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TORNA PÚBLICO: 
 
 
Art. 1º Os cadernos das provas escritas do Concurso Público para Provimento de 

Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Prefeitura do Município de Arapoti, Estado do 
Paraná, Unioeste, conforme anexo único deste edital. 
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CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 4 MICROÁREA 8

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
que é constituída de 5 matérias: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções Básicas 
de  Informática e  Conhecimentos  Específicos.  As  matérias  possuem,  respectivamente,  5,  4,  3,  3 e  25 
questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta.  
Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses  
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de  
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não  
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
“Lembro da sensação de colocar a mão na cabeça do Benjamim na hora em que ele nasceu. Foi 
nosso primeiro toque. Parecia um imã. Eu pensei: 'vamos lá, agora somos nós'! Ali,  senti essa 
conexão que é para sempre. Está no nosso toque, está no nosso olhar. Até hoje, quando toco a 
cabeça dele, sinto essa troca, sinto a força desse amor”.

Verso da capa da revista Crescer, n° 204, novembro de 2010.

1. Considerando o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar: 
A. Lembro, Eu, pensei, senti, toco, sinto e sinto são formas verbais ou pronominais que remetem 

a alguém (a uma pessoa), mas não há como saber quem seja ele.
B. Ele e  dele são elemento textuais remissivos que, para serem compreendidos adequadamente 

devem ser relacionados com Benjamim.
C. Ali é, geralmente, um recurso linguístico empregado para se referir a lugares, mas ele está 

empregado para fazer uma remissão, neste caso, a um momento temporal.  
D. As aspas empregadas indicam que a passagem mencionada não pertence ao autor do texto, 

mas não há como definir a quem ela efetivamente pertence. 
E. Nosso, nós, nosso e nosso são elementos de remissão que englobam, na sua área de alcance, a 

mãe de Benjamim, Benjamim e a leitora mãe que já teve essa experiência.

Autoestima muda tudo

Acreditar na própria capacidade, ter confiança para assumir riscos e aceitar o fracasso. Somente no 
dia  a  dia  é  que  seu  filho  vai  aprender  essas  habilidades  tão  requisitadas  pela  sociedade.  E o 
primeiro exemplo deve vir de você, claro.

Revista Crescer, n° 204, novembro de 2010, p. 72.

2. Com base no fragmento de texto acima, assinale a alternativa correta. 
A. Pessoas terem autoestima não faz diferença para a sua vida, dado que acreditar demais em si 

pode tornar a pessoa arrogante e assumir riscos desnecessários.
B. Autoestima é algo inato, ou seja, ela não precisa ser desenvolvida: ou se nasce com ela, ou 

não, sendo, pois, uma aptidão que alguns têm e outros não.
C. Acreditar na própria capacidade, ter confiança para assumir riscos e aceitar o fracasso não 

são atitudes que tenham alguma relação com autoestima.
D. Seu e  você  são  recursos  textuais  que,  para  serem  definidos  acertadamente,  devem  ser 

relacionados ao leitor do texto.
E. Essas habilidades é uma passagem textual que não possui qualquer tipo de relação com o que 

é explicitado no primeiro período (frase ou enunciado). 



Comer Melhor

Os médicos afirmam que essa é  a primeira mudança que a mulher faz quando descobre que está  
grávida. Se você integra este time, fique ainda mais atenta ao consumo de alimentos verdes, como 
legumes e verduras. Uma pesquisa na Nova Zelândia com 3.500 gestantes e publicada no Jornal  
Britânico de ginecologia e Obstetrícia mostrou que as que consumiam pelo menos três porções 
desses alimentos por dia tinham 50% menos chance de ter um bebê com peso abaixo do esperado

Revista Crescer, n° 204, novembro de 2010, p. 113.

3. Tendo por base o fragmento de texto acima, é possível afirmar que
A. Essa é um recurso coesivo que remete a mulher grávida.
B. Este time é um recurso de coesão que se refere a alimentos verdes.
C. Desses alimentos é uma forma de remissão textual que está relacionada com três porções. 
D. As é um recurso pronominal remissivo que diz respeito a legumes e verduras.
E. Quando é um conectivo temporal que indica um ocorrência de simultaneidade entre descobrir 

a gravidez e passar a comer melhor (primeira mudança).

Quando o Problema é com Ele

Como fica a cabeça de um homem quando descobre que a gravidez não vem porque ele é infértil? 
Um professor norte-americano acaba de escrever um livro contando a própria experiência. Aqui, 
ele fala por que é tão difícil para os homens encararem o tratamento para ser pai.

Revista Crescer, n° 204, novembro de 2010, p. 130.

4. Levando em conta o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que
A. o problema mencionado no título se refere ao fato de os homens inférteis não aceitarem o 

tratamento que se faz necessário.
B. o  transtorno  que  acomete  a  cabeça  do  homem infértil  pré-existe  à  descoberta  de  que  a 

gravidez não vem por causa dele. 
C. o conectivo  porque estabelece uma relação semântica de causalidade entre ser infértil  e a 

gravidez não acontecer.
D. os homens aceitam com bastante facilidade o fato de serem inférteis e terem que se tratar para 

poderem ter filhos.
E. aqui é um recurso que indica lugar e deve ser entendido como a sala de redação da revista.



Espelho Meu

Se você  vive  com uma criança  pequena já  deve  ter  flagrado a seguinte  cena:  a  pequena (ou 
pequeno) leva o telefone à orelha e começa um bate-papo. Não há ninguém do outro lado da linha. 
Seu filho (ou filha) está imitando você e isso é ótimo. Significa que está crescendo de maneira 
saudável. Copiar os adultos é uma das formas mais eficientes de aprender novas ações. Também é 
fundamental para a autonomia infantil, o aumento do vocabulário, da criatividade e da capacidade 
da criança em se conectar com o mundo.

Revista Crescer, n° 204, novembro de 2010, p. 16.

5. Em face do fragmento de texto acima, NÃO se pode afirmar que
A. a imitação dos outros permite que a criança aumente o conhecimento linguístico, seja  mais 

criativa e se socialize com maior facilidade. 
B. a imitação de atitudes e comportamentos dos adultos é bom para a criança e isto indica que 

ela está se desenvolvendo de forma adequada.
C. a cópia dos adultos e a imitação das suas ações é um modo bastante produtivo de a criança se 

desenvolver e passar a ter novos comportamentos.
D. a imitação é uma atividade que possui uma importância relevante para que a criança possa ter 

cada vez mais autonomia na sua vida.
E. o título do texto se justifica na medida em que ele se refere às atitudes imitativas da criança 

em relação aos adultos, excetuando-se os seus pais.
MATEMÁTICA

6. A empresa "Sonhos Dourados" vende computadores apenas pela internet. Há duas possibilidades para a  
compra: 
1a. Opção) - Compra a vista - R$ 1.800,00, 
2a. Opção) - Compra  a prazo -  4 parcelas de R$ 500,00 cada uma. 
O preço a prazo é o resultado do preço à vista mais aproximadamente que percentual?
A. 10%.
B. 11%.
C. 09%.
D. 18%.
E. 13%.

