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Prefeitura Municipal de São João do Oeste – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Emprego Público nº 001/2015 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Português  

                                                                                                                                         Matemática 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

MÉDICO CLÍNICO 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 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. Assinale um ansiolítico: 

A) Clorpromazina. 

B) Buspirona. 

C) Flufenazina. 

D) Acetofenazina. 

 

02. É a causa mais comum de rabdomiolise em crianças: 

A) Convulsões. 

B) Coma hiperosmolar não cetótico.  

C) Abuso de álcool (e outras drogas). 

D) Trauma. 

 

03. Julgue as afirmações a seguir: 

I- A diminuição no fluxo arterial pulmonar distal ao tromboêmbolo é raramente demonstrada 

nas radiografias simples de tórax. 

II- A maioria dos casos de tromboembolia pulmonar resulta em infarto pulmonar.  

Essas afirmações: 

A) Somente a afirmação I está correta. 

B) Somente a afirmação I está incorreta. 

C) Ambas estão corretas. 

D) Ambas estão incorretas. 

 

04. Aquelas que se apresentam de modo excêntrico no interior da artéria, com bordas que se 

sobrepõem e irregulares, são consideradas de maior risco para o paciente, por terem maior relação 

com a sua ruptura. Cerca de 40% dos pacientes com um infarto agudo do miocárdio as apresentam. 

Trata-se de: 

A) Miocitólise. 

B) Placas complexas. 

C) Plaquetas. 

D) Necrose de coagulação. 
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05. São causas sistólica de insuficiência cardíaca: 

A) Hipertensão arterial sistêmica; Miocardiopatia periparto. 

B) Doença coronária; Cardiomiopatia hipertrófica. 

C) Miocardiopatia periparto; Doença coronária. 

D) Cardiomiopatia hipertrófica; Hipertensão arterial sistêmica. 

 

06. Estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais. Trata-se de: 

A) Ervanaria. 

B) Laboratório oficial. 

C) Drogaria. 

D) Farmácia. 

 

07. Qual complicação da colelitíase que se desenvolve em decorrência de obstrução do duto cístico? 

A) Coledocolitíase-Colangite-Papilite. 

B) Colecistite aguda. 

C) Pancreatite aguda. 

D) Neoplasia da vesícula biliar. 

 

08. Marque o principal agente etiológico das pneumonias comunitárias: 

A) Moraxella catarrhalis. 

B) Coxiella burnetii. 

C) Streptococcus pneumonias ou pneumococo. 

D) Chlamydia psittaci. 

 

09. Quando a pressão está muito elevada, mas não há risco imediato à vida, trata-se de: 

A) Um alerta hipertensivo. 

B) Um controle hipertensivo. 

C) Uma emergência hipertensiva. 

D) Uma urgência hipertensiva. 

 

10. São causas diastólica de insuficiência cardíaca: 

A) Hipertensão arterial sistêmica; Miocardiopatia periparto. 

B) Doença coronária; Cardiomiopatia hipertrófica. 

C) Miocardiopatia periparto; Doença coronária. 
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D) Cardiomiopatia hipertrófica; Hipertensão arterial sistêmica. 

 

11. Pertence à Lista de Notificação Compulsória – LNC, exceto: 

A) Hantavirose. 

B) Doença de Chagas Crônica. 

C) Coqueluche. 

D) Atendimento antirrábico. 

 

12. São causas de constipação intestinal crônica, não incluindo: 

A) Doenças do sistema nervoso periférico. 

B) Tumor colônico. 

C) Íleo adinâmico. 

D) Doenças sistêmicas. 

 

13. São contra indicações para o exame de ultrassonografia transvaginal, exceto: 

A) Vaginismo importante. 

B) Sangramento vaginal vultuoso por neoplasia cervical extensa. 

C) Estenose vaginal. 

D) Aerocolia importante. 

 

14. A Hipomagnesemia é defina quando o nível de Magnésio sérico apresenta-se: 

A) < 0,7 mg/dL. 

B) < 1,0 mg/dL. 

C) < 1,5 mg/dL. 

D) < 2,0 mg/dL. 

 

15. Na diferenciação macroscópica do líquido pleural quando observamos “marrom de anchova”, 

indica: 

A) Aspergilose. 

B) Abscesso hepático amebiano. 

C) Ruptura esofageana. 

D) Empiema. 
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16. É vedado ao médico: 

I- Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. 

II- Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de 

volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no 

período em que por ele se responsabilizou. 

III- Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios 

profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com 

autorização do paciente. 

Esses itens: 

A) Exceto o item III, estão todos corretos e presentes no Novo Código de ética Médica. 

B) Exceto o item II, estão todos corretos e presentes no Novo Código de ética Médica. 

C) Deixaram de constar no Novo Código de ética Médica. 

D) Estão todos corretos e presentes no Novo Código de ética Médica. 

