CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 047/2015
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: MÉDICO
DATA: 27/09/2015
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40
(QUARENTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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1) Das alternativas abaixo indique a alternativa que apresenta a forma correta quanto ao
uso da norma culta da Língua Portuguesa:
a) A cidade por que passamos foi construída pelos imigrantes italianos há cerca de quinhentos anos.
b) A cidade porque passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos.
c) A cidade porquê passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos.
d) A cidade por quê passamos foi construída pelos imigrantes italianos acerca de quinhentos anos.
2) Assinale a alternativa que completa respectivamente de forma correta as sentenças
abaixo:
A _____________ de artigos femininos daquela loja estava com descontos de 50%.
A ______________de ontem na Assembléia iniciou com atraso de quarenta minutos.
a)
b)
c)
d)

Cessão – sessão.
Seção – seção.
Seção – sessão.
Sessão – seção.

3) No verso da música:
“Quero um lago limpo de água potável”. (Elis Regina)
Assinale a alternativa correta correspondente a construção sintática adotada no verso.
a)
b)
c)
d)

Apresenta como complemento verbal um objeto indireto,
Apresenta um período composto.
Tem como núcleo do complemento verbal um adjetivo.
Apresenta como complemento verbal um objeto direto.

4) Na oração abaixo os termos sublinhados são classificados gramaticalmente como:
O diretor da escola vai conversar com os pais sobre o comportamento inadequado dos alunos.
a)
b)
c)
d)

Complemento verbal.
Locução verbal.
Adjunto adverbial.
Complemento nominal.

5)
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa incorreta quanto a regência verbal:
Devemos obedecer os nossos princípios e ideais.
Maria desobedeceu às leis de trânsito.
José atendeu os meus pedidos.
José atendeu aos meus pedidos.

6) Marque a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas e acentuadas segundo a
mesma régua de acentuação:
a) Férias, tênue, cárie, início.
b) Trágico, patético, árvore, férias.
c) Ingênuo, férias, tênue, trágico.
d) Trágico, patético, árvore, tônico.
7) Nas frases abaixo indique a alternativa correta quanto ao significado das palavras
grifadas:
a) O encarregado das compras fez a discrição das mercadorias do almoxarifado.
b) As garotas receberam os rapazes com comprimentos alegres.
c) O hábil cavalheiro cavalgou com destreza o seu cavalo durante a competição
d) Meu coração acelerou diante do perigo iminente.
2

8) Assinale a alternativa em que o significado não corresponde à palavra dada;
a) Diferir (distinguir-se, divergir).
b) Absolver (aspirar, sorver).
c) Imigrar (entrar num país).
d) Espavorido (apavorado).
09) Um comerciante elevou o preço de suas mercadorias em 50% e divulgou, no dia
seguinte, uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. O desconto realmente
concedido em relação aos preços originais foi de:
a) 50%.
b) 36%.
c) 32%
d) 25%

10) Uma certa liga metálica é obtida fundindo-se 30 partes de cobre com 12 partes de zinco.
Para obter-se 273 kg dessa liga, são necessários:
a) 195 kg de cobre.
b) 90 kg de zinco.
c) 184 kg de cobre.
d) 83 kg de zinco.

11) Uma comissão de três pessoas será escolhida entre cinco pessoas, sendo apenas uma de
nome Jair. A probabilidade de Jair participar desta comissão é de:
a) 1/4.
b) 3/8.
c) 1/2.
d) 3/5.

12) Um litro de etanol custa R$ 1,80 e um litro de gasolina custa R$ 2,40. Se um litro de uma
mistura de etanol e gasolina custa R$ 2,25. Pode-se afirmar que a quantidade de etanol
contida em um litro dessa mistura é:
a) 0,20 l
b) 0,25 l
c) 0,30 l
d) 0,35 l

13) Num paralelepípedo reto-retângulo as medidas a, b e c das arestas são proporcionais aos
números 4, 3 e 2. A área lateral desse prisma vale 252 cm2. Assim, pode-se afirmar que o
volume desse sólido é, em cm3, igual a:
a) 588.
b) 628.
c) 648.
d) 668.
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14) Numa empresa, com 150 funcionários, 30 são técnicos especializados. Pode-se afirmar
que a porcentagem de técnicos especializados nesta empresa é:
a) 20 %.
b) 25 %.
c) 30 %.
d) 35 %.

