MUNICÍPIO DE GUATAMBU -SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

CARGO: MÉDICO
CANDIDATO (A): ____________________________________________________
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.
11. A duração da prova será de Duas Horas.

...........................................................................................................................................................................
Anote aqui suas respostas.
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01. Considere as seguintes propostas de
transposição de trechos em discurso
direto a discuro indireto, ou vice-versa:
I-

II-

III-

Discurso direto: “_ Terminem de lavar a
louça! _ insistiu a mão aos filhos.”.
Discurso indireto: “ A mãe insistiu para
que os filhos terminassem de lavar a
louça.”.
Discurso indireto: “O pai comentou que
os filhos não terminariam de montar o
quebra-cabeça.”. Discurso direto: ”_
vocês não terminarão de montar o
quebra-cabeça. _comentou o pai.”.
Discurso direto: “ O professor disse:
_prestem atenção na tarefa de
português, alunos.”. Discurso indireto:
“O professor disse aos alunos para que
prestem atenção na tarefa de
português.”.
Com base nisso, as propostas de
transposição correta, são:

a)
b)
c)
d)

Proposta I, apenas.
Proposta II, apenas.
Proposta II e III, apenas.
Todas as propostas.]

02. O paralelismo sintático se relaciona aos
requisitos preconizados pela modalidade
culta e nada mais é do que a coordenação
de elementos cuja natureza gramatical se
apresenta de forma similar. Considerando
as alternativas abaixo, são exemplos de
paralelismo, exceto:
a) O homem disse que ia para o trabalho e foi
para o jogo de golfe em seguida.
b) Quanto mais estudava para concursos,
mais experiência adquiria.
c) João não só estudava, mas também é
vocalista de uma banda de rock.
d) Se por um lado a situação parece
melhorar, por outro, não vejo solução para
os problemas.
03. Analise o trecho abaixo.
“O candidato da pequena cidade se torna o
novo prefeito e todas as pessoas da região
saem nas ruas para comemorar”.
A forma de reescrever-se essa frase do
trecho que não respeita a correspondência
culta de tempos verbais é:

a) O candidato da pequena cidade se torna o
novo prefeito e todas as pessoas da região
sairão nas ruas para comemorar.
b) O candidato da pequena cidade se torna o
novo prefeito e todas as pessoas da região
saiam nas ruas para comemorar.
c) O candidato da pequena cidade se torna o
novo prefeito e todas as pessoas da região
sairiam nas ruas para comemorar.
d) O candidato da pequena cidade se torna o
novo prefeito e todas as pessoas da região
saíram nas ruas para comemorar.
04. Complete as lacunas abaixo e assinale a
alternativa que relaciona os itens a resposta
correta:
“ Não consigo explicar o ________________
você não foi ___________________ festa.
Estava muito divertido! ”
a)
b)
c)
d)

Porque; a.
Por que; á.
Porquê; a.
Porquê; á

05. Sobre o texto, analise o trecho abaixo.
“O processo de investigação das raízes de
problemas comportamentais é meticuloso e
exige maior colaboração...” (linhas 24 a 26)
Sobre a palavra em destaque no trecho e de
acordo com as regras de acentuação, é
correto afirmar que:

08. Uma pessoa fez um empréstimo a taxa de
juros compostos de 10% mensal. Ao final
de quatro meses ela pagou uma única
parcela no valor de R$1.171,28 liquidando
assim a dívida gerada pelo empréstimo.
Com base nisso é correto afirmar que a
pessoa tomou por empréstimo um valor
de:

a) Quando a segunda vogal do hiato é “i” ou
“u” (tônicos), coloca-se acento agudo,
desde que esse “i” e esse “u” estejam
sozinhos ou acompanhados de “s”.
b) A palavra “raízes” é acentuada, pois todas
as
palavras
proparoxítonas
são
acentuadas.
c) A palavra “raízes” é acentuada, pois
acentuam-se
todas
as
palavras
paroxítonas terminadas em ditongo oral.
d) Com o Novo Acordo Ortográfico a palavra
“raízes” perdeu o acento.