7. Uma caixa contém 18 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 10 bolas azuis. Qual é a probabilidade de que 
seja sorteada uma bola azul ao acaso?
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/8.
E. 1/6.

8. A empresa de energia elétrica cobra uma multa de 15% se a conta de luz é paga com atraso. Qual deverá  
ser o preço pago no dia 13 de junho por uma conta de luz de R$ 48,00 que venceu no dia 10 de junho?
A. R$ 55,20.
B. R$ 57,80.
C. R$ 49,30.
D. R$ 52,30.
E. R$ 53,55.



9. Júlio tem 18 anos. Quando ele nasceu, seu pai tinha 26 anos. Qual a idade do pai de Júlio hoje?
A. 38 anos.
B. 42 anos.
C. 36 anos.
D. 40 anos.
E. 44 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
10. No início do século XVIII, o jesuíta Antonil afirmou, num relato sobre a produção açucareira no Brasil, 
que “Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles no Brasil não é possível  
fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente.”

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. BH: Itatiaia, 1997, p. 89. 

Tendo como referência o texto acima, sobre a escravidão no período colonial, assinale a alternativa correta.
A. No Brasil, não se utilizou nas lavouras açucareiras a força de trabalho indígena devido à sua aversão  

ao trabalho.
B. Os escravos negros eram os únicos responsáveis pela realização de todas as atividades no engenho,  

desde o cultivo da cana-de-açúcar até a embalagem do produto final no processo de  produção do  
açúcar. 

C. À  medida  que  a  produção  açucareira  foi-se  tornando  significativa  para  o  comércio  português, 
recorreu-se à importação dos trabalhadores africanos e à sua  preferencial utilização como  escravo na 
América Portuguesa. 

D. A dependência dos senhores de engenho ao trabalho escravo, além do preço elevado desta mercadoria 
garantiram  boa alimentação e poucos castigos por parte de seus proprietários a seus escravos.

E. As terras eram abundantes na colônia e a maioria dos colonos que vinha ao Novo Mundo  buscou 
garantir  a força de trabalho necessária  para   permaneceram  nas  terras  por  meio do estímulo ao 
trabalho livre dos indígenas ao longo de todo o período colonial.

11. No início do século XX, não havia regulamentação sobre o trabalho no Brasil. As jornadas duravam 
entre 14 a 16 horas por dia, mulheres ganhavam menos que homens e as crianças, ainda menos que as  
mulheres. Os locais de trabalho eram insalubres: sem iluminação nem ventilação. O governo Vargas tinha 
consciência de que a questão do conflito trabalhista emergia nos setores urbanos – e não nos rurais, ainda 
adormecido por práticas clientelistas de dominação, como o apadrinhamento e o compadrio. 

Texto adaptado. ARAUJO. M. O Estado Novo, p. 52.

Sobre a regulamentação do trabalho durante período conhecido como Estado Novo (1937- 1945), assinale a  
alternativa correta.
A. A Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT foi implantada pelo governo Vargas para regulamentar o 

trabalho no meio rural, no meio urbano e, inclusive, o trabalho doméstico.
B. Por meio de acordos sociais com setores do movimento sindical e do empresariado, o governo Vargas  

propiciou aos trabalhadores ampla participação no processo de democratização política que culminou 
na elaboração da legislação trabalhista.

C. Com o objetivo de planificar a economia e ampliar o processo de democratização social, o presidente  
Vargas reformou a Constituição para pode mudar a legislação trabalhista e estatizar as empresas de 
bens de produção privadas, como petróleo, siderurgia e eletricidade. 

 A CLT regulamentou a jornada de trabalho em 44 horas  semanais,  descanso de um dia semanal 
remunerado,  obrigatoriedade  de  salário  mínimo  como  base  dos  salários,  registro  do  contrato  de  
trabalho na carteira do trabalhador e direito a férias anuais remuneradas.

E. No pós-guerra,  durante  o governo Vargas,   as  leis  criadas  pelo governo favoreu  amplamente  os 
trabalhadores,  gerando  grandes  conflitos  com  as  demais  parcelas  da  sociedade  o  que  levou  a  
deposição do  presidente em 1945.



12. Sobre a urbanização brasileira, assinale a alternativa INCORRETA. 
A. Comparativamente, enquanto nos Estados Unidos da América a população se urbanizou num ritmo 

acelerado, em poucas décadas, no caso brasileiro o processo ocorreu paulatinamente, com taxas de  
crescimento equivalentes ao longo de todo o século XX. 

B. A rede urbana é constituída por um conjunto de cidades interligadas por fluxos sociais, econômicos,  
políticos e culturais entre si, sendo que esses fluxos são orientados conforme uma hierarquia urbana 
comandada pelas cidades maiores.

C. A urbanização da população brasileira e consequente mudanças sociais e comportamentais resultaram 
no aumento de escolaridade, menor número de filhos e maior inserção da mulher no mercado de 
trabalho, comparado com a época em que a população era predominantemente rural. 

D. Nas grandes cidades, as favelas, frequentemente, estão localizadas em espaços inadequados para a 
construção,  como  declividades  de  morros  ou  zonas  de  proteção  de  mananciais,  em  razão  da  
valorização das melhores áreas pelo mercado imobiliário. 

E. O  processo  de  mecanização  do  campo  e  de  concentração  de  terras  ampliou  o  deslocamento  da 
população  rural  em direção  ao  meio  urbano,  resultando  na  urbanização  da  população  brasileira, 
atualmente acima de 80% no país.

  NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. Assinale a alternativa que apresenta, EM ORDEM, um exemplo de hardware e outro de software.

A. Antivírus, editor de texto. 

B. Teclado, mouse. 

C. Scanner, cd-rom. 

D. Teclado, editor de texto. 

E. Editor de texto, scanner. 

14. Sobre Internet é correto afirmar que

A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico. 

B. é o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam no mundo inteiro.

C. é responsável por garantir o serviço de e-mail sempre disponível. 

D. é responsável por garantir segurança aos usuários que efetuam compras pela internet.

E. é uma rede que disponibiliza arquivos do mundo inteiro exclusivamente no formato .html.

15. São exemplos de softwares aplicativos para uso no dia a dia de escritórios:

A. Cd-Rom, editor de textos, mouse, planilha eletrônica. 

B. Editor de textos, planilha eletrônica, scanner. 

C. Editor de textos, planilha eletrônica, editores de apresentação. 

D. Editor gráficos, editor de textos, linux, intranet. 

E. Windows, linux, OS2. 



AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
16.  Algumas  doenças  são  preveníveis  por  esquemas  de  vacinação,  estes  esquemas  são 
preconizados pelo Ministério da Saúde, entretanto  apesar de todos os esforços empreendidos pelas 
diferentes  esferas  de  governos  ainda   significam sérios  problemas  para  a  saúde  pública.  Isso 
acontece  porque  os  Programas  de  Imunização  não  atingem  a   cobertura  vacinal.  Assinale  a 
alternativa INCORRETA sobre quais doenças citadas abaixo  não constam na relação de doenças 
imunopreveníveis.
A. Dengue hemorrágica hepatite A.
B. Coqueluche, a popular tosse comprida. 
C. Sarampo, gripe influenza, tétano.
D. Febre amarela, hepatite B.
E. Tuberculose, poliomielite, caxumba.