15) A licença luto é o afastamento concedido ao servidor, por ocasião do falecimento de
parentes. Em todas as situações abaixo o Servidor Público Municipal de Marmeleiro terá
direito a se ausentar do trabalho por 7 (sete) dias, EXCETO:
a) Falecimento de curatelados, filhos, enteados e netos.
b) Falecimento do cônjuge e/ou companheiro (a) (que por ocasião do falecimento, estivesse,
comprovadamente, mantendo união estável nos termos da legislação civil).
c) Falecimento do padrasto, pai, madrasta ou mãe.
d) Falecimento dos irmãos.
16) A vacância de função de confiança NÃO decorrerá por:
a) Aposentadoria.
b) Destituição.
c) Dispensa, a critério da autoridade.
d) Dispensa, a pedido do servidor.
17) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o trecho da Lei 2.095/2.013.
__________ é a investidura do servidor efetivo em atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica
oficial pericial.
a)
b)
c)
d)

Readaptação.
Recondução.
Reintegração.
Reversão.

18) Assinale a definição abaixo que está INCORRETA de acordo com a Lei 2.096/2.013?
a) Carreira – é a estrutura de progressão funcional e de promoção por titulação de grau agregada,
integrada ao cargo, composta por classes e graus;
b) Competência – conjunto de atribuições relacionadas ao conhecimento, à habilidade e à atitude a ser
desenvolvida pelo titular do cargo, a partir do planejamento estratégico do poder executivo, tendo
em conta o constante aprimoramento da ação administrativa e qualificação profissional.
c) Desconformidade – é a ação ou omissão do servidor efetivo, no ambiente de trabalho, que configure
anormalidade administrativa, funcional, operacional ou relacional, envolvendo usuários do serviço
público, cidadãos, colegas, chefias, diretorias ou gerências.
d) Progressão funcional – é a movimentação do servidor efetivo de um grau para outro, conforme
agregação de títulos relacionados à formação educacional em nível médio, superior e pós-graduação.
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19) De acordo com a Lei 2.096/2.013, o recrutamento para os cargos que integram o Quadro
Geral será realizado mediante:
a) Concurso público de provas ou de provas e de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade da
função.
b) Concurso público de provas, processo seletivo ou de provas e de títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade da função.
c) Processo seletivo ou de provas e de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade da função.
d) Provas e de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade da função.
20) O Plano de Cargos, de Carreira e de Remuneração de Marmeleiro tem como fundamento
as seguintes diretrizes, EXCETO:
a) Assegurar oportunidades de crescimento pessoal, profissional e de afirmação social ao servidor
efetivo.
b) Incentivar a participação em cursos e atividades de capacitação que permitam a qualificação do
servidor efetivo, agregada ao exercício das competências funcionais e ao interesse estratégico
institucional.
c) Manter procedimentos de avaliação individualizados, transparentes e participativos visando à
valorização e o reconhecimento do desempenho individual, por equipe, por órgão e por
departamento.
d) Viabilizar apoio técnico e financeiro, por parte do poder executivo, visando a melhoraria da qualidade
de vida no trabalho e a erradicação e a prevenção da incidência de doenças profissionais.
21) Sobre à reanimação cardiorrespiratória, marque a alternativa INCORRETA:
a) A máscara laríngea é considerada uma via aérea avançada.
b) No atendimento da parada cardiorrespiratória é recomendado o uso rotineiro de pressão cricoide.
c) Uma maneira de confirmar o correto posicionamento do tubo endotraqueal é a capnografia
quantitativa com forma de onda.
d) No atendimento da parada cardiorrespiratória deve-se evitar administrar ventilação excessiva.
22) A esquistossomose não se exterioriza sob a forma clínica:
a) Cardio-pulmonar.
b) Hepato-intestinal.
c) Intestinal.
d) Linfoedematocística.
23) É o tratamento de escolha para a donovanose:
a) Penicilinas.
b) Estreptomicina.
c) Sulfadiazina.
d) Tetraciclinas.
24) Sobre as diretrizes e características do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde,
marque a alternativa incorreta.
a) Não haver discriminação entre a população urbana e rural.
b) Pode haver uma discriminação entre contribuintes e não-contribuintes previdenciários.
c) Pode haver uma discriminação positiva em casos especiais, em que a prioridade deve ser dada a
quem tiver mais necessidade.
d) Serviços de saúde organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para
cada nível.
25) Manifestação cutânea mais comum no diabético:
a) Herpes.
b) Xantoma.
c) Eczema agudo.
d) Dermatofitose.
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26) Não sugere o diagnóstico de AIDS:
a) Poroceratose disseminada.
b) Dermatite seborréica.
c) Sudorese noturna.
d) Sarcoma de Kaposi.
27) Em relação à esquistossomose mansônica, marque a alternativa CORRETA:
a) A evolução clínica pode variar desde formas assintomáticas até as extremamente graves.
b) A realização de exames parasitológicos de fezes sequenciais pelo método Kato-Katz é uma forma de
controle de cura.
c) Corticoesteroides podem ter papel terapêutico no tratamento da esquistossomose mansônica na
forma aguda.
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
