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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

01 de novembro de 2009.
Duração: 4h

PROVA DE MÉDICO ESF

Prezado Candidato
A Faepesul deseja a você sucesso nesta caminhada.
Esta prova é composta de: 20 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de
legislação municipal, 5 de informática e 20 questões de conhecimentos técnicoprofissionais.
Procure resolver a prova com calma e atenção, preenchendo devidamente o cartãoresposta.
Diante de qualquer dúvida ou irregularidade, você comunicar-se com o fiscal.
Use somente caneta azul ou preta, para preencher o cartão-resposta, sem rasuras.
Não use corretivo no cartão-resposta.
Se você assinalar, no seu cartão-resposta, mais de uma alternativa, a questão não
será considerada.
O cartão-resposta não deverá ser rasurado, nem amassado, nem dobrado.

Boa Prova !
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Prova de Médico ESF
Prova de Atualidades e Cultura Local
1.
A descoberta das reservas do pré-sal tem provocado grandes debates em todo
o país. Desde sua descoberta, muitos passaram a defender novos modelos de
regulação para preservar uma maior parte desta riqueza para o Brasil. Assinale a
alternativa correta:
A. pré-sal é a denominação das reservas da Amazônia encontradas abaixo de uma
profunda camada de sal no subsolo da floresta, também chamada de subsal.
B. a camada pré-sal é um gigantesco reservatório de rochas de sal localizado na
região de Angra dos Reis (região litorânea). Estas reservas estão localizadas abaixo
da camada de sal (que podem ter até 2 (dois) Km de espessura).
C. a chamada camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800
quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do
mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O
petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7 (sete ) mil
metros.
D. se forem confirmadas as estimativas da quantidade de sal em camada, o Brasil
poderá se transformar, futuramente, num dos maiores produtores e exportadores de
cristal de rocha do mundo. Porém, os investimentos deverão ser altíssimos, pois,
em função da profundidade das reservas, a tecnologia aplicada deverá ser de alto
custo.
E. pré-sal é a denominação das reservas de petróleo, que se estende ao longo do
litoral nordestino. Estima-se que o Brasil pode dar um salto no ranking dos países
com maiores reservas de óleo e gás do mundo.
2.
Segundo o jornal o Estadão de São Paulo, o número de casos de gripe A no
mundo superam os 277.607 e as mortes causadas pelo vírus H1N1, causador dessa
doença, são pelo menos 3.205, conforme informou a Organização Mundial de Saúde
(OMS). A gripe suína é uma doença respiratória aguda causada por uma variação do
vírus influenza tipo A, conhecido como H1N1. Assinale a resposta incorreta:
A. os sintomas da gripe suína em humanos parecem ser semelhantes aos de uma gripe
comum.
B. os sintomas são febre acima de ˚C,
38 tosse, podendo ser seguida de dor nas
articulações, garganta, cabeça, irritação dos olhos, prostração, dificuldade respiratória
e fluxo nasal.
C. a transmissão do vírus se dá de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse,
espirro ou de secreções respiratórias das pessoas infectadas.
D. qualquer pessoa que apresente síndrome gripal é um caso potencial de influenza A
(H1N1).
E. a orientação do Ministério da Saúde é de tratar com antiviral todas as pessoas com
sintomas causados pelo vírus influenza tipo A, conhecido como H1N1, para a
prevenção da gripe suína.
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3.
O Brasil assinou o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que cria a
ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de Língua
Oficial Portuguesa, que entrou em vigor janeiro de 2009.
Assinale a alternativa
correta:
A. a medida também deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico
entre o Brasil e os países do acordo, Portugal, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde,
Guiné –Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
B. os países do Acordo Ortográfico são o Brasil, Colômbia, Moçambique, Cabo
Verde, Portugal, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.
C. a medida deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os
países da Organização das Nações Unidas e a divulgação mais abrangente da
língua e da literatura.
D. o último país a aderir o Acordo Ortográfico em 2004 foi Moçambique.
E. segundo o Ministério da Educação, o acordo ampliará a cooperação internacional
entre os nove países ao estabelecer uma grafia oficial única do idioma.
4.
O primeiro povoado de Garopaba surgiu em 1666, com a chegada dos
imigrantes açorianos, porém foram os tupi-guaranis seus primeiros habitantes e que
deram o nome à cidade. Sobre a história de Garopaba é correto afirmar:

