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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 
ESTADO DO PARANÁ. 

18/01/2015. 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

 

CARGO PÚBLICO – MÉDICO CLÍNICO GERAL. 
 

CADERNO DE PROVAS. 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 

 

 

Leia com atenção as instruções abaixo. 
Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.   
O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 
questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões. 
Não deixe nenhuma das quarenta questões em branco. 
Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas para o gabarito. 
Os cadernos de provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 
(quatro) opções de respostas, com apenas uma correta. 
Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares para 
cálculo, comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de três horas. 
Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá entregar o seu gabarito, depois de decorrido o 
tempo mínimo de 1h30m do início da mesma. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com 
autorização do Fiscal de Sala e na companhia de um fiscal de pátio para tomar água e ir ao banheiro. 
O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número da 
ficha de identificação do candidato. 
Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura. 
O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 
úteis, a contar do dia da sua aplicação e será apresentado na forma do Edital (Regulamento Especial).  
Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos 
que forem apresentados fora do prazo. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial.  
Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
Reserve pelo menos os 10 (dez) minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito com 
caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta. 
As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 
pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da sala 
de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 
É proibido fumar na sala de prova, banheiros e nas demais dependências do Colégio. 
Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta.  
O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em 
embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
Ao término das provas os envelopes com os gabaritos serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do 
Fiscal de Sala, dos três últimos candidatos e Membros da Comissão Especial do Concurso e Membro da 
Comissão Examinadora. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 
anulação da prova do candidato. 
Os gabaritos com as devidas respostas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, nos 
Site: http://www.perobal.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e posterior no Jornal Umuarama 
Ilustrado, Órgão Oficial do Município, e afixado no Painel de Editais da Prefeitura Municipal.  
Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao fiscal de sala somente o Gabarito e o caderno de 
questões ficará com o candidato, e no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas objetivas, estas 
serão disponibilizadas num período de 30 dias nos Sites da RUFFO. www.ruffoconcursos.com.br 
 

http://www.perobal.pr.gov.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
 
01- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Sempre existiu cumplicidade entre..........e ti. 
- Tudo aquilo foi deixado para.........fazer? 
- Percebi que o plano era para............desistir do jogo. 
- Não vá sem.............ao teatro. 
A) mim, eu, eu, mim. 
B) mim, eu, mim, mim. 
C) eu, mim, mim, mim. 
D) eu, eu, eu, mim. 
 
02- Em: “Ele se tornou outro homem depois da operação plástica.” – a palavra sublinhada é: 
A) Pronome adjetivo indefinido. 
B) Adjetivo biforme. 
C) Pronome adjetivo demonstrativo. 
D) Pronome substantivo indefinido. 
 
03- Assinale a alternativa em que o verbo foi incorretamente analisado: 
A) Acordamos no meio da noite e pensamos em você. (Verbo transitivo indireto) 
B) O problema tornou-se muito complicado. (Verbo transitivo direto) 
C) Pedimos a conta e saímos do restaurante. (Verbo intransitivo) 
D) O presidente ofereceu um presente a cada visitante. (Verbo transitivo direto e indireto) 
 
04- Há predicativo do sujeito em: 
A) Encontraram o idoso recuperado. 
B) O fato deixou a população da cidade revoltada. 
C) Achei-a elegante com aquela roupa. 
D) Essas informações são muito úteis para nós. 
 
05- Em: “Naquela manhã, Roberta admirava o mar pela janela do apartamento, - o predicado da oração 
classifica-se como: 
A) Predicado nominal. 
B) Predicado verbo-nominal. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado explicativo.  
 
06- Há concordância inadequada em: 
A) A constelação de estrelas era na verdade um grupo de atrizes famosas. 
B) Eu é que organizo a biblioteca da escola. 
C) A família de índios revelava valores culturais diferentes do nosso. 
D) Aspiram-se a bons cursos de veterinária. 
 
07- As palavras: arrabalde, tranquilidade, qualquer, possuem, respectivamente: 
A) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 12 fonemas, 8 letras e 7 fonemas. 
B) 9 letras e 7 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 8 fonemas. 
C) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 6 fonemas. 
D) 9 letras e 9 fonemas,13 letras e 13 fonemas, 8 letras e 5 fonemas. 
 
08- Em: “Naquele instante, do alto da montanha, observavam em silêncio o lento pôr do sol.” – tem-se: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito inexistente. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito simples. 
 