17. O Agente Comunitário de Saúde, durante uma visita domiciliar, encontra um grande número de 
medicamentos vencidos.  Dona Maria sempre vai a várias UBS para pegar o mesmo medicamento 
com medo que o mesmo falte. Apesar do medicamento ser de uso continuo, Dona Maria não segue 
o prazo de validade para utilizar primeiro o que tem o menor tempo de vida útil, implicando em 
desperdício  para  o  sistema  de  saúde  e  risco  a  sua  saúde,  pois  a  mesma  poderá  ingerir  um 
medicamento cujo prazo de validade já expirou. Aponte a alternativa que corresponde a maneira 
correta de descarte destes medicamentos:
A. Descartar no lixo, o serviço de coleta se encarregará do descarte adequado.
B. Queimar ou enterrar no fundo do quintal.
C. Jogar no vaso sanitário e puxar a descarga.
D. Descartar junto com os resíduos orgânicos.
E. Recolher e entregar os medicamentos vencidos no serviço de saúde mais próximo.

18.  Uma das atribuições do Agente Comunitário de Saúde é a realização de visitas domiciliares. 
Considere as questões éticas e assinale a alternativa INCORRETA.
A. Sempre verificar se o horário é adequado, e solicitar permissão para entrar na residência. 
B. Ser atencioso e demorar-se apenas o tempo necessário, não é uma visita de cortesia.
C. Criticar e condenar ações ou comportamentos inadequados fazem parte do seu trabalho.
D. Demonstrar estranheza frente aos hábitos culturais diferentes, pode romper o vínculo entre o 

usuário do sistema de saúde e o ACS.
E. Ser discreto e conservar a confiança das famílias.



19.  Com  relação  a  área  de  abrangência,  e  a  população  sob  responsabilidade  de  um Agente 
Comunitário de Saúde, assinale a alternativa correta.
A. A determinação da área de abrangência ou do território de atuação do ACS depende das 

amizades que tenha. As amizades facilitam o vínculo com a unidade de saúde. 
B. Os agentes comunitários de saúde não devem preocupar-se em melhorar a qualidade de vida 

da vizinhança, e sim da área sobre sua responsabilidade.
C. O agente comunitário de saúde tem sob sua responsabilidade identificar a qualidade de vida, 

os problemas de infraestrutura e de saúde de uma população composta por até 750 pessoas.
D. Para concretizar o objetivo de desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde 

não é necessário que o ACS seja supervisionados pelos enfermeiros.
E. A responsabilidade  dos  enfermeiros  com  relação  ao  ACS  é  de  capacitação,  e  não  de 

supervisão.

20. Assinale  a alternativa INCORRETA sobre qual das atividades citadas abaixo não compete ao 
ACS.
A. Convocar a população para campanhas de vacinação.
B. Acompanhar gestantes, crianças e idosos no domicilio. 
C. Avisar  o  enfermeiro  se  algum usuário  do  sistema  de  saúde,  pertencente  à  sua  área  de 

abrangência, apresentar sinais ou sintomas de doenças.
D. Realizar  a programação e o planejamento da unidade de saúde.
E. Participar do processo de programação e planejamento em saúde. 

21.  Devido ás mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos, a urbanização desenfreada em 
áreas de risco, a ocorrência de chuvas torrenciais e alagamentos em lugares onde até pouco tempo 
seria inimaginável, fatos estes que constituem fatores que despertam a preocupação com os micro 
organismos  veiculados  pela  água.  As  doenças  transmitidas  pela  água  sempre  tiveram grande 
significado para a saúde pública. Com base neste enunciado, assinale a alternativa INCORRETA 
sobre  as orientações para preveni-las.
A. O Aedes aegypti não constitui preocupação especial no caso de enchentes.  
B. É essencial que o ACS oriente as famílias a só ingerirem água tratada, ou fervida ou filtrada.
C. Orientar  as  famílias  para que as  crianças  não brinquem em córregos,  ruas  inundadas  ou 

andem descalço.
D. Nas enxurradas há maior risco de contrair leptospirose, hepatite A, e doenças diarreicas, pois 

a água carrega resíduos contaminados pelos lugares onde passa. 
E. Orientar a não consumirem água de fontes alternativas (fonte, bica, poço).



22. Assinale a alternativa correta sobre o que compete ao agente comunitário  de saúde.
A. Ser o elo de ligação entre a equipe.
B. Reunir as informações de saúde sobre o bairro onde mora.
C. Dedicar oito horas diárias para as atividades  na unidade de saúde.
D. Só coletar informações das condições de saúde, uma vez que as condições sócio econômicas, 

demográficas,  de  saneamento  e  epidemiológicas,  são  de  competência  de  outros  setores 
municipais.

E. Resolver em conjunto com a equipe de saúde os problemas da população de sua área de 
abrangência.

23.  Com relação ás atribuições do ACS e as orientações que deverá dar á  população sob sua 
responsabilidade, assinale a alternativa correta.
A. Não é de sua competência realizar a vigilância nutricional das crianças.
B. Verificar se o esquema básico de vacinação da população está completo ou não, é função do 

técnico de enfermagem.
C. Somente deverá realizar a busca de faltosos nos casos determinados pela equipe.
D. Deverá  ir  de  casa  em  casa  anotando  tudo  o  que  pode  ajudar  a  melhorar  a  saúde  da 

comunidade,  incentivando o aleitamento  materno,  acompanhando e orientando gestantes, 
hipertensos, diabéticos entre outras ações de saúde.

E. Somente deverá anotar o que é solicitado pelo supervisor.

24. Agente Comunitária de Saúde (ACS) Júlia, percebeu que algo estava acontecendo com Seu 
Antônio,  este  apresentava  comportamentos  que  não havia  percebido em visitas  anteriores,  ele 
estava confuso, choroso, havia aumentado de peso e referiu ter perdido seu filho em um acidente 
de trabalho. Assinale a alternativa correta sobre quais  as orientações o ACS deve prestar ao Seu 
Antônio e sua família.
A. Solicitar que aumente a dosagem do medicamento que está em uso pois o mesmo não está 

fazendo o efeito desejado.
B. Orientá-lo a tomar chás  para reduzir a sua ansiedade .
C. Orientá-lo a referir seus problemas na próxima reunião do grupo de hipertensos.
D. Conversar com o usuário, pois as vezes uma boa conversa resolve o problema.
E. Encaminhá-lo para consulta, pois apresenta sinais de sofrimento psíquico.