28) Não é indício de hipertensão primária:
a) História familiar.
b) Obesidade.
c) Sopro sistólico abdominal.
d) Período de significativa redução dos níveis pressóricos.
29) De acordo com as características que devem ser comuns a todo o Sistema Único de
Saúde. Marque a alternativa incorreta.
a) Descentralizado, o poder de decisão deve ser daqueles que são responsáveis pela execução das
ações.
b) Instintivo, o SUS deve se organizar de maneira que sejam oferecidos ações e serviços de acordo com
as necessidades globais.
c) Eficaz e eficiente. Isto é, deve produzir resultados positivos quando as pessoas o procuram ou
quando um problema é identificado na comunidade, para tanto precisa ter qualidade.
d) O caráter universal do SUS se deve em função da oferta de atendimento gratuito, sem distinções, de
acordo com as necessidades.
30) Com relação ao Sistema Único de Saúde. Marque a alternativa incorreta.
a) Deve ser democrático, ou seja, deve assegurar o direito da participação de todos os seguimentos
envolvidos no sistema – governo, prestadores de serviços, trabalhadores de saúde e principalmente
os usuários dos serviços, as comunidades e a população.
b) O SUS é único, isto é, tem a mesma doutrina, a mesma filosofia de atuação em todo o território
nacional, e é organizado de acordo com a mesma sistemática.
c) A forma de organização do SUS deve ser de modo a oferecer ações e serviços conforme a
necessidade da população segundo demandas frequentes de cada região.
d) O financiamento do SUS é feito exclusivamente através do pagamento de impostos, embutidos no
preço de serviços e produtos (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS).
31) A Lei nº 8.080/90, que diz respeito à criação do Sistema Único de Saúde, NÃO tem por
objetivo:
a) A criação das instâncias colegiadas denominadas Conferência de Saúde e Conselhos Estaduais e
Municipais de Saúde.
b) A formulação de políticas de saúde destinadas a promover nos campos econômicos e sociais, acesso
universal e igualitário a todos os brasileiros.
c) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
d) A assistência ás pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
assim como a realização de atividades preventivas.
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32) De acordo com a Lei 8.080, são atribuições comuns à União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições, EXCETO:
a) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde.
b) Realizar pesquisas e estudos na área de saúde.
c) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.
d) Organização e coordenação do sistema de informação em saúde.
33) São características clínicas da diabetes Mellitus tipo 1, exceto:
a) Maiores incidências em crianças, adolescentes e adultos jovens.
b) Início abrupto do sistema.
c) Constatação de doença vascular aterosclerótica antes dos 50 anos.
d) Pouca influência hereditária.
34) As doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são um problema principal de saúde no
meio de adultos jovens. Com relação à sífilis. Marque a alternativa incorreta:
a) Todos os pacientes diagnosticados devem ser testados para HIV.
b) Causada pelo Treponema Pallidum.
c) Considerada tardia quando tem menos de 2 (dois) anos de evolução.
d) Compulsoriamente notificada.
35) No acidente vascular cerebral o exame físico deve ser completo e, além dos dados
neurológicos, deve-se dar atenção especial a:
a) Palpação e ausculta de carótidas e temporais e assimetria de pulsos.
b) Sinais de embolia para outros órgãos e extremidades.
c) A tríade de Horner.
d) Todas as alternativas anteriores.
36) O edema esternal é classicamente sinal de:
a) Caxumba.
b) Catapora.
c) Sarampo.
d) Varicela.
37) A primeira manifestação de puberdade no sexo feminino é:
a) Aparecimento de broto mamário.
b) Pelos pubianos, tipo adulto só na sínfise pubiana.
c) Ciclo menstrual regular.
d) Pelos axilares, tipo adulto.
38)
a)
b)
c)
d)

A vacina BCG é dada:
Ao nascimento e imuniza contra todas as formas de tuberculose.
Ao nascimento e imuniza contra as formas graves da tuberculose.
Aos 6 meses de vida e imuniza contra todas as formas de tuberculose.
Aos 3 anos de idade e imuniza contra as formas graves de tuberculose.
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39) De acordo com o Código de Ética Médica. Marque a alternativa incorreta.
a) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e
bom conceito da profissão.
b) É direito do médico, indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas
reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.
c) É vedado ao médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as
condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente.
d) É vedado ao médico deixar de assumir responsabilidade sobre o procedimento médico que indicou
ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
40) São princípios fundamentais do exercício profissional, de acordo com o Código de Ética
Médica, EXCETO:
a) O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício.
b) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de consumo.
c) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com
o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
d) O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de
denunciar atos que contrariem os postulados éticos.
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