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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA 
 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 
EDITAL Nº 005/2015 

DATA: 14/06/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Domingo na Estrada 
Carlos Drummond de Andrade 

1º Do avião saltamos para a jardineira, a caminho 
da cidade. A princípio, só o trajeto aborrecido, na 
pressa de chegar. Que fazer desses ermos lobrigados de 
passagem, que nos sensibilizam a vista, e daqui a pouco 
esqueceremos na contemplação de outras formas 
naturais menos secas? Há uma lagoa na região, e não se 
deixa ver. De repente começamos a sentir que essa terra 
humilde vai nos interessando em seu desconforto. O 
mato dos barrancos .......... o verde nativo; tudo ficou 
vermelho, amarelo ou pardo, tocado de pó incansável. 
Como se chamam esses vegetais só Riobaldo Tatarana 
sabe, e hei de consultá-lo na volta. A paisagem toca 
pelo que não tem, pela pobreza calma. Não há 
imprevisto. Nos pastos de grama pouca, só as grandes 
bossas dos cupins se expõem, bichos imobilizados. E à 
paz do campo mineiro se ajunta, aprofundando-a, a paz 
do domingo mineiro. 
2º Nunca será tão domingo como aqui, e domingos 
e domingos de eternidade se concentram em 
_________ dominicalização. Não acontecer nada, que 
beatitude! Deixar o mato crescer - mas o próprio mato 
foge à obrigação, e goza o domingo. Lá .......... o touro 
zebu e seu harém de nobres e modestas vacas - porque 
o zebu alia à majestade indiana a placidez das Minas, e 
boi nenhum se fez tão mineiro quanto esse, e bicho 
nenhum é tão mineiro quanto o boi, em seu calado 
conhecimento da vida, sua participação no trabalho. O 
rebanho amontoa-se em círculo, algumas _______ em 
pé, outras deitadas, chifres cumprimentando-se sem 
ruído. Parece um só boi espalhado, maginando. Com o 
pincel do rabo executa o milenar movimento de repelir 
a mosca, se é que não o pratica pelo prazer de abanar-
se. Mas há bois esparsos, bois solitários, que se postam 
junto a árvores, aparentemente recolhidos; ou fitam o 
carro que levanta poeira sobre a poeira habitual, e 
ruminam não sei que novelas de boi. 
3º A terra é um universal domingo, as estampas 
não se destacam, desaparecem na série. Figura humana 
é que custa a aparecer. Só o garotinho que brincava no 
barro, entre galinhas, e o braço de homem, no fundo 
escuro da casa ___________, erguendo a garrafa. 
4º Gente começa afinal a surgir, desembocando da 
ruazinha de arraial, em caminhões. Rapazes de calção, 
viajando de pé, aos berros. Vão disputar a grande 
partida em um dos dez lugares da redondeza onde o 
futebol resolveu o problema da felicidade repartindo-a 
com todos, do meritíssimo doutor juiz de direito aos 
presos da cadeia, que assistem atrás de grades ou por 
informação, e tomam conhecimento do gol do seu clube 
pelo ruído particular dos foguetes. As moças vão 
também, salve ó moças! Já não ....... nenhum ar 
especificamente montanhês, o cabelo aparado em 

pontas irregulares, a calça comprida e justa 
internacionalizaram há muito o tipo feminino, as 
garotas não são mais da França, da Turquia ou do 
Ceará, são todas de capa de revista, e mesmo assim 
continuam sendo a bem-aventurança e o licor da terra, e 
passam chispando no caminhão Fenemê, e desacatam o 
policial do posto da divisa, e vão entoando o sagrado 
nome do clube e a vitória certa. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no 
texto: 
a) perdeu – está – tem. 
b) perdeu estão – têm. 
c) perderam – estão – tem. 
d) perderam – está – têm. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas contínuas no 
texto: 
a) vigorosa – rezes – desbeissada. 
b) vigoroza – reses – desbeiçada. 
c) vigoroza – rezes – desbeissada. 
d) vigorosa – reses – desbeiçada. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o substantivo, 
quanto ao gênero, é masculino, biforme heterônimo: 
a) boi. 
b) mosca. 
c) doutor. 
d) policial. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o “i” é acentuado 
por ser tônico de hiato: 
a) princípio. 
b) ruído. 
c) círculo. 
d) meritíssimo. 
 