25. A Portaria n.º 44/GM de 03 de janeiro de 2002, em seu Art. 1° define as atribuições do Agente 
Comunitário de Saúde – ACS – na prevenção e no controle da malária e da dengue. Assinale a  
alternativa correta.
A. Realizar  ações  de  educação  em saúde  e  de  mobilização  social,  são  de  competência  do 

Assistente social. 
B. Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva, são de competências da equipe 

de enfermagem.   
C. Mobilizar  a  comunidade para  desenvolver  medidas  simples  de  manejo  ambiental  para  o 

controle de vetores, é de competências do ACS. 
D. Identificar sintomas da malária e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico 

e tratamento, compete ao médico. 
E. Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, ressaltando a importância de sua 

conclusão, compete ao enfermeiro. 

26. A Portaria n.º 44/GM de 03 de janeiro de 2002, em seu artigo Art. 3º Estabelece as  atribuições 
do ACS na prevenção e no controle da dengue.  Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Atuar junto aos domicílios informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e 

riscos – e o agente transmissor. 
B. Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos 

transmissores da dengue na casa ou redondezas. 
C. Vistoriar os cômodos da casa, independente da vontade do morador, para identificar locais de 

existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue. 
D. Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco 

para a formação de criadouros do Aedes aegypti. 
E. Comunicar ao instrutor supervisor do PACS/PSF a existência de criadouros de larvas e ou 

mosquitos transmissores da dengue, que dependam de tratamento químico, da interveniência 
da vigilância sanitária ou de outras intervenções do poder público. 

27.  A Lei  nº  10.741,  de  1º  de  outubro  de  2003, dispõe  sobre  o  Estatuto  do  Idoso,  em seu 
CAPÍTULO IV,  trata do Direito à Saúde da pessoa idosa. Com relação ao enunciado é possível 
afirmar que a alternativa correta sobre a prevenção e a manutenção da saúde do idoso é efetivada 
por meio de 
A. atendimento geriátrico e gerontológico realizados apenas  em serviços especializados.
B. unidades  geriátricas  de  referência,  com  pessoal  especializado  nas  áreas  de  geriatria  e 

gerontologia social, jamais na atenção básica.
C. reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, e acolhidos por instituições públicas ou 

privadas para redução das sequelas decorrentes dos agravos à saúde.
D. apenas no atendimento domiciliar, quando este comprovar fragilidade financeira.
E. atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas,  filantrópicas  ou sem fins  lucrativos e  eventualmente conveniadas  com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural.  



28. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, em seu  Art.19. refere-se ás providências cabíveis 
nos  casos  de  suspeita  ou  confirmação  de  maus-tratos  contra  idosos  os  quais  deverão  ser 
obrigatoriamente  comunicados  pelos  profissionais  de  saúde  a  quaisquer  dos  seguintes  órgãos, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A. Autoridade policial.
B. Ministério Público.
C. Conselho Municipal de Saúde.
D. Conselho Estadual do Idoso.
E. Conselho Nacional do Idoso.

29. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Em seu Art. 8 º diz que é  assegurado à gestante, através do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos 

específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
B. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase 

pré-natal.
C. Incumbe  ao  poder  público  propiciar  apoio  alimentar  à  gestante  e  à  nutriz  que  dele 

necessitem.
D. Incumbe  ao  poder  público  proporcionar  assistência  psicológica  à  gestante  e  à  mãe,  no 

período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do 
estado puerperal. 

E. Não é de competência do poder público proporcionar assistência a gestantes ou mães que 
manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. 

30.  A Lei  nº  8.069,  de 13 de julho de 1990,  em seu  Art.  10.  refere-se à  obrigatoriedade dos 
hospitais e demais estabelecimentos públicos e particulares de prestarem assistência de saúde à 
gestante, assinale a alternativa INCORRETA, sobre o que garante a lei.
A. Identificar  o  recém-nascido  mediante  o  registro  de  sua  impressão  plantar  e  digital  e  da 

impressão  digital  da  mãe,  sem prejuízo  de  outras  formas  normatizadas  pela  autoridade 
administrativa competente.

B. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo 
de cinco anos.

C. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
D. Fornecer  declaração  de  nascimento  onde  constem necessariamente  as  intercorrências  do 

parto e do desenvolvimento do neonato.
E. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo 

do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.



31. Angieli é um lindo bebe de 3 meses de idade, quando a ACS Júlia foi fazer a visita domiciliária 
solicitou a carteira de vacinas, a visita tinha como objetivo principal a busca ativa  para verificar se 
não havia nenhuma vacina em atraso, uma vez que o registro do cartão sombra da UBS não estava 
atualizado.  As vacinas  têm calendário  Nacional  e  devem obedecer   prazos  de  idade  para  sua 
administração.  Com base  na  questão,  assinale  a  sequência  correta,  bem como,  quais  vacinas 
Angieli já deveria ter tomado para estar com o esquema vacinal em dia. 
A. BCG, Hepatite B 1ª dose, Hepatite B 2ª dose e a tetravalente.
B. BCG, Hepatite, vacina tetravalente, pneumocócica 10.
C. BCG, Hepatite B 1ª  e 2ª dose, vacina tetravalente, influenza B, polio oral, rota vírus humano 

também via oral e pneumocócica 10.
D. BCG,  vacina anti poliomielite, contra Rota Vírus Humano, Hepatite 1ª e 2ª dose.
E. BCG, Hepatite B, anti poliomielite, pneumocócica 10, influenza B.

32.  Ao profissional  de  saúde que  adentra  o  contexto  familiar  cabe  uma atitude  de  respeito  e 
valorização  das  características  daquele  núcleo  de  pessoas,  realizando  interferências  positivas. 
Frente ao enunciado assinale a alternativa INCORRETA.
A. É imprescindível identificar os problemas e situações de risco mais comuns aos quais aquela 

família está exposta.
B. O  importante  é  considerar  a  dinâmica  familiar,  a  sua  relação  com  a  comunidade  é 

secundária.
C. Quando você identificar processos de violência no meio familiar deverá seguir os preceitos 

éticos e legais.
D. Valorizar sempre a relação com o usuário e com a família, o qual possibilitará a criação de 

vínculo de confiança, afeto e de respeito.
E. Identificar a relação da família com a comunidade.

33. O ACS após sua capacitação e o processo de educação permanente deverá estar apto para 
interagir  nas  áreas  consideradas  estratégicas  pelo  Governo  Federal.  Assinale  a  alternativa 
INCORRETA sobre as abordagem realizadas nos conteúdos programáticos.
A. No módulo saúde da mulher é necessário que se abordem os conteúdos referentes ao pré 

natal, prevenção do câncer de colo de útero e planejamento familiar.
B. Saúde da criança tem como objeto de seu estudo as abordagens sobre vigilância nutricional, 

vacinação, assistência ás doenças prevalentes na infância.
C. São áreas estratégicas: controle da tuberculose,  hipertensão, diabete mellitus, eliminação da 

hanseníase, ações de saúde da criança, saúde da mulher, e saúde bucal.
D. Com relação à eliminação da hanseníase o ACS deverá ser habilitado para realizar a busca 

ativa de casos,  cadastramento de portadores,  orientar sobre o controle  das incapacidades 
físicas e medidas de prevenção.