09. Sobre o município de Guatambu-SC é
incorreta a alternativa:

06. Considere a seguinte situação hipotética:
uma pessoa deseja comprar 5 (cinco)
pacotes de biscoito da marca CD. Sabe-se
que comprando 3 (três) pacotes de biscoito
da marca AB e 6 (seis) pacotes de biscoito
da marca CD, a pessoa pagará R$54,75 e
comprando 2 (dois) pacotes de biscoito da
marca AB e 1 (um) pacote de biscoito da
marca CD, a pessoa pagará R$17,00. Com
base nisso, é correto afirmar que o valor a
ser pago por 5 (cinco) pacotes de biscoito
da marca CD é igual a:

10. A região o oeste é muito conhecida pelas
suas águas termais. Turisticamente é
conhecida como a Rota das Termas.
Indique qual município abaixo não integra
a Rota das Termas.

a)
b)
c)
d)

R$25,25
R$26,25
R$32,50
R$33,75

07. Um evento atlético composto por três
modalidades possui um percurso total de
78 hectômetros de distância. Um
competidor, por sua vez, percorreu 2,5
quilômetros de bicicleta e nadou 850
metros. Sabendo que a modalidade
faltante é a corrida, é correto afirmar que
para finalizar a prova, o atleta ainda
percorrerá, em quilômetros:
a)
b)
c)
d)

3,35
4,45
4,70
5,20

a)
b)
c)
d)

R$650,00
R$720,00
R$790,00
R$800,00

a) O número de eleitores (TSE/2017) supera
o número de habitantes;
b) O
PIB
é
de
R$
248.099.000,00 (IBGE/2015);
c) O nome do Vice Prefeito é Silvestre
Favaro;
d) O aniversário do município é comemorado
no di a 11 de dezembro.

a) Águas de Chapecó;
b) Paial;
c) Palmitos;
d) Caibi;
11. Considere a tabela a seguir sobre os tipos
de penicilina e assinale a alternativa que
traz a associação correta:
1 Amoxicilina,
X
Ampicilina
2 Penicilina G e Y
V
3 Carbenicilina,
Ticarcilina

a)
b)
c)
d)

Z

Penicilina
natural.
(amino)
penicilina
semisintética.
(carboxi)
penicilina
semisintética.

1 – Y; 2 – Z; 3 – Y.
1 – Y; 2 – X; 3 – Z.
1 – Z; 2 – X; 3 – Y.
1 – Z; 2 – Y; 3 – X.

12. Considere os itens a seguir sobre os tipos
de Candidíase:

I - Pode ocorrer independente ou
simultaneamente
à
forma
pseudomembranosa. Trata-se de uma lesão
sintomática, cuja sensibilidade é intensa
devido às numerosas erosões dispersas pela
mucosa e à inflamação presente, com
localização preferencial ao longo do dorso da
língua. Na maior parte dos casos as lesões
evoluem de maneira assintomática, podendo
somente causar ardência mediante a ingestão
de alimentos ácidos ou quentes. É a forma
clínica mais frequente entre pacientes não
infectados pelo HIV.
II - Conhecida como “estomatite por
dentadura”
ocorre frequentemente em
pessoas que usam próteses superiores
completas.
Clinicamente,
apresenta-se
circunscrita ou difusa e ulcerada ou não. O
palato encontra-se hiperemiado e doloroso. Os
sintomas clínicos são: dor, irritação e
distúrbios da salivação, entretanto, muitos
pacientes são assintomáticos.
Baseado nos itens acima é correto afirmar
que:
a) I refere-se à Candidíase atrófica crônica e
II refere-se à Candidíase eritematosa.
b) I
refere-se
à
Candidíase
pseudomembranosa e II refere-se à
Candidíase atrófica aguda.
c) I refere-se à Candidíase atrófica aguda e II
refere-se
à
Candidíase
pseudomembranosa.
d) I refere-se à Candidíase eritematosa e II
refere-se à Candidíase atrófica crônica.
13. A candidíase cutânea frequentemente ocorre
quando há condições de umidade e
temperatura, como as dobras da pele,
embaixo das fraldas de recém-nascidos, e
em climas tropicais ou durante meses de
verão. Diabetes mellitus e HIV também estão
associados. NÃO é um quadro típico de
candidíase cutânea.
a)
b)
c)
d)