09- Dadas as afirmativas: 
I- A palavra PROVINCIANO possui ditongo crescente oral. 
II- A palavra CAPADÓCIO possui hiato. 
III- A palavra FAZENDOLA é diminutivo sintético irregular de fazenda. 
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IV- ALCALOIDE é uma palavra formada por hibridismo. 
V- DIVÃ é uma palavra masculina. 
- Constata-se que: 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente quatro alternativas estão corretas. 
D) Somente três alternativas estão corretas. 
 
10- Em: “Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.” – a vírgula foi empregada no período 
para: 
A) Separar oração coordenada ligada por conjunção. 
B) Separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Separar expressão explicativa. 
D) Separar oração intercalada. 

 
MATEMÁTICA. 
01- Quantos anagramas da palavra “FILTRO” começam por consoante? 
a) 720 
b) 480 
c) 120 
d) 650 
 
02- Uma caixa d’água possui uma base em forma de losango onde a diagonal maior excede a menor em 
duas unidades e a altura é o triplo da diagonal menor. Sendo a diagonal maior 10 cm, o volume será: 
a) 940 cm3 
b) 490 cm3 
c) 960 cm3 
d) 890 cm3 
 
03- Assinale a alternativa que corresponda ao número de diagonais de um polígono regular de 20 lados: 
a) 170 
b)   40 
c)   70 
d)   80 
 
04- Assinale a alternativa que representa a soma dos volumes de um cubo com 2m de aresta e uma 
esfera de raio igual ao triplo da aresta do cubo: 
a) 921,04 m3 
b) 912,32m3 
c) 132,34 m3 
d) 924,04 m3 
 

05- Em uma empresa 15% dos funcionários recebem ordenados de R$ 1.500,00 e os demais recebem 
30% a mais do que estes. Assinale a resposta que corresponde ao total pago aos funcionários se esta 
empresa possui 200 funcionários: 
a) R$ 376.500,00 
b) R$   37.650,00 
c) R$ 370.000,00 
d) R$ 450.000,00 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO GERAL. 
01- Nas queimaduras, o tratamento ambulatorial do pequeno queimado requer, exceto: 
A) Lavagem com soro fisiológico. 
B) Prescrição de analgesia de rotina. 
C) Evitar exposição ao sol por 30 dias. 
D) Curativo oclusivo com gaze embebida em vaselina líquida se necessário.  
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02- No tratamento da anafilaxia são condutas corretas, exceto: 
A) Emprego inicial de corticóides na instalação aguda. 
B) Estabelecer procedimentos para manutenção de via aérea. 
C) Administrar solução fisiológica (infusão rápida) para a hipotensão. 
D) Vigilância permanente até a estabilidade dos sinais vitais. 
 
03- Na avaliação clínica inicial da epistaxe, são itens a serem pesquisados, exceto: 
A) Lado e direção do fluxo sanguíneo. 
B) Trauma ou cirurgia nasal recente. 
C) Uso de antiplaquetários e anticoagulantes. 
D) História de hipotensão arterial. 
 
04- São condutas conservadoras no tratamento de varizes dos membros inferiores, exceto: 
A) Elevar o membro durante o dia por alguns períodos. 
B) Uso de meias elásticas de média ou alta compressão. 
C) Hidratação da pele com cremes à base de lanolina. 
D) Emprego de escleroterapia com glicose a 50%.  
 
05- São manifestações clínicas da Oclusão Arterial Periférica Aguda, exceto: 
A) Dor excruciante na extremidade. 
B) Sinais de congestão sanguínea locais. 
C) Pulsos distais à lesão diminuídos ou ausentes. 
D) Palidez e cianose locais.  
 
06- O tratamento da febre em situações especiais ocorre em, exceto: 
A) Pacientes com picos febris frequentes. 
B) Pacientes com grande desconforto associado à febre. 
C) Pacientes com reserva funcional miocárdica baixa. 
D) Pacientes com temperatura acima de 41ºC. 
 
07- São sintomas sugestivos de cefaléia por processos expansivos intra-cranianos, exceto: 
A) Aumento gradativo na sintomatologia. 
B) Diminuição gradativa da resposta aos analgésicos. 
C) Pressão arterial com níveis elevados. 
D) Aumento da dor por esforço, tosse e espirro. 
 
