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CONCURSO PÚBLICO 002/2015 - EDITAL Nº 001/2015  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: MÉDICO   

DATA: 27/12/2015 
 
 

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) Assinale a alternativa que apresenta a palavra “que” na função gramatical de pronome 

relativo. 

a) Ela disse que não aceita as ofertas; 

b) Marcia disse que não poderá vir e que mandará o livro pela enteada; 

c) O rapaz que entregou o convite é irmão da Janete; 

d) João decidiu que as meninas irão partir amanhã. 

 

2) Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras acentuadas segundo as regras de 

acentuação das palavras paroxítonas. 

a) Faróis, lençóis, fórceps; 

b) Bônus, bíceps, carretéis; 

c) Ingênuo, prêmio, bênção; 

d) Fórceps, órfã, bênção. 

 

3) A alternativa que apresenta todas as palavras flexionadas no plural de forma correta é. 

a) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

b) Caráter= caracteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis; 

c) Caráter= caráters, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fóssil; 

d) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fósseis. 

 

4) Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

Marta foi se encontrar com Carlos na ________ de artigos masculinos da loja de 

departamento, e depois assistiram a ____________de cinema. 

a) Seção, sessão. 

b) Cessão, sessão. 

c) Sessão, seção. 

d) Sessão, cessão. 

5) No breve diálogo entre colegas do curso de Letras. 

- A faculdade comprará Patativa do Assaré? 

- Está no provão. 

Qual é a informação implícita contida na conversa? 

 

a) A compra de uma ou mais obras do cordelista Patativa do Assaré. 

b) Há provão instituído na faculdade. 

c) O livro de Assaré será comprado, pois consta na bibliografia do provão. 

d) A faculdade compra livros. 
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6) Analisando a fala da personagem no primeiro quadrinho, e observando a continuidade da 

conversa entre eles, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) A expressão “a menos que” tem sentido oposto de “se”. 

b) A menina sabe o significado dos termos “a menos que” e “se”. 

c) A fala final deixa implícita a possibilidade de casamento entre ambos. 

d) O termo “esperança”, no último quadrinho, torna o texto incoerente, porque não tem ligação com o 

restante da história. 

 

7) Marque a alternativa que apresenta apenas palavras dissílabas. 

a) queixa, foice, caixa; 

b) lagoa, saúde, sábia; 

c) viúva, meu, juízo; 

d) doutor, crânio, possui. 

 

8) Analise os anúncios abaixo e identifique a alternativa correta. 

 

       

a) A duas frases apresentam erro de concordância verbal. 

b) Apenas a primeira frase está correta, pois o verbo contratar concorda com o sujeito arrumadeiras. 

c) O primeiro anúncio não apresenta coerência na concordância verbal, enquanto que o segundo está 

gramaticalmente correto. 

d) Os dois anúncios estão dentro do que é recomendado pelo uso da linguagem padrão. 

9) Assinale a alternativa correta quanto a regência verbal. 

I. Preferia brincar à trabalhar. 

II. Marcela namorou com todos os meninos de sua sala. 

III. Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos. 

IV. Informei-o do acontecido durante a reunião. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV está correta. 

PRECISAM-SE DE FAXINEIRAS CONTRATAM-SE ARRUMADEIRAS 
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10) Marque a alternativa em que o uso da vírgula tem a função de isolar o aposto. 

a) O amante temia a ira do marido, e a mulher tratava os dois muito bem. 

b) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os adolescentes 

que não merecem os adultos de sua época. 

c) “Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a 

cadeia.” ( Luis Fernando Verissímo) 

d) Curitiba, capital do Paraná, é uma cidade que tem belas mulheres. 

 

11) Sobre o relevo paranaense, assinale a alternativa correta. 

a) O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, que são planície litorânea, serra do  mar, primeiro 

planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e terceiro planalto ou 

planalto de Guarapuava. 

b) O relevo paranaense é dividido em quatro regiões que são, serra do mar,primeiro planalto ou planalto 

de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Guarapuava e terceiro planalto ou planalto de Cascavel. 

c) O Paraná possui um relevo recortado em três partes, planície litorânea que engloba a serra do mar, 

planalto de Curitiba e planalto de Guarapuava. 

d) O relevo paranaense é composto pelo planalto de Cascavel, pelo planalto de Guarapuava, pelo 

planalto de Curitiba e pela planície litorânea. 

 

12) São as cidades mais populosas do Paraná, respectivamente: 

a) Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. 

b) Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. 

c) Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. 

d) Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. 

 

13) Sobre a divisão político administrativa do Paraná responda a alternativa correta. 

a) O Paraná possui 315 municípios, sendo 8 litorâneos e 307 interioranos. 

b) O Paraná possui  422 municípios interioranos e 7 litorâneos. 

c) O Paraná possui 12 municípios litorâneos e 255  municípios interioranos. 

d) O Paraná possui  399 municípios, sendo 7 litorâneos e 392 municípios interioranos. 