Balonite.
Intertrigo.
Onicomicose.
Paroníquia.

14. Os produtos finais da glicosilação
avançada provocam lesão glomerular
com aumento da filtração glomerular, o
que explica a consequente:
a)
b)
c)
d)

Polidpsia dos diabéticos.
Poliúria dos diabéticos.
Poligafia dos diabéticos.
Polifagia dos diabéticos.

15. Na Síndrome metabólica há aumento da
síntese de fibrinogênio e do fator inibidor
do plasminogênio (PAI-1) o que aumenta
a atividade dos sistemas de coagulação
sanguínea, elevando o risco de:
a)
b)
c)
d)

Hemorragias.
Plaquetopenia.
Trombose.
Leucocitose.

16. Com
relação
à
classificação
do
Angioedema, identifique a alternativa que
traz exemplo de causas adquiridas não
mediada por IgE:
a)
b)
c)
d)

Drogas.
Alimentos.
Picadas de insetos.
Inibidor
da
cicloxigenase
antiinflamatórios não esteróides.

AAS,

17. As doenças alteram significativamente o
padrão fisiológico de aproveitamento dos
alimentos, na medida em que, por sua
natureza (ação patogênica e duração),
podem comprometer, de forma marcante:
I - O consumo alimentar, por redução do
apetite, ocorrência de vômitos ou conjugação
destes dois efeitos. É um evento comum nas
doenças infecciosas.
II - A digestão, por aceleração do trânsito
gastrintestinal e alteração do padrão
enzimático da digestão. As diarréias tipificam
este item.
III - As necessidades nutricionais,
exageradas por elevação de temperatura,
aumento do catabolismo protéico, de
vitaminas e minerais. Os processos febris são
exemplos bem concretos desta situação.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

18. Admite-se que 2/3 dos casos de cárie
dental podem ser atribuídos à deficiência
específica de:
a)
b)
c)
d)

Flúor.
Vitamina A.
Ferro.
Iodo.

19. Considere os itens a seguir sobre as
medidas de prevenção da Doença
Cardiovascular:
K

Restrições sobre o marketing de
alimentos e bebidas com muito sal,
gorduras e açúcares, especialmente
para crianças.
X Proteger as pessoas da fumaça do
cigarro; proibir que se fume em
lugares públicos e advertir sobre os
perigos do consumo de tabaco.
Y Reduzir a ingestão de sal e do
conteúdo de sal nos alimentos.
W Promover o esclarecimento do
público sobre alimentação e atividade
física, inclusive pela mídia de massa.
Z

Terapia de ácido acetilsalicílico,
estainas e anti-hipertensivo na
prevenção de infarto agudo do
miocárdio
e
outras
doenças
cardiovasculares.

Segundo a Organização Mundial da Saúde,
são as melhores medidas preventivas para
Doença Cardiovascular em intervenções
populacionais as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
d)

K, X e Y, apenas.
X, Y e W, apenas.
Y, W e Z, apenas.
W, Z e K, apenas.

20. Baseado na classificação da Pressão
Arterial de acordo com a medicação
casual ou no consultório a parir de 18
anos de idade, considera-se Hipertensão
Arterial estágio 2:

a)
b)
c)
d)

PAS (mmHg)
121-139
140-159
160-179
180-199

PAD (mmHg)
81-89
90-99
100-109
110-129

