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MEDICO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções
(A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de
defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do
caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso
Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta,
implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português
Leia o poema de Gregório de Matos e responda as questões 01 a 03:

MORALIZA O POETA NOS OCIDENTES DO SOL A INCONSTÂNCIA DOS
BENS DO MUNDO
Nasce o sol, e não dura mais que um dia,
Depois da luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.
Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?
Mas no sol e na luz, falta a firmeza,
Na formosura não se crê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.
Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.
Disponível em www.recantodasletras.com.br Acesso em 19 nov.2109

01-Use V- verdadeiro e F-falso para as afirmações sobre o texto:
( )O que angustia o eu poético é ver tudo se alterar a sua volta e tudo voltar
à ignorância.
( )O eu poético enfrenta um paradoxo da dura realidade humana: o nascer e
o morrer.
( )A sequência de versos interrogativos focaliza a beleza e o alcance da luz
da vida.
( )O poeta retoma a temática lírica reflexiva em que versa sobre a vaidade e
as frustrações humanas diante da brevidade da vida.
Respectivamente temos:
a) V- V- V- F
b) F- V- F- V

c) F- V- V- F
d) V- V- F- V
e) V- F- F- V
02) “...morre a formosura...” O antônimo do termo em negrito é:
a) fealdade
b) beldade
c) ignomínia
d) celeuma
e) invídia
03)Sobre a estruturação do texto:
I- Ocorrem antíteses.
II- Há presença de elipse.
III- Se constitui em um soneto.
a) Somente I é correta.
b) Somente II é correta.
c) Somente I e II são corretas.
d) I, II e III são corretas.
e) Somente III é correta.

Para as questões 04 e 05 use a figura abaixo:

Fonte: Internet.

04) A respeito da imagem e texto acima é possível afirmar que, exceto:
a) Segundo a norma culta não há desvio da gramática normativa.
b) Há uma informação implícita na primeira sentença o que gera erro de
concordância.

c)Há um sujeito oculto além de locução adverbial, objeto direto e adjunto
adverbial na primeira informação da imagem.
d)Comer gente indica algo moralmente e criminalmente condenável, e portanto
causa estranhamento a informação.
e)A ausência do sinal de pontuação torna a frase ambígua.
05)CANIBAL- Diz-se da pessoa que como carne humana, também chamada
de:
a) misógina
b) homófona
c) morfóloga
d) enóloga
e) antropófaga
06) “Já tomei duas taças de vinho.” A figura de linguagem presente na frase
anterior denomina-se:
a) hipérbole
b) onomatopeia
c) sinestesia
d) metonímia
e) pleonasmo
07) Marque a alternativa que apresenta erro em relação ao emprego dos
PORQUÊS:
a) O porquê da mudança foi mencionado no contrato.
b) Desistimos de jogar porque não tínhamos atletas suficiente.
c) Após a aula, a diretora explicou por que ficamos na sala.
d) Não sei porque você está rindo.
e) Ele não voltou para casa, sabe por quê?
08) A frase em que os termos em itálico exprimem ideia de concessão está na
alternativa:
a) Como a casa ficava perto, decidiu ir mais tarde.
b) À noite choveu tanto que a operária não conseguiu voltar para casa.
c) Quanto mais os ciclistas passeiam na cidade, mais problemas teremos no
trânsito.
d) No sábado, mesmo que chova, iremos para o baile.
e) As mudanças foram feitas conforme determinou o arquiteto pediu.
09) Dadas as sentenças:
1-O trem amarelo partia todos os dias ao meio-dia e meio.
2-Depois que caiu do balanço, a menina ficou meia tonta.
3-Naquele clube, não é permitido a hospedagem de animais.
Em relação à concordância nominal:
a) Todas as frases estão incorretas.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Somente 1 e 2 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e)Somente 1 e 3 estão corretas.