 

14) A Revolução Federalista ocorrida no final do século XIX,  possui em sua história um 

episódio ocorrido em solo paranaense,  esse acontecimento serviu de base para a criação de 

um filme que recebeu o nome dê? 

a) O Cerco da Lapa. 

b) O Cerco do Paraná. 

c) O Preço da Paz. 

d) A Paz Banhada em Sangue. 

 

15) A região Centro Oeste do Brasil é composta pelos seguintes estados. 

a) Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

b) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. 

c) Tocantins , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. 

d) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. 
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16) A Revolução Farroupilha ocorreu em que estado da federação . 

a) Rio Grande do Norte. 
b) Rio Grande do Sul. 
c) Paraná. 
d) Santa Catarina. 

 

17) A Guerra do Contestado envolveu os seguintes estados da federação. 

a) Paraná e São Paulo. 
b) Paraná e Rio Grande do Sul. 
c) Paraná e Mato Grosso do Sul. 
d) Paraná e Santa Catarina. 

 

18) A principal fonte de energia do Brasil é? 

a) Petróleo. 
b) Energia Hidroelétrica. 
c) Energia Nuclear. 
d) Energia Eólica. 

 

19) Em relação ao Porto de Paranaguá, responda a alternativa correta. 

a) É o principal Porto do país, seguido pelo Porto de Santos e pelo Porto de Itajaí. 
b) É o segundo maior Porto do país, perdendo apenas para o Porto de Santos. 
c) O Porto de Paranaguá é o terceiro maior porto do país, sendo superado apenas pelos portos de 

Santos e Itajaí. 
d) O Porto de Paranaguá é o mais importante da América do Sul. 

 

20) Assinale o rio que não faz parte da Bacia do Rio Paraná. 

a) Rio Ribeira. 
b) Rio Iguaçu. 
c) Rio Ivaí. 
d) Rio Piquiri. 

 
21) A fratura de ulna proximal, acompanhada pela luxação da cabeça do rádio é chamada de: 

a) Galeazzi.  

b) Colles.  

c) Barton. 

d) Monteggia.  

 

22) Com relação a intubação orotraqueal em emergência, assinale a alternativa que 
representa os medicamentos na sequência correta de pré indução, indução anestésica e  
bloqueio neuromuscular: 
a) Fentanil / Rocurônio / Propofol.  

b) Midazolan / Quetamina / Fentanil.  

c) Sucicinilcolina / Quetamina / Etomidato.  

d) Fentanil / Propofol / Succinilcolina. 

 

23) A alcalose metabólica, caracteriza-se por ph elevado, bicarbonato elevado, pco2 elevado 
e quase sempre com cloro e potássio baixos. Pode ser encontrada em diversas situações 
clínicas, assinale a alternativa incorreta:  
a) Vômitos.   
b) Estenose da artéria renal.  
c) Dpoc.  
d) Síndrome de cushing.  
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24) Com relação as contraindicações absolutas aos trombolíticos,  assinale a incorreta:  

a) Doença hepática avançada. 

b) Avch prévio ou avc de etiologia desconhecida em qualquer tempo.  

c) Dissecção de aorta conhecida ou suspeita.  

d) Sangramento gastrintestinal nos últimos 30 dias.  

 

25) A síndrome da resposta inflamatória sistêmica relacionada à infecção documentada ou 

presumida é a definição de:  

a) Sirs.  

b) Infecção.  

c) Sepse. 

d) Choque séptico.  

 

26) Com relação a interpretação dos marcadores sorológicos da hepatite b aguda, assinale a 
alternativa correta :  
a) HBsAg – é o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo hcv.  

b) anti-HBC IGm – é marcador de infecção tardio, encontrado no soro após 32 semanas de infecção.  

c) HBeAg – é marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta infecciosidade. 

d) anti-HBs – é o único anticorpo que confere imunidade ao hav. 

 

27) O gênero micrurus compreende 18 espécies distribuídas por todo o território nacional. 
São animais de pequeno e médio porte com tamanho em torno de 1,0 metro, conhecidos 
popularmente como coral, coral verdadeira ou boicorá. O soro utilizado nos acidentes 
provocados pela cobra coral é do tipo:  
a) Anti- brotrópico.  

b) Anti-laquético.  

c) Anti-crotálico.  

d) Anti-elapídico. 

 

28) Com relação as alterações encontradas no líquido cefalorraquidiano (lcr) nas meningites 
bacterianas, assinale a alternativa correta: 
a) Proteínas totais diminuídas. 

b) Cloretos aumentados.  

c) Glicose diminuídos. 

d) Aspecto límpido. 

 

29) Associe as duas colunas , relacionando as doenças com o agente etiológico: 

I – Coqueluche.  

II – Difteria. 

III – Sífilis. 

IV – Febre tifoide. 

(   ) Bordetella pertusis. 