08- São patologias que colocam em risco a vida do paciente com queixas de dor torácica, exceto: 
A) Pneumotórax. 
B) Aneurisma da aorta. 
C) Refluxo gastroesofágico. 
D) Angina instável.  
 
09- São indicações de hospitalização do paciente com infecção do trato respiratório inferior, exceto: 
A) Prostração ou hipotensão. 
B) Dor torácica à respiração. 
C) Manifestações de insuficiência respiratória. 
D) Comprometimento sistêmico ou neurológico.  
 
10- São distúrbios que podem promover descompensação na Insuficiência Cardíaca: 
A) Isquemia miocárdica. 
B) Tireotoxicose. 
C) Arritmias cardíacas. 
D) Hiperglicemia transitória. 
 
11- São indicações para revascularização do miocárdio, exceto: 
A) Tratamento clínico não-satisfatório. 
B) Aumento da sobrevida do paciente. 
C) Presença de disfunção ventricular. 
D) Presença de hipertensão arterial. 
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12- No tratamento de escoriações são condutas corretas, exceto: 
A) Todas as lesões devem ser cobertas para proteção. 
B) Lavagem com soro fisiológico. 
C) Emprego de sabão neutro na lavagem. 
D) Em lesões mais profundas pode-se aplicar pomada com antibiótico. 
 
13- Em presença de Dengue Hemorrágica, na avaliação laboratorial, espera-se encontrar, exceto: 
A) Leucocitose. 
B) Trombocitopenia. 
C) Concentração do hematócrito. 
D) Aumento no tempo de protrombina. 
 
14- Nos envenenamentos agudos por tóxicos ingeridos, utiliza-se lavagem gástrica. Na técnica de lavagem 
gástrica, não é correto: 
A) Paciente em decúbito lateral direito. 
B) Intubação utilizando sonda nasogástrica. 
C) Utiliza-se água ou soro fisiológico. 
D) Observar a saída de conteúdo estomacal. 
 
15- LLC, 35 anos, nuligesta, ciclos menstruais regulares, comparece à consulta com ultrassonografia 
endovaginal evidenciando “estrutura hipoecóica, de contornos regulares em parede corporal posterior, 
subserosa e intramural, medindo 1,5 x 2,1cm de diâmetro, sugestiva de leiomioma”. A melhor conduta 
nesse caso é: 
A) Prescrever análogos do GnRH durante seis meses. 
B) Acompanhar com ultrassonografia. 
C) Realizar miomectomia histeroscópica. 
D) Realizar embolização das artérias uterinas. 
 
16- Constitui protocolo de seguimento adequado em casos de mamografia categoria 3 Bi-RADS: 
A) Seguimento mamográfico em três meses e realização de estudo adicional que inclui compressão 
localizada, ampliação e ultrassonografia. 
B) Seguimento em curto prazo semestral no primeiro ano e anual nos controles subsequentes, visto que 
apenas 2% dos casos se mostram malignos. 
C) Realização de biópsia com técnica de linfonodo sentinela visto que há acometimento axilar em 2% dos 
casos. 
D) Seguimento anual com ultrassonografia visto que menos de 1% dos casos se mostram malignos.  
 
17- Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o 
aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as 
formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até 
morte. A doença evolui em três fases sucessivas: fase catarral, paroxística e de convalescença. (Ministério 
da Saúde, 2010). A doença descrita trata-se de: 
A) Febre Tifoide. 
B) Difteria. 
C) Bronquiolite. 
D) Coqueluche. 
 