10) Na frase “Naquela oportunidade, não se desconfiou das intenções do
rapaz.” A partícula SE é:
a) pronome possessivo
b) índice de indeterminação do sujeito
c) pronome apassivador
d) complemento nominal
e) complemento verbal

Matemática
11) Se um terreno tem um perímetro de 180m e o comprimento mede o dobro
da largura do terreno. Qual a área que apresenta esse terreno?
(a) 1800m².
(b) 360m².
(c) 1200m².
(d) 980m².
(e) 560m².
12) O preço a ser pago por uma corrida de taxi depende de dois fatores, um
dos fatores chama-se bandeirada que é um valor fixo, já o segundo fator e um
valor variável que depende da distância percorrida pelo taxi. Se um taxi tem
bandeirada igual a R$ 5,60 e que o valor do quilometro rodado custa R$ 0,85.
Que distância um passageiro pode percorrer com R$ 26,00
(a) 18 km.
(b) 28 km.
(c) 22 km.
(d) 24 km.
(e) 3,2 km.
13) Gustavo aplicou R$ 1250,00 em um fundo que rende 1,2% ao mês na
modalidade de juro simples. Qual o montante que Gustavo vai receber após 8
meses de aplicação?
(a) R$ 1370,00.
(b) R$ 1265,00.
(c) R$ 1285,00.
(d) R$ 1500,00.
(e) R$ 1325,00.
14) Para fazer um muro de pedra de 1,2m de altura e 20m de comprimento, um
grupo de 3 homens levam 8 dias para conclui-lo. Se esse muro tivesse 1,5m de
altura e 24m de comprimento quantos homens serão necessários para para
fazer em 12 dias?
(a) 2 homens.
(b) 3 homens.
(c) 4 homens.
(d) 5 homens.
(e) 6 homens.

15) Leonardo aplicou R$ 12.500 a uma taxa de juro de 1,4% ao mês na
modalidade de juros composto por um período de 2 meses. Ao regatar o valor
total Leonardo aplicou o montante a um juro de 2% ao mês por um período de
4 meses, mas desta vez na categoria de juros simples. No final deste segundo
período qual o montante total aproximado que Leonardo resgatou?
(a) R$ 12.840,12
(b) R$ 12.940,25
(c) R$ 13.111,55
(d) R$ 13.880,65
(e) R$ 14.111,12

Conhecimentos Gerais
16) Quais os quatro Países que tem a maior população carcerária do mundo?
a) Brasil, Estados Unidos, China e India
b) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil;
c) Rússia, Japão, Canadá e China
d) China, Estados Unidos, India e México
e) Brasil, Estados Unidos, México e India
17) Nos noticiários recentes houve grande publicação escrita e televisionada sobre
BREXIT. O que significa?
a) Saída do Reino Unido da Zona do Euro;
b) Saída do Reino Unido da União Européia;
c) Saída da Inglaterra do Reino Unido;
d) Mudança do sistema de Governo no Reino Unido;
e) Fim da Monarquia no Reino Unido.
18) A atividade econômica de Santa Catarina é caracterizada pela divisão regional de
complexos. Com base nisso é correto afirmar que no Sul Catarinense destaca-se o
complexo:
a) Textil
b) Eletro-metal mecânico
c) Agroindustrial;
d) Mineral;
e) Tecnológico

19) Zelar pela qualidade de nossas águas é cuidar também do Meio Ambiente saudável..
Sendo assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a concentração mínima de cloro
residual livre na água para consumo humano, deve ser de:
a) 0,5mg/L;
b) 2,0 mg/L
c) 0,2 mg/L;
d) 1,2 mh/L
e) 2,2 mg/L
20) O municipio de Saltinho localiza-se na região Oeste do Estado de Santa Catarina,
com uma área territorial de 158 Km quadrados. Pergunta-se: ao Norte de seu território,
faz divisa com qual(ais) município(os):
a) Campo Erê
b) Irati, São Lourenço do Oeste e Campo Erê
c) Sul Brasil e Serra Alta
d) Santa Terezinha so Progresso, Campo Erê e Irati
e) Nenhuma alternativa correta.

Conhecimentos Específicos

A)
B)
C)
D)
E)

21) Cerca de 60% das pneumonias nosocomiais são causadas por patógenos aeróbios gram-negativos.
Pacientes acometidos por pneumonias graves, ainda que na ausência de fatores de risco específico, mas
diagnosticadas após o 5º dia de internamento, ou, em sua presença, independente do momento em que foi
identificada, além dos patógenos da microbiota intestinal, costumam ser infectados por:
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp e MRSA.
Pseudomonas aeruginosa e S. pneumoniae.
Acinetobacter spp e S. pneumoniae.
Acinetobacter spp, MRSA e S. pneumoniae.
MRSA, Pseudomonas e S. pneumoniae.

22)As principais alterações correlacionadas com a embolia são, EXCETO:
A)
Sinal de Westmark.
B)
Sinal de Palla.
C)
Sinal de Cullen.
D)
Sinal de Hampton.
E)
Derrame pleural.
23)A insuficiência renal aguda (IRA) é oligúrica quando apresenta diurese entre:

A)
B)
C)
D)
E)

0-20 ml/dia.
20 a 100 ml /dia.
401 a 1200 ml/dia.
101 a 400 ml /dia.
250 a 1000 ml/dia.