A. em 1930 Garopaba passa à Distrito de Palhoça. No ano de 1961, volta à condição
de Município, sendo fundada em 19 de Dezembro de 1981, através da Lei nº
798/61.
B. a História de Garopaba inicia-se no descobrimento do Brasil. Pois a “Baia de
Garopaba” serviu como abrigo à expedição naval da Cidade de Corunã, que a
utilizou para fugir de um temporal.
C. foram os carijós os primeiros habitantes de Garopaba; que deram o nome à
cidade. Este nome vem grafado – gahopapaba – na carta Turin, em 1523, ou
assim: ygá, upaba, guarupeba. Que significa a enseada de barcos, do descanso
ou ainda o lugar abençoado.
D. os açorianos desembarcaram em Garopaba enviados pelo Império Espanhol,
procedentes a maioria da 3ª Ilha dos Açores. Em 1793, foi criada a Armação de
São Joaquim de Garopaba.
E. a verdadeira definição do nome Garopaba está na Língua Portuguesa, a língua
local: ygá, ygara, ygarata; significa arco, embarcação, canoa – mpaba paba é
estância, lugar, enseada.
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5.
Com ótima localização e com praias maravilhosas, a bela Garopaba, possui
aproximadamente 55 sítios arqueológicos, cavernas e inscrições rupestres, e até
engenhos de farinha do tempo colonial, tudo para ser somente uma cidade histórica.
Assinale a alternativa correta a cerca de sua economia:
A. Garopaba possui sua economia basicamente focada no turismo e na indústria
cerâmica.
B. a sua economia baseia-se somente na pesca artesanal, causando desemprego
acentuando na baixa temporada e nas entressafras da pesca da tainha e da
anchova.
C. destaca-se na economia de Garopaba o turismo religioso, onde muitos turistas
visitam a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz de São Joaquim, com
característico estilo arquitetônico açoriano.
D. a economia de Garopaba gira em torno do turismo, da construção civil, e da pesca
artesanal. Evidenciando-se também o comércio e a indústria de confecção.
E. a indústria moveleira tem alavancado a economia do Município de Garopaba, além
do turismo acentuado em suas oito praias, principalmente a praia da Ferrugem, do
Siriú e da Gamboa, cercada pela Mata Atlântica, onde pode-se observar as baleias
francas.

Prova de Língua Portuguesa

Texto para as questões 6,7,8 e 9:
Para que ninguém a quisesse
Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a
atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos
de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as jóias.
E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou
a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum
se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E
evitava sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que
fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade
da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela.
Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do
bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos.
Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela
casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
Marina Colasanti (in Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Roco, 1986, p. 112)
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6. Sobre o texto, é correto dizer:
A. o marido começou a ter saudade da mulher com quem se casara.
B. o marido, tomado pelo ciúme, transforma sua mulher até não reconhecer mais nela
a pessoa pela qual se apaixonara.
C. quando o marido jogou fora decotes, sapatos, jóias, sedas, a mulher passou a
andar esquiva como um gato.
D. o marido se arrepende e recupera a confiança devolvendo tudo que tirou da sua
mulher.
E. não usar batom e andar com vestido de chita mostra que a mulher nunca foi
vaidosa.
7. Em “Esquiva como um gato, não mais atravessava praças”, ocorre a seguinte figura
de linguagem:
A. comparação.
B. metáfora.
C. metonímia.
D. onomatopeia.
E. prosopopeia.
8. Na sentença “[...] pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos”, o pronome
oblíquo desempenha a função de:
A. objeto indireto, substituindo “a ela”.
B. objeto direto, substituindo “para ela”.
C. objeto indireto, substituindo “para ela”.
D. adjunto adnominal, substituindo “dela”.
E. adjunto adverbial, substituindo “nela”.
9. As sentenças “Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias” e
“Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha
dos vestidos e parasse de se pintar” podem ser reescritas, sem prejuízo semântico e
gramatical, pelas seguintes construções respectivamente:
A. Uma fina saudade; todavia começou a alinhavar-se em seus dias/Porquanto os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
B. Uma fina saudade, mas, começou a alinhavar-se em seus dias/Posto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
C. Uma fina saudade, no entanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Como os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
D. Uma fina saudade, portanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Já que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
E. Uma fina saudade, porquanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Visto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
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10. As alternativas que atendem à língua em seu aspecto padrão são:
I. nunca houveram tantas dúvidas sobre a situação do país.
II. deve fazer dez anos desde que você partiu.
III. a maioria das pessoas fez o trabalho.
IV. forneceram bastantes projetos para a reforma do prédio.
V. estas roupas custaram caro.
A alternativa que apresenta a sequência correta é:
A. I, IV e V.
B. II, III e V.
C. III e IV.
D. II e V.
E. II, III, IV e V.
Prova de Matemática
11.O gráfico a seguir mostra a distância percorrida por Carlos, em seu carro, das 13 às
17 horas de certo dia. O tempo indica o número de horas decorridas depois das 13
horas.

