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Prefeitura Municipal de Bandeirante – SC
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
MÉDICO (CLINICO GERAL)

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 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. É uma evidência de sofrimento fetal:
A) PH do sangue do couro cabeludo < 7,20.
B) Gravidez múltipla.
C) Sangramento vaginal significativo.
D) Hidropisia.

02. São fatores que aumentam o risco de desenvolver lombalgia, exceto:
A) Gênero masculino.
B) Sedentarismo.
C) Tabagismo.
D) Obesidade.

03. Tumor benigno mais comum do corpo uterino. Trata-se de:
A) Leiomioma.
B) Sarcomas uterinos.
C) Pólipos.
D) Adenomiose.

04. A Dispneia para atividades habituais como tomar banho ou trocar de roupas é classifica
segundo a classificação MRC da Dispneia como sendo de grau:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

05. São característica da doença de Parkinson, exceto:
A) Afeta: membros ipsilaterais inicialmente.
B) Tipo de tremor: de repouso.
C) Afeta: homens e mulheres igualmente.
D) Frequência do tremor: 4 a 6Hz.
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06. Não é uma das consequências da hiperprolactinemia:
A) Distúrbios menstruais.
B) Infertilidade.
C) Galactorreia.
D) Proteinúria.

07. A artrite é classificada como do tipo “poliarticular” quanto atinge:
A) > que 2 articulações envolvidas.
B) Menos que 3 articulações envolvidas.
C) ≥ 5 articulações envolvidas.
D) Até 6 articulações envolvidas.

08. Agente anti-hipertensivo comum de uso preferencial para pré-eclâmpsia/eclampsia:
A) Nitroglicerina.
B) Nitroprussiato de sódio.
C) Hidralazina.
D) Fenoldopam.

09. Não é um dos hormônios que estimulam a lactogênese:
A) Insulina.
B) Progesterona.
C) Prolactina.
D) Glicocorticoides.

10. A Hiperuricemia em mulheres é definida como nível sérico de ácido úrico:
A) > 5,0 mg/dL.
B) > 6,0 mg/dL.
C) > 7,0 mg/dL.
D) > 8,0 mg/dL.

11. Com base no Código de Ética Médica, julgue os itens a seguir:
I- O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela
eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais;
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II- O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro,
finalidade política ou religiosa.
III- Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico procurará a realização de
procedimentos diagnósticos e terapêuticos mesmo que desnecessários e propiciará aos pacientes sob
sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.
Estão corretos os itens:
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.

12. Como é a transmissão da Hepatite A?
A) Sangue contaminado.
B) Carne de porco.
C) Fecal-oral.
D) Contato sexual.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

13. Não apresenta sinônimos:
A) Desconsolo – Aflição.
B) Descompor – Repreender.
C) Inteligível – Ininteligível.
D) Tiritar – Tremer.
14. Ocorre ênclise em qual das frases abaixo?
A) Deus te abençoe.
B) Encontre-me mais tarde.
C) Contar-lhe-iam histórias.
D) Como se fala nesta sala.
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15. Li Dom Casmurro–Romance de Machado de Assis.
Na frase acima o travessão pode ser substituído por:
A) Parênteses.
B) Colchete.
C) Aspas.
D) Vírgula.
16. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrito com CH e
não com X:
A) Xácara – Xacina.
B) Caixinha – Mexicano.
C) Afrouxar – Ameixeira.
D) Mexida – Abacaxi.
17. O uso da crase é facultativo em qual das frases abaixo?
A) Iremos a Londrina de carro.
B) Não costumo prestar atenção a essas coisas.
C) Muitas vezes escrevia a minha avó.
D) O guerreiro declarou amor a Cecília.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
18. Converta 50 metros em centímetros e quilômetros, respectivamente.
A) 5000 centímetros e 0,05 quilômetros.
B) 500 centímetros e 0,5 quilômetros.
C) 50000 centímetros e 0,005 quilômetros.
D) 5000 centímetros e 0,005 quilômetros.

19. João tem R$150,00 na carteira, ele empresta para seu irmão R$45,00 reais e para sua irmã
R$80,00. Depois, ele recebe de volta do seu irmão e da sua irmã o dobro do dinheiro que ele
emprestou. Quanto ele tem no total?
A) R$250,00.
B) R$260,00.
C) R$275,00.
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D) R$300,00.

20. Todo P é M; Todo K não é M. Portanto:
A) Nenhum K é P.
B) Todo P é K.
C) Todo K é M.
D) Existem K que são P.

