PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 18 de outubro de 2015

NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nome do Candidato: _________________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
_____________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique
imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das
respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Língua Portuguesa,
05 de Noções de Meio Ambiente, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma
falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta
prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de
sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado
no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois
lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o
processamento de suas respostas.
12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura de Monte Alegre o candidato que durante a
realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMMA do referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.

A delicadeza dos dias
Eliane Brum
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Brutalizados pelo mundo que criamos, somos reduzidos
a consumidores de acontecimentos presos no pesadelo da repetição
Temos vivido nesse mundo de acontecimentos, de espasmo em espasmo. Estamos
intoxicados por acontecimentos, entupidos de imagens. Há sempre algo acontecendo com
muitos pontos de exclamação – ou fingindo acontecer para que de fato nada aconteça. E há
a nossa reação nas redes sociais – às vezes uma ilusão de ação. [...]
Mas o que é preciso para, de fato, se mover? Penso que, para que exista uma
mudança real de posição e de lugar, é preciso perceber o pequeno, o quase invisível de
nossa realidade externa e interna. É pelos detalhes que enxergamos a trama maior, é na
soma das sutilezas que a vida se desenrola, são as subjetividades que determinam um
destino. É preciso desacontecer um pouco para ser capaz de alcançar a delicadeza dos
dias.
Nesse tempo em que ninguém tem tempo para ter tempo, a delicadeza de uma vida
parece ter sido relegada à ficção. É no cinema e na literatura que nos enternecemos e
derrubamos nossas lágrimas ao testemunhar as sutilezas que esquecemos de enxergar ou
não somos capazes de enxergar nos nossos dias de autômatos. Os personagens da ficção
têm mais carne que nós, precisamos deles para nos lembrar de quem somos. Os robôs já
estão aí, temos agora de reinventar os humanos.
O exemplo extremo talvez seja o dos pais que se esquecem dos filhos trancados no
carro, bebês que acabam morrendo por asfixia ou por insolação no banco de trás. Já foi dito
que esse fenômeno seria uma marca do autocentrismo ou do narcisismo que assinalaria a
paternidade desse momento histórico. O filho como uma desimportância, um atrapalho, no
máximo um troféu da potência do pai. Minha hipótese é outra.
Acho que esses pais estão automatizados, como estamos todos. Tão incapazes de
enxergar as diferenças de dias que parecem iguais, que acabam deixando de ver algo tão
grande quanto a presença de um bebê no banco de trás. Não é que se esqueçam dos
filhos, porque para esquecer, assim como para lembrar, é preciso estar presente. Presos no
pesadelo de estarem vivendo sempre o mesmo dia, esses pais estão ausentes de si, numa
espécie de transe mortífero. São despertados para a vida pela morte do filho. [...]
Alguém pode argumentar que nunca tantos falaram sobre si e se registraram em
selfies em todas as situações. Mas o que o selfie conta? Penso que há algo no selfie para
além da crítica que em geral lhe fazem, a de ser um mero registro do autocentrismo ou do
narcisismo dessa época. O mesmo vale para muitos Tweets e posts no Facebook. Há
qualquer coisa de pungente no selfie, uma expressão de nosso desespero por tentar provar
que existimos, já que não conseguimos nos sentir existindo. Melhor ainda se for um
autorregistro com alguém famoso, detentor de um certificado de existência validado pela
mídia, que então seria estendido ao seu autor. Nesse sentido, o selfie não me exaspera,
mas me emociona. Cada selfie é também a imagem de nossa ausência. [...]
Esse mundo que criamos nos brutaliza de tantas formas ao nos reduzir a
consumidores, e também a consumidores de acontecimentos. Diante da brutalidade das
horas, a delicadeza é um ato de insubordinação e um ato de resistência.
Disponível em:<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/05/opinion/1420458928_791039.html>.
Acesso em 26 ago. 2015.

1. Em “A delicadeza dos dias”, Eliana Brum sustenta a ideia de que
(A)
(B)
(C)
(D)

é utópico, hoje, acreditar na delicadeza dos dias.
o mundo de hoje é marcado pelo autocentrismo e pelo narcisismo.
a delicadeza é uma forma de não sucumbir à brutalidade do mundo.
as redes sociais são invariavelmente uma forma legítima de reação.
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2. Ao afirmar que somos brutalizados pelo mundo que criamos, a autora do texto refere-se, sobretudo,
à
(A)
(B)
(C)
(D)

violência e à estupidez humanas.
grosseria e à incivilidade nas relações humanas.
ausência de natureza humana no homem de hoje.
crueldade sem medida do homem contemporâneo.