Sobre a distância percorrida por Carlos em seu carro, temos as seguintes
afirmações:
I. o período em que Carlos ficou parado foi das 15 às 16 horas.
II. a distância percorrida por Carlos das 13 às 14 horas desse dia foi de 8 km.
III. a distância percorrida por Carlos das 14 às 15 horas é maior que a distância
percorrida das 16 às 17 horas.
IV. Carlos percorreu 50 Km das 16 às 17 horas
Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta.
A. somente I e II são corretas.
B. somente II e III são corretas.
C. somente I, III e IV são corretas.
D. somente II, III e IV são corretas.
E. todas estão corretas.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

12.Observe as figuras:

Assinale a alternativa correta quanto ao número de triângulos congruentes ao
triângulo da primeira figura da décima segunda figura, supondo que se mantém
a regularidade.
A.
B.
C.
D.
E.

100.
169.
144.
225.
101.

13.Observe a figura seguinte que mostra uma caixa de papelão retangular com as
seguintes dimensões: 6 cm de comprimento, 4 cm de largura e 3 cm de altura.

Assinale a alternativa que melhor expressa a quantidade em cm2 de papelão
necessário para confeccionar a caixa.
A. 108 cm2.
B. 76 cm2.
C. 13 cm2.
D. 72 cm2.
E. 36 cm2.
14. A população de uma cidade está crescendo à taxa de 5% ao ano. Assinale a
alternativa que melhor expressa o percentual de crescimento dessa população
em 3 anos, aproximadamente.
A.
B.
C.
D.
E.

15,0%.
15,5%.
25,0%.
15,8%.
17,5%.
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15.A tabela a seguir mostra o número de panfletos impressos por uma impressora
jato de tinta de acordo com o tempo.
Velocidade da impressora jato de tinta
Intervalo de tempo
Número de panfletos
(em minutos)
impressos
2
48
4
96
6
144
8
192
10
240
De acordo com os dados da tabela é possível afirmar:
I. o número de panfletos impressos por minuto é de 24.
II. o tempo, aproximado, para imprimir 1 panfleto é de 2,5 segundos.
III. podemos imprimir 390 panfletos em 16 minutos.
IV. a lei de formação que relaciona n (número de panfletos impressos) com
t (tempo) é n = 24t .
Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta.
A. somente I, II e IV são corretas.
B. somente I, II e III são corretas.
C. somente II, III e IV são corretas.
D. somente II, III e IV são corretas.
E. todas as alternativas estão corretas.

Prova de Legislação Específica
16. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), é verdadeiro
afirmar:
I. a universalidade é a garantia de que todos cidadãos devem ter acesso aos
serviços de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema
de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia
apropriada para cada nível.
II. a equidade diz que o acesso aos serviços de saúde deve ser garantido à todos,
sem levar em conta a raça, situação econômica ou crença religiosa.
III. a integralidade diz que cada grupo de ações deve agir por si só, havendo uma
separação clara entre ações preventivas, ligadas ao Ministério da Saúde, e as
ações curativas, vinculadas ao Ministério da Previdência.
IV. a descentralização foi uma redistribuição do poder, centralizados na União e nos
Estados desde os governos militares, e que agora tem a participação também do
município.
V. o controle social é garantido pelos conselhos federal, estaduais e municipais.
Através deles a participação social ocorre, pois além de representantes do governo,
eles são compostos por prestadores de serviço apenas do estado e servidores das
prefeituras locais.
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A.
B.
C.
D.
E.

são corretas I, II, III.
são corretas I, II, III, IV.
são corretas I, II, IV.
são corretas I, III, IV, V.
são corretas II, III, IV.

