria, Polaciúria e Hematúria.
D) Piúria, Polaciúria e Prurido genital.
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10. O quadro mais preocupante no uso do Carbonato de Lítio é o da intoxicação, quando os níveis
séricos ultrapassam 1,5mEq/L, que pode ser precipitada por:
A) Diminuição de dieta hipossódica, uso de hipoglicemiantes orais, hiperidratação, ou mesmo
doses excessivas. Manifestações precoces são disartria, ataxia e tremores grosseiros.
B) Aumento de dieta hipossódica, uso de diuréticos, hiperidratação, ou mesmo doses
excessivas. Manifestações precoces são acatisias, crises óculo giratórias e tremores
grosseiros.
C) Diminuição de dieta hipossódica, uso de diuréticos, desidratação, ou mesmo doses
excessivas. Manifestações precoces são disartria, ataxia e tremores grosseiros.
D) Aumento de dieta hipossódica, uso de hipoglicemiantes orais, desidratação, ou mesmo doses
excessivas. Manifestações precoces são acatisias, crises óculo giratórias e tremores
grosseiros.

11. Com relação aos Direitos e Deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição Federal
Brasileira, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
II - É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
III - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

7

12. De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, O Contrato Organizativo de Ação
Pública da Saúde definirá:
A) A continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais
e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
B) O Mapa da Saúde que será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de
metas de saúde.
C) Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de
acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus
planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.
D) As responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às
ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de
avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma
de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à
implementação integrada das ações e serviços de saúde.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

13. A crase é facultativa em qual das alternativas abaixo:
A) Dirijo-me à Argentina.
B) Volto às duas horas.
C) Paulo telefonou a Selma.
D) Não irei a festa alguma.

14. Está errado quanto à regência:
A) Ela assiste ao programa.
B) Respondi o questionário.
C) Aspiro teu perfume.
D) Aspirava ao emprego.

15. Houve outros raptos antes.
A classificação de sujeito da frase acima é:
A) Oração sem sujeito.
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B) Sujeito simples.
C) Sujeito oculto.
D) Sujeito indeterminado.

16. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras está incorreta quanto à ortografia:
A) Comissário – Piscinas.
B) Instruções – Assombrado.
C) Descer – Deserto.
D) Puchada – Holandez.
17. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada?
A) Era visosa, mas na gravides estava imobilizada.
B) Era visoza, mas na gravides estava imobilizada.
C) Era viçosa, mas na gravidez estava imobilizada.
D) Era vissoza, mas na gravidez estava imobilisada.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
18. Um terreno no formato de um triangulo retângulo com os catetos medindo 15m e 20m tem um
muro em seu perímetro de 2m de altura. Sabendo que um litro de uma determinada tinta cobre
15m², quantos litros de tinta será necessário para pintar esse muro?
A) 8l
B) 9l
C) 7l
D) 7,5l
19. Uma praça no formato de um círculo tem uma estátua exatamente em seu centro e uma pista de
corrida em seu perímetro. Sabendo que a área total dessa praça é de 1.256,6m², qual a distância da
pista de corrida para a estátua? (Considerar pi=3,1415)
A) 15m
B) 17,5m
C) 20m
D) 22,5m
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20. Marta recebeu 8% de aumento a cada 6 anos trabalhados. Se quando foi contratada ela recebia
R$ 2.000,00, quanto ela ganhará, aproximadamente, depois de 30 anos trabalhados? (Dica: utilize a
formula de juros compostos)
A) R$ 2.531,14
B) R$ 2.938,66
C) R$ 2.754,64
D) R$ 2.757,59