3. Eliana Brum aponta a mecanização do comportamento do homem como um grave problema do
mundo de hoje. Essa crítica só não é expressa na seguinte passagem do texto:
(A) “Presos no pesadelo de estarem vivendo sempre o mesmo dia, esses pais estão ausentes de si,
numa espécie de transe mortífero” (linhas 27 a 29).
(B) “É pelos detalhes que enxergamos a trama maior, é na soma das sutilezas que a vida se desenrola,
são as subjetividades que determinam um destino” (linhas 9 a 11).
(C) “Os personagens da ficção têm mais carne que nós, precisamos deles para nos lembrar de quem
somos. Os robôs já estão aí, temos agora de reinventar os humanos” (linhas 16 a 18).
(D) “Acho que esses pais estão automatizados, como estamos todos. Tão incapazes de enxergar as
diferenças de dias que parecem iguais, que acabam deixando de ver algo tão grande quanto a
presença de um bebê no banco de trás” (linhas 24 a 26).
4. Segundo a autora, há, no senso comum, o entendimento de que os pais esquecem os filhos
trancados nos carros por autocentrismo ou narcisismo. O segmento de texto que sinaliza que a autora
vai contrapor-se a essa ideia é
(A) “O exemplo extremo” (linha 19).
(B) “Minha hipótese é outra” (linha 23).
(C) “temos agora de reinventar os humanos” (linha 18).
(D) “no máximo um troféu da potência do pai” (linhas 22 e 23).

5. A única expressão que, segundo a autora, não tem relação com uma característica do mundo atual
é
(A)
(B)
(C)
(D)

“pesadelo da repetição” (linha 2).
“registro do autocentrismo” (linha 32).
“nossos dias de autômatos” (linha 16).
“brutalidade das horas” (linhas 40 e 41).

6. Quanto ao modo de organização, “A delicadeza dos dias” é uma sequência textual
predominantemente
(A) instrucional, em que a autora prega condutas de gentileza e cortesia.
(B) descritiva, em que se descrevem fatos e fenômenos que caracterizam o mundo atual.
(C) expositiva, em que se apresentam dados e informações objetivos referentes ao mundo dos
acontecimentos.
(D) argumentativa, em que a autora defende um ponto de vista com base em reflexões sobre fatos,
fenômenos, comportamentos de nosso tempo.

7. No trecho “Nesse tempo em que ninguém tem tempo para ter tempo” (linha 13), a palavra “tempo”
significa, respectivamente,
(A) fase, período, ciclo.
(B) período, intervalo, fase.
(C) era, idade, oportunidade.
(D) época, oportunidade, folga.
8. O sintagma “Esse fenômeno” (linha 21) retoma a ideia, anteriormente expressa, de
(A)
(B)
(C)
(D)

os humanos precisarem ser reinventados.
pais esquecerem filhos trancados no carro.
a paternidade hoje ser caracterizada pelo narcisismo.
excesso de autocentrismo como marca do fato em questão.
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9. O trecho em que uma expressão nominal resume e retoma informações anteriores, ocupando o
lugar de um constituinte oracional, é
(A) “Cada selfie é também a imagem de nossa ausência” (linha 38).
(B) “O mesmo vale para muitos Tweets e posts no Facebook” (linha 33).
(C) “E há a nossa reação nas redes sociais - às vezes uma ilusão de ação” (linhas 5 e 6).
(D) “Os personagens da ficção têm mais carne que nós, precisamos deles para nos lembrar de quem
somos” (linhas 16 e 17).
10. Julgue as afirmações abaixo com base nos fatos de língua.
I. Há desvio de regência em “esses pais estão ausentes de si” (linha 28).
II. A locução conjuntiva “já que” (linha 35) introduz uma causa supostamente já conhecida.
III. Em “Alguém pode argumentar que nunca tantos falaram sobre si” (linha 30), há uma elipse para
evitar uma repetição.
IV. A expressão “nesse caso” poderia substituir, sem prejuízo da correção e do sentido, o vocábulo
“então” (linha 37).
Está correto o que se afirma em
(A) II e III.
(B) II e IV.
(C) II, III, IV.
(D) I, III e IV.
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NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE
11. O principal reservatório do fósforo é a
(A)
(B)
(C)
(D)

atmosfera.
litosfera.
hidrosfera.
biosfera.

12. Considere as seguintes atividades:
I
II
III
IV

Beneficiamento de borracha natural.
Fabricação de cigarros.
Fabricação de artefatos de material plástico.
Matadouros.