05 - Em “mas o próprio mato foge à obrigação” (2º 
parágrafo), o elemento coesivo mas pode ser 
substituído por todos citados abaixo, exceto: 
a) porém. 
b) entretanto. 
c) embora. 
d) todavia. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto mostra que o interesse pela paisagem da 
região descrita vai aumentando. 
II - No texto há predominância de traços descritivos 
combinados a comentários interpretativos. 
III - O texto é uma crônica narrada em primeira 
pessoa. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Uma equipe formada por 8 pedreiros constrói 
uma casa em 40 dias, trabalhando 8 horas por dia. 
Se essa equipe fosse composta por 6 pedreiros, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma casa teria 
sido construída em: 
a) 24 dias. 
b) mais de 36 e menos de 39 dias. 
c) mais de 41 e menos de 44 dias. 
d) mais de 55 dias. 
 
08 - Um terreno em formato retangular cuja largura 
mede 8 m a menos do que sua diagonal. Sabe-se que 
o comprimento desse terreno mede 12 m: 
a) 60 m2. 
b) 65 m2. 
c) 75 m2. 
d) 156 m2. 
 
09 - A diagonal de uma caixa cúbica mede  m. O 

volume dessa caixa mede: 
a) 2.000 L. 
b) 4.000 L. 
c) 6.000 L. 
d) 8.000 L. 
 
10 - Num grupo de 64 pessoas, sabe-se que 38 delas 
têm filhos, que 40 são casadas, e que 3 pessoas desse 
grupo não tem filhos nem são casadas. Assinale a 
alternativa correta: 
a) 14 pessoas desse grupo não têm filhos. 
b) 17 pessoas desse grupo são casadas e têm filhos. 
c) 21 pessoas desse grupo não são casadas. 
d) 23 pessoas desse grupo não têm filhos. 
 
11 - Apesar da crise no futebol mundial, com a 
prisão de alguns de seus dirigentes a renúncia do 
Presidente da FIFA e, o atual Presidente da 
Confederação Brasileira de futebol anunciou dias 
atrás durante audiência na Comissão de Esportes da 
Câmara dos Deputados, que não é investigado e 
cumprirá seu mandato ma CBF até o fim. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do atual 
Presidente da CBF: 
a) José Maria Marín. 
b) Joseph Blatter. 
c) Marco Pólo Del Nero. 
d) Ricardo Teixeira. 
 

12 - O Ministério da Educação está investigando 
irregularidades em inscrições no ENEM. O que 
mais está sendo buscado pelas autoridades é a 
declaração falsa de carência, que está sendo 
utilizada indevidamente por alguns candidatos para 
ficarem isentos da taxa de inscrição. Esta 
investigação está sendo realizada: 
a) Através de sindicâncias externas feitas por de 
sorteio. 
b) Com o cruzamento de dados com a receita federal. 
c) Diretamente nas residências dos candidatos pelo 
MEC com o apoio da Polícia Federal. 
d) Por meio de consultas nas redes sociais. 
 
13 - O Núcleo Alto Rio do Peixe foi formado a partir 
dos seguintes fatos: 
I - Construção da Estrada de Ferro em nossa região. 
II - Proclamação da República em 1.889. 
III - Revolução Federalista de 1.893. 
Que fatos acima realmente influenciaram na criação 
do Núcleo Alto Rio do Peixe? 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
14 - Que município abaixo quando ainda era distrito 
tinha a denominação de “Sete de Setembro”? 
a) Charrua. 
b) Ibiaçá. 
c) Sertão. 
d) Vila Lângaro. 
 
15 - Sobre o Sistema único de Saúde, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios 
a instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa. 
b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos poderão exercer suas atividades em mais 
de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-
SUS. 
c) O atendimento e a internação domiciliares, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, só poderão ser 
realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 
d) Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do Sistema 
Único de Saúde-SUS e seu financiamento será previsto 
na respectiva proposta orçamentária. 
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16 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, é INCORRETO afirmar que: 
a) A tosse seca é uma das principais reações adversas 
dos inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
b) Hidralazina e minoxidil são dois dos principais 
representantes dos vasodilatadores diretos. 
c) Os alfabloqueadores podem induzir ao aparecimento 
de tolerância, o que exige o uso de doses 
gradativamente crescentes. 
d) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os 
diuréticos de alça, em baixas doses. 
 