18- Quanto às doenças diarreicas na criança, assinale a alternativa correta: 
A) Em crianças, oferece risco de morte apenas se o agente etiológico for uma bactéria. 
B) Casos crônicos ou de repetição geram desnutrição crônica e retardo do 
desenvolvimento estatoponderal da criança. 
C) Deve-se sempre aguardar o resultado do exame laboratorial que identifica o agente etiológico, antes de 
se iniciar qualquer medida terapêutica, ainda que de suporte. 
D) Quando se identifica que a origem da doença se dá pela presença de trofozoítos de G. lamblia ou 
E. hystolitica, é recomendado o metronidazol na dose de 100 mg/kg/dia, dividido em três doses, por quinze 
dias.  
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19- Considere hipoteticamente que Maria, 57 anos de idade, natural e moradora de uma pequena cidade 
do sudeste brasileiro, apresentou vômitos de aspecto sanguinolento, sem instabilidade hemodinâmica. À 
avaliação clínica e com exames complementares, foi observado que a causa da hemorragia digestiva alta 
eram varizes esofágicas. A paciente negava etilismo e referia emagrecimento, dores 
abdominais recorrentes há alguns anos, com aumento do volume abdominal e veias salientes visíveis na 
barriga. No que se refere às hipóteses diagnósticas para o caso dessa paciente, assinale a alternativa 
correta: 
A) Como não há história de etilismo, provavelmente a paciente apresenta cirrose biliar primária, causa 
das varizes esofágicas. 
B) O tratamento da hemorragia digestiva alta poderá ser estabelecido somente após identificação 
da etiologia das varizes esofágicas. 
C) A investigação etiológica da doença poderá envolver exame parasitológico de fezes, 
testes imunológicos e biopsia hepática. 
D) Medidas de saneamento básico nada têm a ver com a etiologia e a diminuição da incidência 
e prevalência das hemorragias digestivas altas em nosso meio. 
 
20- A respeito do manejo da asma brônquica, assinale a alternativa correta: 
A) Nas exacerbações de asma, o achado de murmúrio vesicular diminuído com ausência de 
sibilância pode ser sinal de exacerbação muito grave, com insuficiência respiratória. 
B) O uso de corticoides orais ou parenterais pode ser substituído pelos inalatórios no tratamento 
das exacerbações em adultos e crianças. 
C) A aminofilina tem indicação como tratamento inicial nos pacientes em crises refratárias ao tratamento 
convencional com broncodilatadores e corticoterapia. 
D) A prescrição de prednisona domiciliar não está indicada para pacientes atendidos nos serviços 
de urgência com exacerbação da crise de asma.  
 
21- A respeito da entrevista na anamnese do paciente com dor, assinale a alternativa correta: 
A) Inicialmente, deve-se permitir a narrativa espontânea do paciente acerca de seu quadro e, depois, 
explorar melhor os pontos necessários com questionamentos mais específicos. 
B) É imprescindível a utilização de um roteiro fechado e inflexível de questionamentos, 
preferencialmente em formato de formulário a ser preenchido pelo paciente, substituindo a entrevista com 
o médico. 
C) A entrevista com o paciente deve ser sempre o mais breve possível, uma vez que não fornece dados 
de grande relevância para elucidar a causa da dor. 
D) São utilizadas apenas perguntas fechadas, às quais o paciente deve responder sim ou não para 
evitar indução do relato. 
 
22- Paciente do sexo masculino, de 42 anos de idade, previamente hígido e sem comorbidades, é trazido 
por familiares ao pronto-socorro com história de falta de ar súbita e dor torácica, porém com sinais vitais 
estáveis. Considerando a probabilidade clínica para tromboembolismo pulmonar (TEP) como baixa pelos 
critérios de Wells, assinale a alternativa que contempla o exame complementar inicial, após a anamnese e 
o exame clínico, para a investigação de embolia: 
A) Angiotomografia de tórax. 
B) Arteriografia pulmonar. 
C) Nível sérico de D-dímeros. 
D) Duplex-scan de membros inferiores.   
 
23- A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum, geralmente adquirida por 
contato sexual com outros indivíduos infectados. Sobre a sífilis, analise as assertivas e após assinale a 
alternativa correta: 
I- A lesão típica da sífilis primária, o cancro, é uma úlcera indolor, de base clara e endurada. 
II- A sífilis latente é aquele estágio em que não existem sinais clínicos de sífilis e o 
líquido cefalorraquidiano é normal. A latência começa com a passagem do primeiro episódio de sífilis 
secundária e pode durar indefinidamente. 
III- A sífilis tardia não é infecciosa. 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta. 
C) Apenas III está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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24- O hirsutismo feminino pode ser provocado por: 
A) Diabetes melito. 
B) Insuficiência cardíaca crônica. 
C) Carcinoma de glândula suprarrenal. 
D) Leiomioma uterino. 
 
 
25- A presença de erupção generalizada de distribuição centrípeta; máculas eritematosas, pápulas, 
vesículas e lesões escoriativas presentes ao mesmo tempo em um paciente de 10 anos é mais sugestivo 
de: 
A) Rubéola. 
B) Sarampo. 
C) Varicela. 
D) Caxumba. 
 