 

17. Apresenta-se com evacuações em pequenas quantidades e frequentes com sangue e pus, 

geralmente há febre. Trata-se da diarreia: 

A) Disabsortiva. 

B) Inflamatória. 

C) Secretória. 

D) Osmótica. 

 

18. Teste que consiste na aplicação de solução de Lugol no colo uterino, observando-se a coloração 

assumida. Trata-se de: 

A) Teste citológico. 

B) Teste de Naboth. 

C) Teste de Whiff. 

D) Teste de Schiller. 

 

19. Não é uma das causas crônicas de cefaleia: 

A) Espondilose cervical. 

B) Enxaqueca. 

C) Arterite temporal. 

D) Neuralgia migratória. 
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20. Tipo de síncope que está associado a uma queda na saturação de oxigênio como na “síncope da 

tosse”. É comum em pacientes com bronquite crônica consequentemente apresentando tosse 

intensa. A perda da consciência é decorrente de um aumento na pressão torácica durante um 

episódio de tosse que interfere com o retorno venoso ao coração e, portanto, causando prejuízo do 

débito cardíaco e da perfusão cerebral. Trata-se de: 

A) Síncope Vasomotora. 

B) Síncope Anóxica. 

C) Síncope Cardíaca. 

D) Síncope Cerebral. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

21. São sinônimos: 

A) Consonância – Dissonância. 

B) Delegar – Ceder. 

C) Pendenga – Pendão. 

D) Referendar – Vetar. 

 

22. Não é sinônimo de pomposo: 

A) Ostentoso. 

B) Faustoso. 

C) Natural. 

D) Luxuoso. 

 

23. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) Os fexes que saíram da maderera estavam frouchos. 

B) Os feiches que saíram da madeirera estavam froxos. 

C) Os feches que saíram da madereira estavam frochos. 

D) Os feixes que saíram da madeireira estavam frouxos. 

 

24. Assinale a alternativa em que pelo menos uma palavra está incorretamente escrita: 
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A) Barroco – Engodo. 

B) Revindicar – Alheiar. 

C) Insolação – Sinagoga. 

D) Justapor – Intrínseco. 

 

25. São palavras oxítonas: 

A) Cateter – Condor. 

B) Filantropo – Recorde. 

C) Austero – Látex. 

D) Pudico – Avaro. 

 

26. São, respectivamente, numeral fracionário e multiplicativo: 

A) Quíntuplo – Cinco. 

B) Quinto – Quíntuplo. 

C) Cinco – Quinto. 

D) Quíntuplo – Quinto. 

 

27. Ocorre ênclise em qual das frases abaixo? 

A) Contar-lhe-iam as histórias. 

B) Venha conhecer as histórias. 

C) Encontrei-o ontem. 

D) Contou a amigos fantásticas histórias. 

 

28. Analise e responda: 

I – Por conseguinte 

II – Porque 

As conjunções acima são respectivamente: 

A) Conclusiva – Explicativa. 

B) Alternativa – Adversativa. 

C) Aditiva – Adversativa. 

D) Aditiva – Alternativa.  
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29. Ele havia sido mordido por um cão. 

Na frase acima a função sintática da palavra sublinhada é: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Núcleo do sujeito. 

C) Objeto direto. 

D) Objeto indireto. 

 

30. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso e dividem-se em alguns tipos. Não é um 

deles: 

A) Do caso reto. 

B) Do caso oblíquo. 

C) De tratamento. 

D) De retardo. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. O desenho abaixo representa a planta baixa de uma sala de área igual a aproximadamente: 

 

 

A) 4m2 

B) 6,5 m2  
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C) 8,2 m2 

D) 10 m2 

 

32. Em uma foto de família, podemos ver Ana Luiza de 1 ano, sua mãe Maria Clara de 25 e sua avó 

Irene de 48 anos. Sabendo que as idades delas representam uma lógica semelhante a uma progressão 

aritmética, qual seria a idade da bisavó de Ana Luiza? 

A) 71 anos. 

B) 72 anos. 

C) 70 anos. 

D) 69 anos. 

 

33. Analise a Progressão Geométrica apresentada: 1,3,9,27,... 

Qual seria o 10o número apresentado nessa PG? 

A) 6561 

B) 59049 

C) 19683  

D) 177147 

 

34. Quais os valores de x1 e x2 na seguinte equação de segundo grau: 0,5x2 + 4x = -8 

A) x1=5, x2=3 

B) x1=4, x2=4 

C) x1=-5, x2=-3 

D) x1=-4, x2=-4  

 

35. Um jogador tem 3 dados em sua mão. Para ganhar um determinado jogo, ele deve conseguir em 

uma jogada uma sequencia de 3 números pares iguais nos 3 dados. Qual a probabilidade desse 

jogador ganhar? 

A) 3/216  

B) 6/216 

C) 54/216 

D) 108/216 

 

 