17. No Sistema Único de Saúde (SUS), a criação dos Conselhos Municipais de Saúde
relaciona-se mais diretamente com o princípio de qual das alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

participação popular.
descentralização.
integralidade.
hierarquização.
adscrição da clientela.

18. Em relação à cobertura assistencial, a premissa básica do Sistema único de Saúde
(SUS) que diferencia a questão do acesso aos períodos anteriores à Constituição
Federal de 1988 é:
A.
B.
C.
D.
E.

a equidade na oferta de serviços.
a descentralização da gestão em saúde.
o controle social.
a universalização do atendimento.
a referência e contra referência.

19. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece como competência
municipal. Assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
o financiamento pelo dos recursos para o setor da saúde local.
estabelecer benefícios.
a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.

20. A Constituição Federal, no que se refere à saúde, estabelece que o Sistema Único
de Saúde (SUS) tem, entre outras alterações:
A.
B.
C.
D.
E.

formar prioritariamente recursos humanos para atividades hospitalares.
formular políticas de atenção global à saúde.
reduzir as ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
delegar ao setor privado a execução de ações de saneamento básico.
incentivar a especialização dos serviços de saúde.
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Prova de Legislação Municipal
21. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato que resulta na
sua criação. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência cabe:
A. apenas votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um quarto (1/4) dos
membros da Câmara.
B. apenas enviar petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais.
C. discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno,
a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos
membros da Câmara.
D. apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, não
podendo emitir pareceres.
E. discutir e votar projeto de lei que não dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos membros
da Câmara.

22. O cargo público de caráter comissionado tem natureza transitória, sendo de livre
nomeação e exoneração a critério do Chefe de cada Poder e, destina-se,
exclusivamente as atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Em relação à
esta afirmação, é correto:
A.
B.

C.
D.

E.

os cargos de provimento em comissão serão providos por, no mínimo, 5% (cinco
por cento) dos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.
servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se licenciar para
prover cargo comissionado não poderá optar pela remuneração entre a definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado
a todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 70% (setenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.
os cargos comissionados terão remuneração composta de parcela única, com
demais acréscimos ou vantagens.
regime previdenciário dos servidores municipais detentores de cargo de
provimento efetivo que se encontram licenciados para prover cargo em comissão
será o Regime Próprio de Previdência Social, não devendo contribuir para o
IPREGOBA.
o servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se
licenciar para prover cargo comissionado poderá optar pela remuneração definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado
a todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 80% (oitenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.
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23. Provimento são todos os atos praticados pelas autoridades competentes de cada
Poder com o objetivo de tomar providências acerca do ingresso na Administração
Pública. São formas de provimento de cargos públicos:
A.
B.
C.
D.
E.

somente nomeação.
somente nomeação e readaptação.
nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, recondução e alienação.
nomeação, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e recondução.
nenhuma das alternativas está correta.

24. Sobre o processo legislativo, no que tange às leis, o Projeto de Lei aprovado será
enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará. A partir desta informação, é
correto:
A.

B.

C.
D.

E.

o veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio aberto.
o veto será apreciado pela Câmara dentro de 45 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio secreto.
decorrido o prazo de 10 dias o silêncio do prefeito importará em não aprovação.
se o Prefeito considerar o Projeto no todo ou em parte inconstitucional ou
contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias
úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, os
motivos do veto ao presidente da Câmara.
o veto total somente abrangerá texto parcial de artigo, de parágrafo, de inciso ou
de alínea.

25. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que:
A.

B.

C.

D.