(   ) Salmonella entérica, sorotipo thypi. 

(   ) Corynebacterium diphtheriae. 

(   ) Treponema pallidum. 

A sequência correta dessa associação é:  

a) III, II, IV, I.  

b) I , IV, II, III. 

c) II, I, III, IV. 

d) IV, III, I, II. 
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30) Analise as alternativas e assinale verdadeiro ou falso com relação a hanseníase:  

(   ) Provocada por um bacilo de baixa infectividade e alta patogenicidade. 
(   ) A reação do tipo II também é chamada de reação de eritema nodoso hansênico. 
(   ) A lesão do nervo mediano acarreta paralisia dos músculos interósseos e lumbricais do quarto e quinto       
dedos da mão. 
(   ) A hanseníase tuberculóide é a forma mais benigna e localizada da doença. 
(   ) O tratamento da forma Virchowiana tem duração de 12 meses. 
 

a) V, F, F, V, F. 
b) F, V, V, F, V. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, F, V, F, F. 
 

31) Devido os casos de microcefalia associados a infecção pelo vírus Zika, o perímetro 
cefálico preconizado pela OMS para recém nascidos a termo é de :  
a) Menor 33 cm.  
b) Menor 31 cm.  
c) Menor 32 cm.  
d) Menor 30 cm.  
 

32) Assinale a alternativa correta que representa o esquema de Pritchard, utilizado em 
gestantes com crise convulsiva em eclâmpsia:  
a) 2 ml sulfato de magnésio 50 % + 58 ml soro glicosado infundidos em 1 hora (1 grama / hora). 
b) Dose de ataque  20 ml de sulfato de magnésio 20 %  EV lento ( 8 ml sulfato magnésio 50 % + 12 ml 

água destilada ) + 10 ml sulfato magnésio 50% em cada glúteo IM; dose de manutenção 10 ml 
sulfato de magnésio 50 %  IM a cada 4 horas. 

c) 4 ml sulfato de magnésio 50 % + 56 ml soro glicosado infundidos a 60 ml/ hora (2 gramas / hora). 
d) Dose de ataque  20 ml de sulfato de magnésio 25 %  EV lento ( 10 ml sulfato magnésio 50 % + 12 

ml água destilada ) + 10 ml sulfato magnésio 50% em cada glúteo IM; dose de manutenção 5  ml 
sulfato de magnésio  50 %  IM a cada 4 horas. 

 

33) Gestante , 25 anos, g iii, p i, a i.  dum 09/08/2015. realiza primeira consulta de pré natal  

dia 01/11/2015, assinale a alternativa que corresponde a ig e a dpp, respectivamente:  

a) ig = 11 semanas e 5 dias  / dpp = 14 /05 / 2016. 
b) ig = 12 semanas   /  dpp = 16 /05 / 2016. 
c) ig = 13 semanas   /  dpp = 15 / 05 / 2016. 
d) ig = 12 semanas e 1 dia / dpp = 16 / 04 / 2016.  
 

34) São critérios de internação para criança com pneumonia comunitária , exceto:  

a) Tiragem subcostal. 

b) Idade menor de 6 meses. 

c) Febre.  

d) Problema social.  

 

35) Dentre as cefalosporinas a seguir, assinale a alternativa que possui ação contra 
pseudomonas:  
a) Cefalexina. 

b) Ceftriaxona. 

c) Ceftazidima. 

d) Cefotaxima. 
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36) As fraturas pediátricas que apresentam um fragmento chamado Thurston Holland são 
classificadas em qual tipo, de acordo com a classificação de Salter Harris:  
a) Tipo I.  

b) Tipo II.  

c) Tipo III. 

d) Tipo IV. 

 

37) Assinale a alternativa que não representa uma emergência hipertensiva:  

a) Angina instável.  

b) Encefalopatia hipertensiva.  

c) Eclâmpsia. 

d) Crises de feocromocitoma. 

 

38) A ruptura folicular e a ovulação ocorrem quantas horas aproximadamente após o pico do 

LH: 

a) 36 a 48 horas.  
b) 6 a 18 horas.  
c) 16 a 23 horas.  
d) 24 a 36 horas. 
 

39) A menometrorragia é definida como:  

a) Sangramento excessivo, porém com períodos regulares e com duração do fluxo normal. 

b) Perda sanguínea atípica sem a periocidade própria do ciclo menstrual.  

c) Episódios de sangramento frequentes, mas em períodos regulares que geralmente ocorrem em 

intervalos de 21 dias ou menos.  

d) Sangramento excessivo, prolongado, que ocorre em intervalos irregulares e frequentes.  

 

40) As hérnias localizadas na borda lateral do músculo reto abdominal e a linha semilunar, 

geralmente abaixo da linha arqueada de douglas, são chamadas de :  

a) Hérnia de Littre. 

b) Hérnia de Spiegel.  

c) Hérnia de Richte.  

d) Hérnia de Petit. 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
 