E. Deverá constar do modulo, saúde da criança, conteúdos de vigilância nutricional, tratamento 
e acompanhamento de casos, diagnóstico clinico e vacinação.



34. Durante a visita domiciliária são observadas as atividades diárias da família, sua alimentação, 
seus hábitos de higiene,  condições de moradia, saneamento, meio ambiente e possíveis riscos à 
saúde de seus membros. Além destas observações o ACS deverá também preencher o cadastro da 
família,  assinale  a  alternativa  correta  sobre  quais  informações  são  indispensáveis  constar  do 
cadastro. 
A. Dados demográficos, dados socioeconômicos e dados socioculturais. 
B. Basta que se anotem endereço, idade e sexo, bem como a origem dos membros da família, 

onde nasceram, quais locais, cidades e regiões por onde passou antes de chegarem ao local 
atual. 

C. Indispensável que se anotem idade, sexo, e endereço. 
D. O endereço, a idade e os dados demográficos são essenciais, não esquecer que condições de 

trabalho fazem parte dos dados demográficos.
E. Dados demográficos, idade de cada membro da família, sexo de cada membro da família,  

origem dos membros da família, onde nasceram, quais locais, cidades e regiões por onde 
passou antes de chegarem ao local atual. 

35. Com relação aos direitos sexuais  podemos  afirmar que todo cidadão tem o direito de viver e 
expressar livremente sua sexualidade sem violência, discriminações, imposições e com respeito 
pleno pelo corpo do(a) parceiro(a). Frente a este direito assinale a alternativa correta.
A. Todo cidadão tem o direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual, direito de viver plenamente a 

sexualidade sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças.
B. Dentro  dos  direitos  sexuais  não  constam comportamentos  tais  como,  homossexualidade, 

bissexualidade, entre outras.

C. O direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, idade ou condição física, 
desde que não fira os princípios éticos.

D. Direito  de  escolher  se  quer  ou  não  quer  ter  relação  sexual,  são  Direitos  Humanos  já 
reconhecidos em leis  nacionais e documentos internacionais,  desde que não exista união 
estável.

E. Direito de exercer livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, 
bissexualidade, entre outras, desde que não seja em ambiente público.



36. O  planejamento familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos, 
tanto para auxiliar a ter filhos (recursos para a concepção), quanto para prevenir uma gravidez 
indesejada (recursos para a anticoncepção). Assinale a alternativa correta sobre esta afirmação. 
A. Existem métodos  femininos  e  masculinos,  estes  métodos  são  considerados  irreversíveis, 

pois após a pessoa  parar de usá-los, volta a ter a capacidade de engravidar. 
B. Todos  os  recursos  utilizados  para  a  concepção  ou  para  a  anticoncepção  devem  ser 

cientificamente aceitos e não colocar em risco a vida e a saúde das pessoas, com garantia da 
liberdade de escolha.

C. Considerar que para atender os preceitos do SUS é suficiente que estejam disponíveis  os 
medicamentos e cirurgias usados pelas pessoas para evitar a gravidez. 

D. A pessoa capacitada para decidir se o método utilizado pelo casal será a ligadura de trompas 
uterinas ou a vasectomia como método anticoncepcional, é o médico.

E. Métodos tais  como os contraceptivos injetáveis, são considerados irreversíveis, pois após 
utilizá-los, é muito difícil a pessoa recuperar a capacidade de engravidar. 

37. Considerando a necessidade de promover mudanças de atitude em todas as práticas de atenção 
e gestão que fortaleçam a autonomia e o direito do cidadão, o  Ministério da Saúde lança a Carta 
dos Direitos dos Usuários da Saúde. Considerando os princípios constantes no documento assinale 
a alternativa INCORRETA.
A. O primeiro e o segundo princípio asseguram ao cidadão o acesso ordenado e organizado ao 

sistema de saúde, visando a um atendimento mais justo e eficaz, bem como o tratamento 
adequado  e  efetivo  para  seu  problema,  visando  à  melhoria  da  qualidade  dos  serviços 
prestados.

B. O direito  ao  acompanhamento  por  pessoa  de  sua  livre  escolha  nas  consultas,  exames  e 
internações, no momento do pré-parto, parto e pós-parto e em internações de crianças, todas 
as  demais  situações dependem de autorização,  uma vez que não estão  previstas  em  lei 
entretanto está assegurado o  direito a acompanhante e/ou visita diária, não inferior a uma 
hora durante as internações.

C. O terceiro e o quarto princípio assegura aos cidadãos o atendimento acolhedor e livre de 
discriminação, visando à igualdade de tratamento e a uma relação mais pessoal e saudável. O 
atendimento que respeite os valores e direitos do paciente, visando a preservar sua cidadania 
durante o tratamento.

D. O quinto princípio assegura as responsabilidades que o cidadão também deve ter para que 
seu tratamento aconteça de forma adequada, fazem parte de suas responsabilidades, prestar 
informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e nas internações sobre queixas, 
enfermidades  e  hospitalizações  anteriores,  história  de uso de medicamentos  e/ou  drogas, 
reações alérgicas e demais indicadores de sua situação de saúde.

E. O  sexto  princípio  assegura  o  comprometimento  dos  gestores  para  que  os  princípios 
anteriores sejam cumpridos, responsabiliza os gestores do SUS, nas três esferas de governo, 
ou seja a nível Federal, Estadual e Municipal. 



38.  Assinale  a  alternativa  correta  relativa  ás  orientações  indispensáveis  sobre  o  aleitamento 
materno. 
A. Quando o clima estiver muito quente devemos fornecer água, chá, água de coco ou água de 

arroz   para o bebe  tomar,  pois  mesmo no primeiro mês  de  vida,  se  não ingerir  líquido 
suficiente o recém-nato poderá desidratar.

B. A mãe deve ser orientada para fornecer exclusivamente o peito para o seu bebe até os 6 
meses de idade, se surgirem dúvidas o ACS pode utilizar o álbum disponibilizado pelo MS, 
para ser utilizado pelos ACS nas  visitas domiciliares.

C. Os  chás,  sucos  e  demais  líquidos  não estão  contra  indicados  desde  que  não contenham 
açúcar.

D. O não fornecimento suplementar de líquidos no verão entre as mamadas pode implicar em 
desidratação, e criança desidratada fica mais propensa a contrair infecções.

E. Os  alimentos  sólidos  só  deverão  ser  fornecidos  á  criança  após  o  primeiro  ano de  vida, 
quando liberados pelo pediatra ou pela enfermeira após a puericultura. 