17 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente 
(Pneumo 10) é administrada por via intramuscular 
profunda. 
b) O esquema de vacinação com a vacina BCG 
corresponde à dose única o mais precocemente 
possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após 
o nascimento, ainda na maternidade. 
c) Em relação à vacina contra hepatite B, em caso de 
esquema vacinal incompleto, o esquema deve ser 
reiniciado. 
d) A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP) 
é indicada para a vacinação de crianças menores de 7 
anos de idade como dose de reforço do esquema básico 
da vacina penta. 
 
18 - Sobre as Cefaleias, analise as afirmativas 
abaixo: 
I - Pode-se iniciar o tratamento das crises de 
enxaqueca com analgésicos comuns, como a 
dipirona e o ácido acetilsalicílico. Anti-inflamatórios 
hormonais também são uma boa alternativa de 
manejo. 
II - O diagnóstico de enxaqueca pode ser confundido 
com o de cefaleia causada por sinusite, tendo em 
vista que alguns dos sintomas oculares e nasais 
podem dificultar a interpretação diagnóstica feita 
pelo médico. 
III - O uso de analgésicos e de anti-inflamatórios 
não hormonais é a conduta adequada para a 
maioria dos casos de cefaleia tensional, desde que 
complementado com a orientação aos fatores 
desencadeantes. 
O número de afirmativas INCORRETAS 
corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
 

19 - Sobre o Diabetes Mellitus tipo 1, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A taxa de destruição das células beta é variável, 
sendo, em geral, mais rápida entre as crianças. 
b) Os indivíduos com essa forma de DM podem 
desenvolver cetoacidose e apresentam graus variáveis 
de deficiência de insulina. 
c) A forma lentamente progressiva ocorre em adultos, 
sendo referida como diabetes autoimune latente do 
adulto (LADA). 
d) O Diabetes Mellitus tipo 1 idiopático corresponde à 
maioria dos casos. 
 
20 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
é INCORRETO afirmar que: 
a) Os parceiros de mulheres com tricomoníase, devem 
ser tratados com o mesmo medicamento em dose única. 
b) O diagnóstico de linfogranuloma venéreo deve ser 
considerado em todos os casos de adenite inguinal, 
elefantíase genital, estenose uretral ou retal. 
c) São Doenças Sexualmente Transmissíveis de 
notificação compulsória: Donovanose, Linfogranuloma, 
Tricomoníase e Gonorréia. 
d) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento 
adequado, pode-se estender ao endométrio e às 
trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), 
sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica 
crônica, as principais sequelas. 
 
21 - A periodicidade da notificação compulsória é 
dividida em imediatas (até 24 horas) ou semanal. 
São doenças ou agravos de notificação compulsória 
imediata, EXCETO: 
a) Difteria e Leptospirose. 
b) Raiva humana e Síndrome da Rubéola Congênita. 
c) Doença de Chagas Aguda e Peste. 
d) Dengue (Casos) e Hanseníase. 
 
22 - Sobre a anemia carencial ferropriva, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Os sinais e os sintomas mais frequentemente 
observados são inespecíficos, como anorexia, palidez, 
perversão do apetite, apatia, adinamia, irritabilidade, 
cansaço e fraqueza muscular. 
b) As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação 
da transferrina (ST) são limitadas para avaliação da 
deficiência de ferro. 
c) A utilização de ferro parenteral como tratamento 
deve estar restrita a situações excepcionais. 
d) É recomendado que o tratamento medicamentoso, 
através do sulfato ferroso, seja administrado 
conjuntamente a suplementos polivitamínicos e 
minerais. 
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23 - Sobre a Tireotoxicose, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A suspeita clínica de tireotoxicose deve ser 
confirmada por meio da determinação concomitante 
dos níveis séricos do TSH e hormônios tireoidianos. 
b) A maioria dos pacientes com tireotoxicose apresenta 
TSH elevado. 
c) Em idosos, predominam sintomas cardiopulmonares, 
tais como taquicardia (ou fibrilação atrial), dispneia e 
edema. 
d) O tratamento pode ser realizado com drogas 
antitireoidianas, administração de radioiodoterapia ou 
cirurgia de acordo com a etiologia da tireotoxicose, as 
características clínicas e a disponibilidade local de 
métodos. 
 