24)Doença imunomediada caracterizada histologicamente por espessamento da membrana basal glomerular
(MBG) e alterações proliferativas na microscopia, relacionado à entidade patológica denominada glomerulonefrite
do C3:
A)
Glomerulonefrite proliferativa.
B)
Glomerulonefrite membranosa.
C)
Glomerulonefrite pós infecciosa.
D)
Glomerulonefrite membranoproliferativa.
E)
Glomerulonefrite mesangioproliferativa.
25)Os valores de glicose plasmática (em mg/dl) para diagnóstico de diabetes mellitus em jejum, 2 h após 75 g de
glicose e casual são respectivamente:
A)
< 100 mg/dl, < 140 mg/dl, > 160 mg/dl com sintomas clássicos.
B)
> 100 mg/dl, < 126 mg/dl, ≥ 240 mg/dl com sintomas clássicos.
C)
> 100 mg/dl , >126 mg/dl e ≥ 140 mg/dl com sintomas clássicos.
D)
≥ 126 mg/dl, ≥ 200 mg/dl e ≥ 200 mg/dl com sintomas clássicos.
E)
≥ 150 mg/dl , < 200 mg/dl e > 100 mg/dl com sintomas clássicos.

26)O hipertireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativa e produz excesso de hormônios
tireoidianos. O iodo é um elemento fundamental para síntese dos hormônios tireoidianos, sendo a captação de iodo
um excelente indicador da função tireoidiana. O hipertiroidismo associado à captação tiroidiana alta do iodo
radioativo é causado pela rara condição de:
A)
Struma ovarii.
B)
Coriocarcinoma gestacional.
C)
Tireotoxicose iatrogênica.
D)
Metástases extensas de carcinoma folicular da tireoide.
E)
Ingestão factícia de hormônios tireoidianos.
27)Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a alternativa correspondente.
A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma condição clínica incomum em que autoanticorpos se ligam à
superfície dos eritrócitos, ocasionando sua destruição via sistema complemento ou sistema reticuloendotelial. São
etiologias que estão associadas a AHAI:
( ) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
( ) Linfomas.
( ) Leucemia Linfocítica Crônica.

A)
B)
C)
D)
E)

F–F–F
F–V–V
V–F–V
V–V–F
V–V–V

28)Sobre o tratamento das Púrpuras Trombocitopênicas Imunológicas (PTI), é CORRETO afirmar:
A)
O uso de imunoglobulina anti-D não é eficaz em pacientes Rh positivos (D+).
B)
O tratamento inicial da PTI é a prednisona na dose de 1 a 2 mg/kg/dia.
C)
O romiplostin se mostrou eficaz também em pacientes com PTI associada à hepatite por vírus C.
D)
A plasmaférese, com retirada de 1 litro de plasma, pode ser considerada em pacientes que não respondam
a outros tratamentos.
E)
A esplenectomia sempre é necessária na fase aguda e em pacientes refratários.
29)São síndromes neuropsiquiátricas ligadas ao sistema nervoso central, relacionadas ao lúpus eritematoso
sistêmico, EXCETO:
A)
Estado confusional agudo.
B)
Psicose.
C)
Mielopatia.
D)
Miastenia grave.
E)
Desordens do movimento.
30)A osteoartrite (OA) é a causa mais frequente de doença crônica musculoesquelética, sendo sem dúvida a maior
causa de limitação das atividades diárias entre os idosos. Sobre o tratamento da doença é INCORRETO afirmar:
A)
É preciso realizar a educação do paciente e família sobre a doença e seu controle.
B)
O uso de anti-inflamatório não hormonal (AINH) tópico não se mostrou eficaz.
C)
A medicação de primeira escolha para o controle da dor é o paracetamol, na dose de até 4g/dia.
D)
Os pacientes são mais propensos a preferir os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) do que o
paracetamol.
E)
A introdução de um anti-inflamatório não hormonal (AINH) deve ser precedida de cuidadosa avaliação do
risco de toxicidade gastrointestinal e renal.
31)O praziquantel é o medicamento preconizado para todas as formas clínicas de esquistossomose, respeitados os
casos de contraindicação. É o único fármaco disponível, distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos
estados e municípios. Recomenda-se não adotar esse medicamento nas seguintes situações, EXCETO:
A)
Durante amamentação.
B)
Insuficiência renal
C)
Crianças menores de 5 anos.
D)
Durante a gestação.
E)
Insuficiência hepática grave.
32)Sobre a hanseníase é INCORRETO afirmar:
A)
A hanseníase pode apresentar períodos de alterações imunes, os estados reacionais.
B)
Recomenda-se utilizar o formulário de avaliação neurológica simplificada para verificar a integridade da
função neural.
C)
Na hanseníase bordeline imunidade celular é nula e o bacilo se multiplica com mais facilidade, levando a
uma maior gravidade, com anestesia dos pés e mãos.
D)
Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades provocadas pela
hanseníase.
E)
As reações com ou sem neurites devem ser diagnosticadas mediante a investigação cuidadosa dos sinais e
sintomas específicos, valorização das queixas e exame físico geral, com ênfase na avaliação dermatológica e
neurológica simplificada.
33)A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por
protozoário, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. No Brasil, as principais espécies envolvidas na
transmissão da LTA são, EXCETO:
A)
L. whitmani.
B)
L. chagasi.
C)
L. intermedia.
D)
L. umbratilis.