E.

a sindicância administrativa é o meio sumário de elucidação de irregularidades no
serviço público para subsequente instauração de processo disciplinar e/ou
punição do infrator.
a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata ou não, mediante processo administrativo ou
inquérito administrativo disciplinar que apure o ilícito administrativo cometido,
assegurando ao acusado ampla defesa.
processo disciplinar não é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições; ou que tenha
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
inquérito administrativo é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor e não obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado
ampla defesa, sem a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora não poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandála ou isentar o servidor de responsabilidade.
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Prova de Informática
26.Os seguintes aplicativos são usados para edição de texto, EXCETO:
A. MS Word
B. WordPad
C. NotePad
D. Windows Media Player
E. BrOffice.org Writer

27. Com as novas regras da língua portuguesa que começaram a vigorar a partir de
2009 surgiu um grande problema: a verificação e a correção automática de textos em
dispositivos computacionais. Deste modo, fazer a correção dos textos torna-se um
entrave na vida do usuário, assinale a alternativa correta que aponta a resolução deste
problema.
A. Atualização do Sistema operacional.
B. Atualização do Antivírus e Firewall.
C. MS World corrige automaticamente nas novas normas ortográficas.
D. Configuração do hardware.
E. Nenhuma das alternativas.
28.Sobre o Microsoft Excel é correto afirmar que:
A. é um processador de texto.
B. é um programa de planilha eletrônica de cálculo.
C. é um programa utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas
originalmente escrito para sistema operacional.
D. é um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office.
E. é um programa que é basicamente usado para diagramação eletrônica, como
elaboração de layouts com texto, gráficos, fotografias e outros elementos.

29.Qual a definição de "Internet"? Marque a opção correta:
A. uma rede local.
B. páginas com informações diversas.
C. serviços de mensagens via rede.
D. um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro.
E. tecnologia de interconexão para redes locais.
30.Qual programa que utilizamos para acessar as páginas da Internet?
A.
B.
C.
D.
E.

outlook Express.
MSN Messenger.
windows XP.
Linux.
internet Explorer.
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Prova de Conhecimentos Técnico-Profissionais

31.Correlacione às colunas, tratamento das PAC (Pneumonia Adquirida na
Comunidade):
I. Paciente internado na
enfermaria
II. UTI risco de pseudomonas
III. Suspeita de aspiração
IV. Tratamento domiciliar

A.
B.
C.
D.
E.

a. (

) Ampicilina+sulbactan 3g EV 6/6h

b. (
c. (
d. (

) Claritromicina 500mg VO 12/12h
) Levofloxacino 500mg EV por dia
) piperacilina-tazobactan 4,5g 8/8h +
ciprofloxacino 500mg + claritromicina
500 MG EV 12/12h

I-c, II-d, III-a, IV-b.
I-c, II-d, III-b, IV-a.
I-c, II-b, III-d, IV-a.
I-a, II-d, III-b, IV-c.
I-b, II-c, III-d, IV-a.

32. Assinale a alternativa CORRETA:
A. Diarréia aguda com sangue e sem sintomas sistêmicos não ocorre em crises
diverticulares, angiodisplasia do cólon e colite actínica.
B. Ciprofloxacino é o tratamento de escolha para colite pseudomembranosa
causada pelo Clostridium difficile.
C. O diagnóstico de colite isquêmica deve ser considerado em paciente com mais
de 50 anos, com dor abdominal e diarréia com sangue.
D. No tratamento da diarréia aguda se deve prescrever loperamida para todos os
paciente, independente da etiologia.
E. Diarréia aguda a duração é de menos 4 semanas e hospitaliza-se todos os
pacientes que apresentem > 4 evacuações por dia.

33. Entre os mecanismos básicos causadores de IRA, o(s) mais prováve(l) (is) é (são):
A.
B.
C.
D.
E.

Pós-renal.
Pré-renal.
Renal.
Renal + pré-renal.
Pós-renal + renal.
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34. Um paciente urêmico agudamente, em uso de penicilina, que além dos exames
com escorias elevadas, apresenta no sedimento urinário, eosinofilúria, sua suspeita
etiológica é:
A.
B.
C.
D.
E.

Nefrite intersticial crônica.
Doença renal policistica.
Tuberculose renal.
Nefropatia úrica.
Nefrite intersticial aguda.