São consideradas pela Política Nacional de Meio Ambiente com potencial de poluição e/ou grau de
utilização de recursos naturais médio as atividades
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.

13. Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por
veículos automotores, aeronaves e embarcações é competência do
(A) Conselho de Governo.
(B) Ministério do meio Ambiente (MMA).
(C) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
(D) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

14. Em relação ao processo de licenciamento ambiental, é correto afirmar que
(A) o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizadas na plataforma continental
compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
(B) a renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser
requerida com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expiração de seu prazo de validade.
(C) o prazo de validade da Licença Prévia (LP) não poderá ser superior a 3 (três) anos.
(D) os empreendimentos e as atividades serão licenciados em mais de um nível de competência.

15. Analise as circunstâncias em que a infração ambiental foi cometida:
I
II
III
IV

Baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator.
Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano.
Colaboração do infrator com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.
Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

Contêm circunstâncias que atenuam a pena as alíneas
(A) I e II.
(B) II e IV.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Num teclado padrão ABNT2 (dispositivo de entrada), pressionando a tecla <Shift>, é possível ter
acesso ao símbolo ($), que se encontra localizado acima do dígito
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 8.
17. Realizando uma análise comparativa entre tipos de memórias primárias e secundárias, observe os
itens da tabela abaixo:
Item
01
02
03

Tipo de Memória
Registrador
Memória Cache
Memória Auxiliar

Volatilidade
Não Volátil
Não Volátil
Volátil

- Os itens que informam incorretamente o tipo de memória e sua respectiva volatilidade são
(A) 01 e 03.
(B) 01, 02 e 03.
(C) 02 e 03.
(D) 01 e 02.

18. Sobre as características apresentadas por vírus de computador, analise os itens abaixo:
Item
01

02
03

Vírus de Computador: Características
Podem ser transmitidos para o computador do usuário
por meio dos anexos de e-mails recebidos da Internet.
Podem ser transmitidos por meio de programas baixados
(download) da Internet.
Alguns tipos de vírus podem deixar o computador mais
lendo, prejudicando o seu desempenho.

- Apresentam características verdadeiras os itens
(A) 01 e 02.
(B) 02 e 03.
(C) 01 e 03.
(D) 01, 02 e 03.

19. Imagine que se armazenem, respectivamente, os valores (5, 10, 33) nas células (A1, A2, A3) e se
aplique na célula A4 a seguinte fórmula:
= MÁXIMO (SOMA(A1;A3);A2* 5)
- O resultado visualizado na célula A4 será
(A) 43.
(B) 50.
(C) 48.
(D) 49.

20. Cada arquivo apresentado no Windows 7 possui informações de controle denominadas “atributos”,
que podem variar de acordo com o sistema de arquivos ao qual estão associadas. Não é
considerado(a) um atributo
(A) o conteúdo.
(B) o tamanho.
(C) o backup.
(D) a organização.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Paciente de 20 anos iniciou há duas semanas quadro de poliúria, polidipsia, evoluindo com
confusão mental. É levado ao pronto-socorro, onde o exame clínico revela paciente torporoso,
desidratado, dispneico, com hálito cetônico. Exames laboratoriais: Glicose 526 mg/dl, Ureia 64 mg/dl,
Creatinina 1.5 mg/dl, Sódio 148 meq/dl, Potássio 4.2 meq/dl. Gasometria arterial: PH 7.18, PO2: 98,
SO2: 98%, PCO2: 26, HCO3: 8 meq/dl, BE: -14. Os pilares do tratamento deste paciente são
(A) soluto fisiológico a 0,9% + insulina regular + bicarbonato de sódio.
(B) solução de Ringer simples + insulina NPH + reposição de potássio.
(C) soluto fisiológico ao meio + insulina NPH + bicarbonato de sódio.
(D) soluto fisiológico a 0,9% + insulina regular + reposição de potássio.
22. Paciente de 32 anos, sexo masculino, apresenta quadro de dor pleurítica à direita e febre baixa há
um mês, com radiografia de tórax que mostra derrame pleural à direita. Submetido a punção pleural,
verifica-se líquido pleural amarelo citrino com 420 leucócitos, sendo 90% de linfócitos. Biópsia pleural
revela granuloma com necrose caseosa e presença de BAAR. Na investigação, verifica-se anti HIV
positivo. A conduta adequada a este paciente é
OBS. Esquema básico para tuberculose: Rifampicina +
Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol

(A) iniciar o tratamento para HIV e, após 6 meses, o esquema básico para tuberculose com duração de
6 meses.
(B) iniciar imediatamente o tratamento para tuberculose com esquema básico por 6 meses e,
posteriormente, o tratamento para HIV.
(C) iniciar imediatamente o tratamento para tuberculose com esquema básico por 9 meses e,
posteriormente, o tratamento para HIV.
(D) dar prioridade ao tratamento para HIV, iniciando o tratamento para tuberculose após 3 meses,
usando o esquema básico associado à corticoterapia por 9 meses.