E)

L. wellcomei.

34)A fase sintomática inicial caracteriza-se por mal-estar, cansaço e mialgia. O ataque paroxístico, que pode
demorar dias para se instalar, inicia-se com calafrio, acompanhado de tremor generalizado, com duração de 15
minutos à uma hora. Na fase febril, a temperatura pode atingir 41°C, a febre pode ser acompanhada de cefaleia,
náuseas e vômitos, e é seguida de sudorese intensa. Baço e fígado podem estar aumentados e dolorosos à palpação.
A descrição de sinais e sintomas se refere a:
A)
Filariose.
B)
Doença de Chagas.
C)
Febre do Nilo Ocidental.
D)
Tracoma.
E)
Malária.

35)O tratamento etiológico da doença de chagas tem como objetivos curar a infecção, prevenir lesões orgânicas ou
sua evolução e diminuir a possibilidade de transmissão de T. cruzi. O fármaco de escolha disponível na rede
pública é:
A)
Benznidazol.
B)
Cetoconazol.
C)
Itraconazol.
D)
Fluconazol.
E)
Conazol.
36) Sobre a Urticária ao frio marque a alternativa INCORRETA:
A)
B)

É entidade clínica distinta caracterizada por eritema, prurido e urticas na pele exposta ao frio.
Urticária ao frio tardia tem latência de três a 24 horas após a exposição ao frio e dura cerca de 24 horas.
C)
As lesões são, exclusivamente, limitadas à área de contato com o frio.
D)
Urticária ao frio pode preceder a presença de crioglobulinas ou mieloma múltiplo por vários anos e
desaparecer com a redução das crioglobulinas.
E)
Na UF familiar sistêmica há uma erupção maculopapular, diferente da urticária clássica, que pode ser
desencadeada por ventos frios.
37) Considerando as dermatites de contato por irritantes, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
A)
Sua fisiopatologia requer a intervenção de mecanismos imunológicos.
B)
A secura da pele e o aparecimento de fissuras são, freqüentemente, os primeiros sinais, que evoluem para
eritema, descamação, pápulas, vesículas e espessamento gradual.
C)
Podem ser facilmente diagnosticadas pelas histórias clínica e ocupacional.
D)
Os testes epicutâneos ou patch test não estão indicados para o diagnóstico.
E)
A dermatite irritativa crônica é mais frequente que a aguda ou acidental.

38)O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres,
representando uma das principais causas de morte. O tumor mamário mais comum é:
A)
Carcinoma lobular in situ.
B)
Doença de Paget.
C)
Carcinoma ductal invasivo.
D)
Sarcoma lobular.
E)
Tumor Filodes.
39)O carcinoma de colo uterino constitui a neoplasia mais frequente do aparelho genital feminino nos países em
desenvolvimento. No estágio III o tumor:
A)
É limitado ao colo.
B)
Invade a vagina e/ou os paramétrios distais.
C)
Infiltra os paramétrios.
D)
Infiltra estruturas extra uterinas.
E)
Infiltra a bexiga e/ou o reto.
40)O agente causal mais frequente da doença inflamatória pélvica é:
A)
Haemophilus influenzae.
B)
Chlamydia trachomatis.
C)
Staphylococcus aureus.
D)
Streptococcus spp.
E)
Listeria monocytogenes.