35. Quanto a Gota e Hiperuricemia, assinale a alternativa ERRADA.
A. A artrite aguda no primeiro metatarso falangiana é ocorrência rara.
B. Os episódios iniciais de gota são mais freqüentemente poliarticulares.
C. As articulações mais freqüentemente acometidas nos primeiros episódios são
as do esqueleto axial.
D. O nível de acido úrico no sangue pode estar normal durante a crise aguda de
Gota.
E. A artrite gotosa aguda tem remissão mais rápida com o uso do alluporinol
(zyloric).
36. Qual das alternativas abaixo NÃO CONTEM a alteração possível de ocorrer na
Artrose de joelhos.
A.
B.
C.
D.
E.

Erosões ósseas.
Osteofitos em patela.
Pincamento articular.
Corpos livres intra-articulares.
Cistos subcondrais.

37. Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade com quadro confirmado de Lupus
Eritematoso Sistêmico, com lesões de pele em face, dor articular, astenia e queda de
cabelo. Assinale a alternativa ERRADA.
A. A positividade para o anticorpo Anti DNA dupla Hélice mostrará maior risco de
desenvolver lesão renal.
B. Deve ser orientada para se expor ao sol que tanto melhora as lesões de pele
em face como a doença no geral.
C. O fato de ter anti-Sm positivo ajudou a confirmar que a doença é realmente
Lupus Eritematoso Sistêmico.
D. Se tiver Anti Ro positivo, caso engravide, o feto terá maior risco de desenvolver
complicações tanto intra-utero como logo após o nascimento.
E. Caso o Anti DNA de dupla Hélice for positivo o diagnostico de Lupus
Eritematoso Sistêmico deve ser revisto já que este anticorpo nunca esta
presente em pacientes lupicas.
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38. Paciente apresenta-se no Ambulatório com cólica reno ureteral, em relação as
afirmações abaixo:
I.

Dor lombar irradiada no trajeto ureteral, podendo acometer genitais,
acompanhada de náuseas e/ou vômito.

II. Após anamnese e exame físico sumários (respeitando a dor) deve-se providenciar
a analgesia, baseada em antiespasmódicos + antiinflamatórios inibidores de
prostaglandinas.
III. Os exames complementares iniciais recomendados são: exame parcial de urina
+ Raio x simples de abdômen ou Ultrassonografia do aparelho urinário.
IV. A causa mais comum é a litíase ureteral.
V. A conduta depende da localização, tamanho e repercussão que o cálculo está
provocando no trato urinário superior.
Assinale a afirmativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Somente I, III, e IV estão corretas.
Somente III, IV, e V estão corretas.
Somente I, II, IV, e V estão corretas.
Somente II, III, e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

39. Paciente com diagnóstico de HAS há 8 meses, em tratamento com hidroclortiazida
12,5mg pela manhã e captopril 25mg de 8/8h. Comparece em consulta de seguimento
com PA=158/96mmHg. Além dos anti-hipertensivos usa medicação para controle de
DPOC. Qual das condutas abaixo seria a mais adequada?
A.
B.
C.
D.
E.

Aumentar captopril.
Aumentar hidroclortiazida.
Associar propanolol.
Reavaliar em 2 semanas.
Nenhuma das alternativas.

40. Paciente com diagnóstico de feocromocitoma. PA=170/94. Aguardando tratamento
cirúrgico. Qual a classe de antihipertensivo que representa prioridade no tratamento?
A.
B.
C.
D.
E.

Inibidor da enzima conversora da angiotensina.
Beta bloqueador.
Alfa-bloqueador.
Bloqueador de canal de cálcio dihidropiridinico.
Diuréticos.
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41. Paciente com PA=190/50mmHg. Exame físico – pulso em martelo d’agua, sopro
diastólico 3+/4 em foco aortico e borda esternal esquerda. Sugere que diagnóstico?
A.
B.
C.
D.
E.

Coarctação de aorta.
Insuficiência aortica.
Insuficiência mitral.
Miocardiopatia hipertrófica.
Pericardite constritiva.

42. Pode proporcionar diminuição da mortalidade em algum momento durante o
tratamento da ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva):
A.
B.
C.
D.
E.

Inibidor da ECA, beta bloqueador e espironolactona.
Inibidor da ECA, diurético de alça e espironolactona.
Inibidor da ECA, digital e beta bloqueador.
Digital, beta bloqueador, Inibidor da ECA e espironolactona.
Beta bloqueador, diurético de alça, espironolactona e digital.