39.  O  ACS  é  responsável  pelas  orientações  e  pelos  cuidado  dispensados  aos  pacientes  com 
diabetes, quer esta orientação seja em grupo ou no domicilio. Assinale a alternativa correta.
A. Estimular que os pacientes se organizem em grupos de ajuda mútua, que podem ser grupos 

de  caminhada,  trocas  de  receitas  que  deram  certo,  técnicas  de  autocuidado,  acadêmia, 
musculação, entre outras atividades. 

B. Encorajar uma relação paciente/equipe colaborativa, com participação ativa do paciente para 
tomar os medicamentos comprados de maneira regular, ou chás que outros indivíduos do 
grupo já comprovaram sua eficácia.

C. Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à 
alimentação, utilização correta dos medicamentos prescritos, e à prática de atividade física 
rotineira.

D. Esclarecer a comunidade, por meio, de ações individuais e/ou coletivas, sobre os fatores de 
risco  para  diabetes  e  as  doenças  cardiovasculares,  orientando-a  sobre  as  medidas  de 
tratamento e reabilitação.

E. Registrar na ficha de consulta medica o acompanhamento, e o diagnóstico de diabetes dos 
membro da família.



40.  Dados do censo IBGE de 2000 apontam que 49% da população brasileira são de adultos. 
Assim,  considerando-se  que  uma  equipe  é  responsável  por  4000  pessoas,  estima-se  que,  na 
população  adscrita,  2.000  habitantes  merecerão  uma  atenção  especial  para  o  risco  de  doença 
hipertensiva.  Considerando-se  que  25%  dessa  população  sofram  de  hipertensão,  teremos, 
aproximadamente, 490 portadores de hipertensão arterial. Assinale a alternativa correta sobre o 
que compete ao ACS.
A. Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos, pelo menos, uma vez ao 

ano, mesmo naqueles sem queixa.
B. Encaminhar à consulta medica os indivíduos rastreados como suspeitos de serem portadores 

de hipertensão.
C. Verificar  o  comparecimento  dos  pacientes  hipertensos  às  consultas  agendadas  no  pronto 

atendimento.
D. Verificar  a  presença  de  sintomas  de  doença  cardiovascular,  cerebrovascular  ou  outras 

complicações de hipertensão arterial, e encaminhar para o medico cardiologista.
E. Registrar  na  ficha  do  medico  o  acompanhamento,  o  diagnóstico  de  hipertensão  e  risco 

cardiovascular global estimado de cada membro da família.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO ANESTESIOLOGISTA que é 
constituída de 5 matérias:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos Gerais,  Noções Básicas de 
Informática e Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 4, 3, 3 e 25 questões 
objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique 
agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses  
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo vedado o  uso  de  
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não  
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é  
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O Suplício do Trabalho

Se por detrás das grandes datas se escondem, muitas vezes, grandes tragédias, com o dia 1° deste 
mês não foi diferente: em 1886, milhares de operários se reuniram nas ruas de Chicago (EUA) 
para protestar contra as condições desumanas a que eram submetidos no serviço e para exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 15.

1. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar:
A. Sempre, por detrás das grandes datas, escondem-se grandes tragédias e, portanto, com o dia 1º 

de maio não poderia ser diferente, já que esta é uma data significativa. 
B. O fato de usar a data específica de 1º de maio de 2006 indicia que, nela, ocorreu uma tragédia, 

mas que, nos demais anos, este dia representa apenas um evento comemorativo.
C. O dia 1º de maio não é uma grande data e não esconde uma grande tragédia, pois foi um dia 

de protesto do operariado e o fragmento não esclarece que tragédia ocorreu.
D. O recurso linguístico  e é um conectivo que estabelece uma relação de encadeamento entre 

protestar e exigir e cria, entre estes dois segmento,s um sentido de exclusão. 
E. Os conectivos para, de para protestar e para exigir, indicam a finalidade do movimento de 

operários de 1º de maio de 1886 e explicitam duas razões para eles terem ido às ruas.

A Fogueira da Intolerância

Além da simbólica fogueira, o negro período da Inquisição evoca mártires e verdugos, artífices de 
um pensamento retrógrado da Igreja, preocupada em exercer sobre os fiéis uma ascendência toda 
ela baseada num conhecimento não passível de contestação.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 33.

2. Em face do fragmento de texto acima, pode-se afirmar que
A. o período da Inquisição traz à lembrança a fogueira com que se celebravam festas religiosas, 

além de atores que representavam mártires e carrascos durante este festejos. 
B. além é um elemento textual que tem a finalidade de estabelecer, entre fogueira e mártires e  

verdugos, uma relação de sentido de subtração.
C. termos como intolerância, negro, mártires, verdugos e retrógrado fazem o leitor inferir que a 

Inquisição foi período negativo, mesmo que ele não saiba a que período ela se refere.
D. a  fogueira, pelo fato de ser categorizada como simbólica, nunca existiu efetivamente e, por 

isso, fica sem sentido falar em mártires e verdugos.
E. a Igreja, por se basear numa ascendência e num conhecimento não passível de contestação, 

foi uma instituição revolucionária e progressista durante a Inquisição.  



Giordano Bruno: a luz na fogueira

No dia 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira da Inquisição.  
Em 2000, por ocasião do quarto centenário de sua morte, o assunto voltou à tona. O Papa João 
Paulo II lamentou o “triste episódio da história cristã moderna”, mas negou-lhe a reabilitação. Ao 
contrário das teses de Galileu, até hoje ninguém comprovou suas afirmações.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 37.

3. Tendo por base o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar: 
A. Sabendo que Giordano Bruno foi um filósofo e que foi queimado pela Inquisição, pode-se 

compreender melhor a razão do título atribuído pelo autor ao texto.
B. A expressão triste episódio deve ser entendida como a forma que o Papa João Paulo II achou 

para qualificar a execução de Giordano Bruno na fogueira da Inquisição.
C. O conectivo  mas cria uma relação de contradição entre entender que a morte de Giordano 

Bruno foi um triste episódio e não aceitar a reabilitação do filósofo.
D. Embora as teses de Giordano Bruno tenham sido comprovadas, as de Galileu não foram e, por 

isso, o Papa João Paulo II negou a reabilitação do filósofo, para não ser incoerente. 
E. O uso das aspas tem a finalidade de destacar uma afirmação que não é do autor, além de 

permitir que não se comprometa e nem seja acusado de dizer o que não disse.

Circuncisão: a tradição do corte

Símbolo da aliança divina para uns, ritual iniciático para outros, essa prática de mais de 5 mil anos 
tem justificativas religiosas, mitológicas e médicas. Quando nos referimos aos rituais humanos, 
não é possível precisar ao certo a data e o local de sua origem. Esse é o caso da circuncisão, 
intervenção cirúrgica que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande do 
pênis.  Essa remoção, chamada também exérese do prepúcio ou peritomia (do grego  peri,  “em 
torno”, e tomia, “corte”), é realizada atualmente em clínicas com condições de higiene e assepsia.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 68.