23. A principal medida na redução da mortalidade de pacientes diabéticos com alto risco de eventos
cardiovasculares é
(A) parar de fumar.
(B) praticar atividade física.
(C) manter LDL colesterol abaixo de 70mg/dl.
(D) manter triglicerídeos abaixo de 100mg/dl

24. Paciente de 53 anos, portador de cirrose hepática por vírus da Hepatite C e álcool, há 5 dias vem
apresentando quadro de febre, aumento do volume abdominal e dor abdominal. Ao exame verifica-se
paciente com dor discreta a palpação abdominal, com piparote positivo. Exames mostram 12.300
leucócitos com 80% de segmentados e o exame do líquido ascítico revela 360 neutrófilos/mm³. O
mecanismo fisiopatológico desta complicação da cirrose hepática é
(A) disseminação hematogênica.
(B) contiguidade.
(C) translocação bacteriana.
(D) disseminação linfática.

25. Paciente com palidez cutâneo-mucosa, evoluindo com astenia e tonturas, cujos exames evidenciam
Hemoglobina 6,5g/dl, Hematócrito 24%, VCM 104 u³, Leucócitos 11.300 e Plaquetas 155mil. Qual o
exame que deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico da paciente?
(A) dosagem de ferro sérico.
(B) dosagem de transferrina.
(C) dosagem de cobre sérico.
(D) dosagem de vitamina B12.
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26. Paciente do sexo feminino, 23 anos, refere início, há dois meses, de quadro de poliartralgias, artrite
de mãos e punhos, febre. Evoluiu com oligúria, edema de membros inferiores e anasarca. Ao exame
clínico: PA 150/100mmHg, FC 100 bpm. Ausculta cardíaca: Ritmo Regular em 3 tempos (B4). Ausculta
pulmonar: Murmúrio Vesicular abolido nas bases pulmonares. Abdômen: Ascítico. Membros inferiores:
Edemaciados ++/4+. Exames laboratoriais revelam: Hemoglobina 10g/dl, Hematócrito 30%, Leucócitos
3.500, Plaquetas 150mil. Ureia 93, Creatinina 2.5, FAN: Positivo, padrão homogêneo, 1/320. Em relação
ao quadro clínico, assinale a alternativa correta:
(A) trata-se de quadro de artrite reumatoide juvenil, com complicações renais, devendo ser iniciado
corticoide e metotrexate.
(B) trata-se de quadro de lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica devendo-se iniciar tratamento
com corticoide e ciclofosfamida.
(C) o quadro é sugestivo de dermatopolimiosite, devendo-se iniciar altas doses de corticoide.
(D) o quadro é sugestivo de febre reumática, cursando com insuficiência cardíaca e hipertensão
arterial, devendo-se iniciar penicilina e o tratamento da insuficiência cardíaca.
27. A associação de medicamentos que proporcionará maiores benefícios na redução da
morbimortalidade de pacientes portadores de hipertensão arterial, obesidade e insuficiência cardíaca
congestiva é
(A) Captopril + Carvedilol.
(B) Hidralazina + Monocordil.
(C) Candesartan + Propranolol.
(D) Losartan + Diltiazen.

28. Um mês após ter sido submetido a laparoscopia, paciente de 43 anos inicia quadros de náuseas,
vômitos, febre, astenia e icterícia. Os exames revelam TGO 1.250, TGP 1.840 e Bilirrubina total 8.3.
Recebe diagnóstico de hepatite aguda B. O marcador sorológico que permite o diagnóstico desta
patologia é
(A) Anti HBS.
(B) HBSAG.
(C) Anti HBC IGM.
(D) HBEAG

29. Paciente jovem, com quadro de febre há dois dias, cefaleia intensa e rigidez de nuca é submetido a
punção de LCR que demonstra diplococos gram-negativos. O tratamento de primeira escolha dessa
patologia é
(A) Ceftriaxona.
(B) Oxacilina.
(C) Amoxacilina.
(D) Piperacilina – tazobactam.

30. No acompanhamento do câncer de tireoide, o exame que deve ser solicitado para avaliar recidiva é
(A)
(B)
(C)
(D)

Anti TPO.
Tireoglobulina.
TSH.
TRAB.
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