43. Conforme consenso da Sociedade brasileira de cardiologia, em paciente com dor
torácica com características clínicas de angina estável, qual recomendação de exames
para primeira avaliação?
A.
B.
C.
D.
E.

Teste ergométrico.
Ecocardiograma com estresse.
ECG de repouso e RX tórax.
Cintilografia perfusional.
Cineangiocoronariografia.

44. Quanto à prevenção do Diabete Melito, assinale a alternativa Correta:
A. Mudança de estilo de vida de modo intensivo é a medida de maior eficácia.
B. Uso do metformin é uma alternativa igualmente eficaz a mudança no estilo de
vida.
C. Uso de Glitazonas é a pior de todas as alternativas.
D. Uso de drogas está sempre indicado junto com as mudanças no estilo de vida.
E. Uso de orlistat está sempre indicado nos pacientes com alteração de glicemia e
obesidade.
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45. Sobre o tratamento do Diabete Melito são feitas as seguintes afirmações, qual a
incorreta:
A. O antidiabético oral de primeira escolha é o Metformin.
B. As sulfoniluréias e as glinidas tem mecanismo e são semelhantes e podem
aumentar o peso dos pacientes.
C. O antidiabético oral que mais reduz a resistência periférica à insulina são as
glitazonas.
D. O tratamento com modificações do estilo de vida (MEV), tem baixo poder de
redução da glicemia de jejum e da hemoglobina glicosilada.
E. A insulina tem indicação formal de uso nas intercorrências médicas
relacionadas ao DM, falha secundária às drogas orais, gestação e casos de
insulinopenia intensa com sintomas clássicos de DM, ditos de “polis”.
46. Assinale a alternativa incorreta quanto ao hipotireoidismo primário:
A. Sua forma subclínica é mais freqüente que a clínica.
B. A freqüência de sintomas compatíveis com hipotireoidismo é igual nos paciente
com e sem a doença.
C. Pacientes com anticorpo anti-tireoperoxidase (TPO) positivo e TSH normal
devem ser tratamentos com T4 sempre.
D. O tratamento deve ser com levotiroxina (T4) sem o uso de T3.
E. A levotiroxina é essencial para o desenvolvimento cerebral, principalmente
antes dos 02 anos de idade.

47. Sobre os nódulos de tireóide são feitas as seguintes afirmações, a incorreta é:
A. A punção de todos os nódulos de tireóide só pode ser feita com auxílio de
ultrassom.
B. O diagnóstico de todos os tipos de neoplasias de tireóide podem ser feito pela
PAAF.
C. A chance de malignidade de um nódulo tireoidiano é de 5%.
D. A função tireoidiana é normal na maioria dos nódulos sólidos de tireóide.
E. É uma situação clínica freqüente, com freqüência estimada de até 50% nas
mulheres acima dos 60 anos.

48. Paciente de 20 anos, sexo masculino, está em investigação diagnóstica de
derrame pleural à direita, cuja análise bioquímica do líquido indica dosagem de
desidrogenase lática de 300ul/ml, com proteína de 4,2g/l e leucócitos com 70% de
células mononucleares. O próximo passo da investigação é:
A.
B.
C.
D.
E.

Mediastinoscopia.
Biopsia pleural.
Citologia esfoliativa de catarro.
Tomografia Computadorizada de tórax.
Ressonância Nuclear Magnética de tórax.
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49. O broncograma aéreo sugere:
A.
B.
C.
D.
E.

Adenopatia mediastínica.
Derrame pleural.
Formação cavitária.
Lesão parenquimatosa.
Lesão intersticial.

50. A tromboembolia pulmonar é considerada importante complicação clínica. São
identificados como fatores de risco os seguintes:
A.
B.
C.
D.
E.

Síndrome nefrótica e uso de estrógenos.
Hemoglobinúria paroxística e talassemia minor.
Obesidade e presença do anticorpo VIII no sangue.
Anticorpo antifosfolipídio e doença de Von Willebrand.
Deficiência de antitrombina III e excesso de proteína C.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

FOLHA DE RASCUNHO
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