4. Levando em conta o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que 
A. a circuncisão é, ao mesmo tempo e de forma não excludente,  símbolo da aliança divina e 

ritual iniciático, devendo ser compreendida como tendo estes dois sentidos concomitantes.
B. as passagens que vão de intervenção a prepúcio e de prega a pênis têm exatamente a mesma 

função: explicar o termo imediatamente anterior que as antecede.
C. a expressão mais de cinco mil anos permite afirmar que há uma data precisa para o início da 

circuncisão, assim como é possível precisar o início de todos os rituais humanos.
D. a expressão  essa prática, para ser adequadamente compreendida, deve ser entendida como 

um elemento de remissão que toma como referente tradição do corte.
E. circuncisão, exérese  do  prepúcio e  peritomia são  termos  que  remetem  a  procedimentos 

cirúrgicos distintos, pois o último, ao contrário dos primeiros, é a definição grega de cirurgia. 



Onde a América Nasceu

Santo Domingo, capital da República Dominicana, é um local onde ser o primeiro é quase uma 
rotina. Primeira cidade do Novo Mundo, foi fundada em 1496 por Bartolomeu Colombo, quatro 
anos depois de o irmão, Cristóvão Colombo, ter descoberto a ilha a que deu o nome de Hispaniola, 
primeira porção de terra do que seria chamado mais tarde de América.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 94.

5. Com base no fragmento de texto acima, marque a alternativa INCORRETA.
A. Capital  da  República  Dominicana,  primeira  cidade  do Novo  Mundo e  Onde  a  América  

Nasceu são passagens textuais que se referem à cidade fundada em 1496: Santo Domingo.
B. O fundador da cidade de Santo Domingo, Bartolomeu Colombo, era irmão do descobridor da 

primeira porção de terra mais tarde chamada de  América.
C. Se Santo Domingo foi fundada quatro anos depois da descoberta da ilha de Hispaniola, então, 

esta ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1500.   
D. Na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, ser o primeiro é quase uma 

rotina, já que a cidade foi a primeira a ser fundada na América.
E. O título dado ao texto se esclarece, à medida que o leitor é situado sobre o que aconteceu nas 

imediações em que se situa a cidade de Santo Domingo.
MATEMÁTICA

6. A empresa "Sonhos Dourados" vende computadores apenas pela internet. Há duas possibilidades para a  
compra: 
1a. Opção) - Compra a vista - R$ 1.800,00, 
2a. Opção) - Compra  a prazo -  4 parcelas de R$ 500,00 cada uma. 
O preço a prazo é o resultado do preço à vista mais aproximadamente que percentual?
A. 10%.
B. 11%.
C. 09%.
D. 18%.
E. 13%.

7. Uma caixa contém 18 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 10 bolas azuis. Qual é a probabilidade de que 
seja sorteada uma bola azul ao acaso?
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/8.
E. 1/6.

8. A empresa de energia elétrica cobra uma multa de 15% se a conta de luz é paga com atraso. Qual deverá  
ser o preço pago no dia 13 de junho por uma conta de luz de R$ 48,00 que venceu no dia 10 de junho?
A. R$ 55,20.
B. R$ 57,80.
C. R$ 49,30.
D. R$ 52,30.
E. R$ 53,55.



9. Júlio tem 18 anos. Quando ele nasceu, seu pai tinha 26 anos. Qual a idade do pai de Júlio hoje?
A. 38 anos.
B. 42 anos.
C. 36 anos.
D. 40 anos.
E. 44 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
10. “Levantamento do governo federal verificou que há no país 735 municípios com pelo menos cinco áreas 
de riscos de deslizamento cada um. Desses, apenas 25 dispõem de cartas geotécnicas de morros e encostas, 
úteis para a previsão de deslizamento de terras, comuns em época de chuva, como ocorreu em janeiro na  
região serrana do Rio de Janeiro.”

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-21. Acesso em: 23/06/2011.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa INCORRETA .
A. A urbanização em grande escala resulta na expansão das áreas impermeabilizadas, o que repercute na 

diminuição da capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a 
concentração  das  enxurradas,  a  ocorrência  de enchentes  e  os  deslizamentos  de  terras  em locais  
íngremes com pouca vegetação.

B. O plano diretor  é  um conjunto  de  leis  que,  entre  outras  atribuições,  define  as  regras  de  uso  e  
ocupação do solo por meio da lei de zoneamento urbano pela qual a cidade é divida em zonas onde o  
uso  do  solo  deve  obedecer  a  normas  preestabelecidas.  Nesse  sentido,  o  plano  diretor  constitui  
importante instrumento de planejamento urbano que leva em conta também fatores ambientais e de 
segurança na ocupação e expansão das cidades

C. Os  números  apresentados  no  enunciado  demonstram que  os  deslizamentos  de  terras  em  áreas 
inapropriadas para a ocupação urbana é um problema generalizado para todo o país, independente 
das condições geomorfológicas ou climáticas predominantes entre as cidades brasileiras. 

D. As  áreas  de  riscos  de  deslizamentos  de  terras  nas  cidades  brasileiras  são  ocupadas,  
predominantemente, por população de baixa renda. Isso ocorre em razão do modelo socialmente 
excludente de ocupação do espaço urbano que leva os mais pobres a darem conta de sua necessidade 
de moradia com a apropriação irregular de áreas de preservação permanente, como mananciais e  
encostas de morros.

E. A prevenção às tragédias como aquela que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 
2011, não tem se revelado como prioridade nas ações concretas das diversas esferas de governo. Isso 
fica evidenciado,  entre outras razões,  pela falta de mapeamento apropriado para a prevenção de  
deslizamentos em áreas sujeitas a esse tipo de risco.



11. Em 2010, de acordo com a Sinopse do Censo Demográfico divulgada em maio de 2011, o número de  
idosos (60 anos e mais de idade) chega a 14,5 milhões passando a representar 9,1% da população brasileira.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtmacessado.

Sobre o processo de envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas de proteção ao idoso, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A. O  aumento  da  proporção  de  idosos  na  população  é  um  fenômeno  mundial  e  o  aumento  da 

expectativa de vida, cerca de 20 anos no último século, tem provocado o debate entre a sociedade 
civil  e  o  Estado  brasileiro  sobre  a  necessidade  de  elevação  da  idade  mínima  para  fins  de 
aposentadoria.

B. O poder Público com a aprovação do Estatuto do Idoso, tem por meio das campanhas de vacinação e 
políticas de distribuição de medicamentos de uso contínuo, assegurado aos idosos a efetivação de seu 
direito à vida, entretanto não tem garantido e ampliado o acesso ao atendimento preferencial em 
postos de atendimento e hospitais da rede pública de saúde.

C. Em idade avançada,  se escaparem de enfermidades graves e muito limitantes os idosos poderão 
garantir o dinamismo de espírito e a longevidade pode vir acompanhada de uma vida ativa física e 
intelectualmente profícua.

