PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NANTES-SP
CARGO: MÉDICO
EDITAL Nº 02/2015
DATA: 11/10/2015 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem
repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material
mencionado acima e em hipótese alguma,
papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em ordem
e se seus dados pessoais conferem com aqueles
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal
de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu
nome completo, no espaço próprio do CARTÃORESPOSTA utilizando caneta esferográfica de
tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o
preenchimento do campo reservado à informação
de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua opção,
deve ser feita com o preenchimento de todo o
espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese
alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA,
bem como qualquer outro tipo de rasura.

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a),
(b), (c), e (d); somente uma responde
adequadamente ao quesito proposto. Você deve
assinalar apenas uma alternativa para cada
questão; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número que fica
à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados
em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE
QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA
É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente poderá
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1
(uma) hora.
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O MUNDO DAS NÃO-PALAVRAS
1º
Já o disseram muitos, e de várias maneiras, que
os problemas do conhecer e do compreender
centralizam-se em torno da relação entre a linguagem e
a realidade, entre o símbolo e o fato. Estas marcas de
tinta _________ quais correm nossos olhos, essas
marcas de tinta que concordamos ______ chamar
palavras, e estas palavras que concordamos em aceitar
como “moeda legal” para a troca de informações, por
que mágica, por que regras prosaicas, exercem elas suas
estranhas funções? Se olharmos demoradamente para
uma palavra, ela se converterá, de fato, para nós em
meras marcas de tinta dentro de um padrão peculiar de
linhas. A princípio, parece escrita corretamente, depois
já não podemos ter certeza disso, e finalmente somos
dominados pela impressão de que o simples cogitar de
sua grafia é penetrar nos mais intrincados labirintos da
Humanidade.
2º
Está claro que, se olharmos reflexivamente
_______ qualquer coisa por um espaço de tempo
suficientemente longo, como um bezerro olha para uma
porteira nova, ela tende _____ aparecer afinal como se
fosse totalmente inexplicável. Um grande filósofo
observou, de uma feita, que a mais estranha invenção
em toda a História era essa cobertura peculiar pra o pé
humano que nós denominamos meia. Ele estivera
olhando para uma delas durante vários minutos. Há
momentos, contudo, em que parece impossível que
qualquer outra invenção humana pudesse ser mais
surpreendente e estranha do que uma palavra – a
palavra meia, por exemplo.
Wendell Johnson, tradução de Octavio Mendes Cajado.

01 - Assinale a alternativa
corretamente as lacunas do texto:
a) sobre as – em – para – a.
b) das – de – em – em.
c) para as – à – a – de.
d) nas – a – à – de.

que

preenche

02 - Assinale a alternativa que identifica a figura de
linguagem que ocorre em “Já o disseram muitos, e
de várias maneiras, que os problemas de
conhecer...” (1º parágrafo, início):
a) metáfora.
b) elipse.
c) pleonasmo.
d) hipérbole.
03 - Assinale a alternativa em que o valor semântico
dos elementos coesivos negritados no texto está
indicado de forma incorreta:
a) para – meio.