24 - Sobre a Insuficiência Cardíaca, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A disfunção cardíaca aguda pode estar relacionada à 
isquemia, distúrbios do ritmo, disfunção valvular, 
doença pericárdica, pressões elevadas de enchimento 
ou resistência sistêmica elevada. 
b) Na insuficiência cardíaca diastólica o principal 
problema é a contratilidade miocárdica. 
c) Causas cardiovasculares e não cardiovasculares 
podem precipitar a insuficiência cardíaca aguda. 
d) A insuficiência cardíaca aguda é usualmente 
caracterizada por congestão pulmonar. 
 
25 - Sobre a febre reumática, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A artrite é a manifestação mais comum da febre 
reumática e evolui de forma simétrica. 
b) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não 
existindo sinal patognomônico ou exame específico. 
c) A cardite tende a aparecer em fase precoce e, mais 
frequentemente, é diagnosticada nas três primeiras 
semanas da fase aguda. 
d) A faringoamigdalite está associada ao surgimento da 
febre reumática. 
 
26 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) O tratamento da doença é ambulatorial e utiliza 
esquemas terapêuticos padronizados. É constituída por 
rifampicina, dapsona e clofazimina acondicionados em 
quatro (quatro) tipos de cartelas, com a composição de 
acordo com a classificação operacional de cada caso. 
b) O resultado negativo da baciloscopia exclui o 
diagnóstico de hanseníase. 
c) A hanseníase não é de transmissão hereditária 
(congênita) e também não há evidências de transmissão 
nas relações sexuais. 

d) A gravidez e o aleitamento materno não contra-
indicam o tratamento poliquimioterápico (PQT) da 
doença. 
 
27 - Sobre a Anafilaxia, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) As manifestações cutâneas surgem na maioria das 
crises, podendo no entanto, estar ausentes nos casos de 
choque. 
b) A condição clínica que mais se confunde com a 
anafilaxia é a reação vasodepressora (vasovagal). 
c) O uso de corticoides orais ou venosos e anti-
histamínicos é útil na fase aguda. 
d) Atenção especial deve ser dada a pacientes que usam 
betabloqueadores, pois são mais suscetíveis às reações 
anafiláticas e a epinefrina pode ter efeito limitado nesse 
paciente. 
 
28 - Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da 
tuberculose se infectam, assim como nem todas as 
pessoas infectadas desenvolvem a doença. 
b) A prova tuberculínica é indicada como principal 
método de diagnóstico da doença. Pessoa reatora ao 
teste isoladamente é suficiente para o diagnóstico da 
doença tuberculose. 
c) O esquema básico de tratamento para casos novos de 
todas as formas de tuberculose é composto por 
Rifampicina, Isoniazida e a Pirazinamida. 
d) Considera-se, caso novo ou sem tratamento anterior, 
os pacientes que nunca se submeteram à quimioterapia 
antituberculosa; que fizeram tratamento por menos de 
30 dias ou há mais de cinco anos. 
 
29 - Analise as afirmativas abaixo, sobre os sintomas 
das Doenças Respiratórias Crônicas: 
I - A dispneia crônica ou com piora progressiva 
pode indicar crise de asma, embolia pulmonar ou 
pneumotórax. 
II - A sibilância é secundária a processos obstrutivos 
brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma 
brônquico, corpos estranhos, enfermidades que 
levam à instalação de secreção-inflamação-edema, 
como é o caso da asma), sejam compressivos 
extrínsecos (adenomegalias, tumores etc.). 
III - A expectoração excessiva pela manhã pode 
estar associada a bronquiectasias, bronquite crônica 
infectada e abscessos pulmonares. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde 
a: 
a) Zero.   c) Duas. 
b) Uma.   d) Três.  
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30 - Sobre o câncer de colo de útero, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são 
assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da 
realização periódica do exame citopatológico e 
confirmadas pela colposcopia e exame histopatológico. 
b) O método de rastreamento do câncer do colo do 
útero e de suas lesões precursoras é o exame 
citopatológico. O início da coleta deve ser aos 18 anos 
de idade para as mulheres que já tiveram atividade 
sexual. 
c) A infecção pelo HPV é causa necessária para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero. 
d) No estágio invasor da doença os principais sintomas 
são sangramento vaginal, leucorreia e dor pélvica, que 
podem estar associados com queixas urinárias ou 
intestinais nos casos mais avançados.  
 
 
 
 