b) se – condição.
c) depois – tempo.
d) como – comparação.
04 - Analise as afirmativas e marque (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo:
( ) É inconveniente a retirada da vírgula
empregada em “a palavra meia, por exemplo.”
(final do 2º parágrafo).
( ) Em “A princípio, parece escrita...” (1º
parágrafo), o emprego da vírgula caracteriza um
caso de elipse.
( ) Em “e finalmente somos dominados” (2º
parágrafo) a palavra “finalmente” poderia estar
entre duas vírgulas.
( ) As vírgulas usadas em “Há momentos,
contudo, em que parece”. (2º parágrafo), cumprem
a função de isolar orações intercaladas.
a) F, F, F, V.
b) V, V, V, F.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
05 - Analise as afirmativas referentes à comunicação
oficial e marque (V) para as verdadeiras e (F) para
as falsas e, em seguida, assinale a sequência correta
de cima para baixo:
( ) O parecer emite uma opinião fundamentada
sobre um determinado assunto submetido à
apreciação de uma autoridade superior.
( ) O memorando é a modalidade de
comunicação dos órgãos da Administração Pública
entre si e com particulares.
( ) Quanto à forma e estrutura o memorando
segue o padrão ofício, com a diferença que o seu
destinatário deve ser mencionado pelo cargo que
ocupa.
( ) Os relatórios podem ser informativos,
Reativos e Conclusivos.
a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
06 - Luciana escreveu a progressão geométrica (x +
1, 4x – 2, 13x + 4) em seu caderno. Sabendo que x é
um valor não nulo, é correto afirmar que a razão
dessa progressão é igual a:
a) 3,5.
b) 4.
c) 4,5.
d) 5.
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07 - Juca aplicou R$ 600,00 à taxa de juros simples
por um período de 15 meses. Após esse período, ele
retirou um montante de R$ 703,50. Dessa forma, é
correto afirmar que a taxa de juros praticada nessa
transação foi de:
a) 11,5% a.a.
b) 12,5% a.a.
c) 13,8 % a.a.
d) 17,25% a.a.
08 - Em uma caixa cúbica cujas medidas internas
das arestas é de 20 cm, foi colocado água até o
equivalente à metade de sua altura. Se jogarmos
determinada pedra dentro dessa caixa, o nível da
água na caixa aumenta 5 cm. Assim, é correto
afirmar que o volume da pedra jogada nessa caixa
equivale a:
a) 1 dm3.
b) 2 dm3.
c) 4 dm3.
d) 5 dm3.
09 - Uma equipe formada por 12 operários é capaz
de realizar determinada obra em 75 dias,
trabalhando 8 horas por dia, segundo a empresa
contratante. Sabe-se que após 25 dias de trabalho, 4
operários foram demitidos e o turno de trabalho foi
ampliado para 10 horas diárias. Assim, é correto
afirmar que ao todo, essa obra foi realizada em:
a) 60 dias.
b) 62 dias, aproximadamente.
c) 80 dias.
d) 90 dias.
10 - Carlitos pretende comprar um presente para
cada um de seus três sobrinhos de 2, 3 e 5 anos. Para
isso, ele dispõe de 124 reais. Sabe-se que o valor de
cada presente será inversamente proporcional às
idades dos sobrinhos. Dessa forma, é correto
afirmar que:
a) o sobrinho mais velho ganhará um presente de 60
reais.
b) o sobrinho mais novo ganhará um presente de 24
reais.
c) o sobrinho mais velho ganhará um presente de 62
reais.
d) a soma dos valores dos presentes dos dois sobrinhos
com maior idade é 64 reais.
11 - A população estimada para o Município de
Nantes, pelo IBGE em 2.015, é de:
a) Mais de 3.000 habitantes.
b) Menos de 2.700 habitantes.
c) Pouco mais de 2.700 habitantes.

d) Quase 3.000 habitantes.
12 - A sede da comarca, a qual o Município de
Nantes está subordinado, localiza-se em:
a) Assis.
b) Iepê.
c) Presidente Prudente.
d) Rancharia.
13 - De acordo com os últimos dados publicados pelo
IBGE, que item abaixo é o mais produzido (em
toneladas) em Nantes?
a) Cana-de-açúcar.
b) Mandioca.
c) Milho.
d) Soja.
14 - O Índice do Custo de Vida no município de São
Paulo aumentou 0,48% na passagem de agosto para
setembro, segundo cálculo do Departamento
Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos (DIEESE).
(Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-10/custo-devida-em-sao-paulo-aumenta-048-em-setembro) Os grupos que contribuíram
para a alta foram:

a) Alimentação, Educação, Habitação e Saúde.
b) Alimentação, Educação, Saúde e Transporte.
c) Alimentação, Habitação, Saúde e Transporte.
d) Educação, Habitação, Saúde e Transporte.
15 - Um dos assuntos mais comentados na
atualidade é o julgamento pelo Tribunal de Contas
da União das chamadas “pedaladas fiscais”
realizadas pelo Governo Federal no ano passado.
Sobre o TCU é CORRETO afirmar:
a) É subordinado ao Poder Judiciário.
b) É um órgão de extração constitucional, independente
e autônomo.
c) Está vinculado ao Poder Executivo.
d) Integra o Poder Legislativo.
16 - O diagnóstico de certeza da infecção malárica
só é possível pela demonstração do parasito ou de
antígenos relacionados, no sangue periférico do
paciente, por meio do seguinte método diagnóstico:
a) Gota espessa.
b) Esfregaço delgado.
c) Testes rápidos para a detecção de componentes
antigênicos e plasmódio.
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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17 - Com relação a Leishmaniose Visceral não se
pode afirmar que:
a) A transmissão ocorre enquanto houver o parasitismo
na pele ou no sangue periférico do hospedeiro.
b) As complicações mais frequentes são de natureza
infecciosa bacteriana.
c) As drogas não devem ser administradas em
portadores de cardiopatias, nefropatias, hepatopatias,
doença de Chagas.
d) No Brasil, o medicamento utilizado para o
tratamento da Leishmaniose Visceral é apenas o
Antimonial Pentavalente.
18 - Com relação ao tratamento da Hepatite A não
se pode afirmar que:
a) As drogas consideradas “hepatoprotetoras”,
associadas ou não a complexos vitamínicos, têm valor
terapêutico.
b) Dieta pobre em gordura e rica em carboidratos é de
uso popular, porém seu maior benefício é ser mais
agradável para o paciente anorético. De forma prática,
deve-se recomendar que o próprio paciente defina sua
dieta, de acordo com seu apetite e aceitação alimentar.
A única restrição relaciona-se à ingestão de álcool, que
deve ser suspensa por 6 meses, no mínimo, e,
preferencialmente, por 1 ano.
c) Não existe tratamento específico para a forma aguda.
Se necessário, apenas sintomático para náuseas,
vômitos e prurido.
d) Orienta-se repouso relativo até praticamente a
normalização das aminotransferases.
19 - Com relação a Infecção pelo Papiloma Vírus
Humano (HPV), não se pode afirmar que:
a) A escolha do método de tratamento depende do
número e da topograia das lesões, bem como da
associação ou não com neoplasia intra-epitelial.
b) Doença de distribuição universal, somente mulheres
de qualquer raça e classe social.
c) Na gestante, tratar apenas as lesões condilomato-sas.
As lesões subclínicas serão acompanhadas com
colpocitologia durante a gestação e reavaliadas para
tratamento após 3 meses do parto.
d) Objetiva a remoção das lesões condilomatosas
visíveis e subclínicas, visto não ser possível a
erradicação do HPV.
20 - Com relação a Poliomielite, não se pode afirmar
que:
a) Doença infecto-contagiosa viral aguda, caracterizada
por um quadro de paralisia lácida de início súbito, que
se manifesta de várias formas.

b) Há tratamento específico, e todos os casos com
manifestações clínicas devem ser internados para
tratamento de suporte.
c) Pode iniciar-se antes do surgimento das
manifestações clínicas, sendo o vírus encontrado nas
secreções da orofaringe após 36 a 72 horas a partir da
infecção.
d) Sequelas paralíticas e parada respiratória devido à
paralisia muscular são complicações.
21 - É correto para todos os casos de tuberculose
meningoencefálica, exceto:
a) A internação é mandatória sempre que se suspeitar
do diagnóstico.
b) Recomenda-se o uso de corticosteróides (prednisona,
dexametasona ou outros), apenas para adultos, por um
período de 1 a 4 meses, no início do tratamento.
c) Na criança, a prednisona é administrada na dose de 1
a 2mg/kg de peso corporal, até a dose máxima de
30mg/dia. No caso de se utilizar outro corticosteróide,
aplicar a tabela de equivalência entre eles.
d) A fisioterapia deverá ser iniciada o mais cedo
possível.
22 - “Na maioria das vezes, a infecção inicial é
assintomática. Porém, em muitos casos, pode
generalizar-se e ser acompanhada de exantema. Às
vezes, sintomas de acometimento pulmonar,
miocárdico, hepático ou cerebral são evidentes. As
lesões resultam da proliferação rápida dos
organismos nas células hospedeiras e, quando há
manifestações clínicas, essas têm evolução benigna.
Há casos em que ocorrem pneumonia difusa,
miocardite, miosite, hepatite, encefalite e exantema
maculopapula”.
O texto se refere a:
a) Tuberculose Ocular.
b) Tuberculose Neonatal.
c) Tuberculose Febril aguda.
d) Linfadenite toxoplásmica.
23 - O tratamento da Giardíase pode ser feito
através de:
a) Secnidazol.
b) Tinidazol.
c) Metronidazol.
d) Todas as alternativas anteriores.
24 - São doenças e agravos de notificação
compulsória imediata, exceto:
a) Botulismo.
b) Cólera.
c) Febre Amarela.
d) Leptospirose.
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25 - De acordo com o Ministério da Saúde, são
vacinas complementares indicadas para Doenças
Neurológicas, exceto:
a) Vacina contra hepatite A (HA).
b) Vacina DPT acelular.
c) Vacina dupla infantil (DT).
d) Vacina inativada contra poliomielite (VIP).
26 - Sobre o Sistema Único de Saúde, é CORRETO
afirmar que:
a) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
b) Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena.
c) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos
ou empregos poderão exercer suas atividades em mais
de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS).
d) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições, executar as ações de proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho.
27 - Analise os quatro princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) descritos abaixo:
1 - É entendida como uma redistribuição das
responsabilidades quanto às ações e serviços de
saúde entre os vários níveis de governo, a partir da
ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for
tomada, mais chance haverá de acerto.
2 - A saúde é um direito de todos e é um dever do
poder público a provisão de serviços e de ações que
lhe garanta.
3 - O homem é um ser integral, bio-psico-social, e
deverá ser atendido com esta visão integral por um
sistema de saúde também integral, voltado a
promover, proteger e recuperar sua saúde.
4 - É a garantia constitucional de que a população,
através de suas entidades representativas,
participará do processo de formulação das políticas
de saúde e do controle da sua execução, em todos os
níveis, desde o federal até o local.
NÃO está descrito acima o seguinte princípio:
a) Descentralização.
b) Universalidade.
c) Integralidade.
d) Equidade.
28 - Sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde, é CORRETO afirmar que:

a) O repasse por blocos é definido como modalidade
preferencial de transferência de recursos entre os
gestores.
b) Redução das iniquidades macrorregionais, estaduais
e regionais, a ser contemplada na metodologia de
alocação de recursos, considerando também as
dimensões étnico-racial e social, é um de seus
princípios.
c) Os recursos financeiros do Piso de Atenção Básica
(PAB) serão transferidos anualmente, de forma regular
e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos
de Saúde dos Estados e do Distrito Federal.
d) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
do Ministério da Saúde.
29 - Com relação a cirrose hepática, não se pode
afirmar que:
a) Episódios pregressos de hepatite, uso de drogas
endovenosas, icterícia ou transfusões sanguíneas
aumentam o risco de hepatites virais.
b) Inchaço exagero, especialmente no abdômen, e
amarelamento dos olhos e da pele devem ser
analisados.
c) A cirrose não é considerada uma doença terminal do
fígado.
d) Em alguns casos, é necessária a realização de biópsia
das células do fígado, para avaliar também o
desenvolvimento de um possível câncer.
30 - Podemos suspeitar clinicamente de
hipercalcemia quando encontramos um paciente
com:
a) Constipação.
b) Confusão mental.
c) Poliúria.
d) Todas as alternativas anteriores.
31 - Qual a região do sistema nervoso central onde
mais se detectam calcificações, em pacientes com
AIDS?
a) Cerebelo.
b) Gânglios de base.
c) Cérebro.
d) Córtex.
32 - São causas de pancreatite aguda, EXCETO:
a) Cirurgia abdominal.
b) Doença de Kawasaki.
c) Gota.
d) Hipercalcemia.
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33 - A criptococose é uma micose que se apresenta
mais comumente sob a forma de:
a) Pneumonia.
b) Nefrite.
c) Meningoencefalite.
d) Infecção intestinal.
34 - Marque a alternativa que se refere a um vírus
que não é causador de diarreia em crianças:
a) Adenovírus.
b) Astrovírus.
c) Duodenovírus.
d) Rotavírus.

a) Ancylostoma duodenale.
b) Ascaris lumbricoides.
c) Enterobius vermicularis.
d) Giardia lamblia.
40 - Qual micose que não é de acometimento
sistêmico?
a) Blastomicose.
b) Coccidioidomicose.
c) Esporotricose.
d) Histoplasmose.

35 - Não é diagnóstico diferencial da leishmaniose
visceral:
a) Malária.
b) Linfoma.
c) Salmonelose septicêmica prolongada.
d) Chagas agudo.
36 - Marque a alternativa incorreta sobre a infecção
por poliovírus selvagem:
a) As manifestações paralíticas, presentes na minoria
dos casos de infecção, correspondem ao acometimento
dos neurônios motores situados na coluna anterior da
medula.
b) Em cerca de 90% das vezes é assintomático, e em
5% apresenta apenas sintomas inespecíficos, como
febre, cefaleia, tosse, coriza, vômitos e diarreia.
c) O último caso mundial foi descrito em 1990, sendo a
poliomielite considerada doença erradicada pela OMS.
d) Pode manifestar-se com quadro de febre e sinais
meníngeos, com aumento da celularidade liquórica de
predomínio linfocitário.
37 - São de transmissão vertical e causam doença
congênita, exceto:
a) Toxoplasmose.
b) Chagas.
c) Malária.
d) Dengue.
38 - Diante de risco ocupacional por acidente com
agulha utilizada na punção venosa de paciente, são
recomendadas as sorologias do paciente-fonte e do
acidentado para, exceto:
a) HIV.
b) Hepatite B.
c) Hepatite C.
d) Chagas.
39 - O mebendazol não é eficaz na eliminação de
qual parasita abaixo?
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