D. Na atualidade, predomina em alguns setores da sociedade a visão de que na velhice a mente do idoso 
necessariamente envelheceria junto com o corpo e essa atrofia intelectual e física levaria os mesmos 
a inatividade, devendo o individuo ficar afastado do trabalho e permanecer em seu espaço privado na 
terceira-idade.

E. Os profissionais acima de cinquenta anos tem sido cada vez mais valorizados no mercado de trabalho 
como seres ativos, sobretudo no setor produtivo, dado a amplitude de seus saberes, capacidade de 
adaptação as mudanças e ampla experiência profissional.



12. A legislação brasileira é considerada avançada em relação ao reconhecimento dos direitos das crianças e  
adolescentes. A charge acima ironiza os vinte anos do ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, que instituiu 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. São consideradas crianças as pessoas até 12 anos incompletos e 
adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Após vinte e um anos de vigência da Lei, sobre a situação da  
criança e do adolescente no Brasil, assinale a alternativa correta.
A. Os  resultados  dos  avanços  na  legislação  elaborada  nas  últimas  décadas  do  século  passado,  são 

evidentes  nos  atuais  indicadores  sociais  que  demonstram o  declínio  expressivo  do  número  de  
crianças e adolescentes inseridos na extrema pobreza, no trabalho infantil em situações degradantes, 
em casos de violência doméstica e urbana

B. Segundo o Estatuto da Criança é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra  
criança ou adolescente deverão obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva  
localidade.

C. Na última década do século XXI, os programas sociais do Estado do Paraná têm conseguido oferecer 
aos jovens que vivem na extrema pobreza acesso à educação, saúde, moradia, nutrição e segurança, 
garantindo-lhes o atendimento das necessidades mais elementares para o seu pleno desenvolvimento.

D. No Brasil, casos de preconceito, exploração e violência são punidos exemplarmente, sendo o país 
modelo na ONU no resguardo dos direitos fundamentais da criança e do adolescente sobretudo ao 
garantir a universalização da Educação Básica.

E. O Poder público, através do Sistema Único de Saúde, garante o atendimento pré e perinatal à todas 
as gestantes usuárias. Assim, o Ministério da Saúde conseguiu diminuir a níveis satisfatórios os casos 
de complicação e óbito das gestantes e de recém nascidos no Brasil.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O que é CPU e como ela é constituída? 
A. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Lógica e 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal.
B. CPU é a Unidade Central de Programação. Ela é constituída pela Unidade de Programação, 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal. 
C. CPU  é  a  Unidade  Central  de  Processamento.  Ela  é  constituída  pela  Unidade  Binária, 

Unidade de Controle e Unidade de Memórias.
D. CPU é a Unidade Central  de Processamento.  Ela é constituída pela unidade permanente 

onde ficam as instruções básicas gravadas pelo fabricante da máquina. 
E. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pelas memórias voláteis e não 

voláteis onde o computador armazena informações. 



14. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Os programas Word, PowerPoint e Excel, que fazem parte do Microsoft Office, apesar de 

terem finalidades específicas, permitem a criação e edição de textos e tabelas em diversos 
formatos. 

B. O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office e pode ser utilizado em sistemas 
Linux como, por exemplo, o Ubuntu e o Fedora. 

C. Por meio de editores de apresentação é possível criar  links para arquivos disponíveis na 
Internet. 

D. O Word da Microsoft e o Impress do BROffice possuem as mesmas funcionalidades.
E. Através  de  planilhas  eletrônicas  como o  Excel  da  Microsoft  ou  o  Calc  do  BROffice  é 

possível construir gráficos de vários tipos e com várias cores. 

15. É correto afirmar sobre Internet que 
A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico que viabiliza e estruturação de 

servidores de aplicações. 
B. é  responsável  por  estabelecer  e  manter  as  conexões  de  usuários  e  os  protocolos  dos 

provedores, o que garante o serviço de correio eletrônico. 
C. os meios de acesso à Internet são os cabos coaxiais, entradas USB e as fibras ópticas. 
D. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro através do protocolo FTP/IP (File 

Transfer Protocol / Internet Protocol).
E. é o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

MÉDICO-ANESTESIOLOGIA
16. O manômetro, de um cilindro de 50 litros, acusa uma pressão de 100atm. Qual o volume de gás que  
poderá ser liberado para a atmosfera?

A. 150.

B. 450.

C. 4500.

D. 4950.

E. 50.

17. Dentre as opções, abaixo citadas, qual a indicação relativa de ventilação monopulmonar? 

A. Fístula broncopleural de alto débito. 

B. Infecção. 

C. Hemorragia maciça. 

D. Embolectomias. 

E. Cistos ou bolhas unilaterais. 



18. Qual o objetivo inicial da “ressuscitação” num paciente em choque hemorrágico? 

A. Manutenção de pool plaquetário.

B. Evitar o clearance do lactato.

C. Prevenir a alcalose metabólica.

D. Manutenção da pressão sistólica entre 80-100mmHg.

E. Manter o hematócrito acima de 35%.

19. Em pacientes com azotemia o uso de manitol pode desencadear: 

A. Necrose tubular aguda.

B. Hipovolemia aguda.

C. Alcalose metabólica aguda.

D. Sobrecarga cardíaca.

E. Hiperpotassemia.

20. Antagonistas muscarínicos causam: 

A. Inotropismo negativo.

B. Hiperperistaltismo.

C. Broncodilatação.

D. Bradicardia.

E. Hipersecreção gástrica. 

21.  Qual  a causa mais provável  para a redução da latência do bloqueio peridural  quando adicionamos 
bicarbonato de sódio ao anestésico local? 

A. Diminuição do cálcio ionizado extracelular.

B. Redução do sódio intracelular.

C. Aumento da fração não-ionizada do anestésico local.

D. Aumento da difusão da fração ionizada de anestésico local.

E. Não há diminuição da latência.

22. Qual o principal mecanismo, para a redução da temperatura corporal, que ocorre na primeira hora de  
anestesia geral? 

A. Convecção.

B. Perda pelo trato respiratório.

C. Evaporação.

D. Redistribuição interna.

E. Redução da produção de calor.

23. A lidocaína, em pH fisiológicos, encontra-se: 

A. Predominantemente na forma ionizada.

B. Metade na forma ionizada.

C. Integralmente na forma ionizada.



D. Totalmente na forma não ionizada.

E. Predominantemente na forma não ionizada.

24. A hiperalgesia secundária é decorrente da: 

A. Liberação de aspartato, glutamato e substância P bloqueando a entrada de cálcio.

B. Ativação das células de variação dinâmica ampla(lâmina V do corno dorsal medular).

C. Lesão de tecidos no local da lesão primária em um segundo momento.

D. Influência do sistema nervoso autônomo preponderante sobre o parassimpático.

E. Relação entre alodínia e os impulsos nervosos transmitidos pelas fibras teta. 

25. Qual, dentre as opções abaixo, é a indicação de intubação retrógrada?

A. Cenário “não intubo e não ventilo”.

B. Obesidade.

C. Via aérea difícil antecipada.

D. Tumor de laringe.

E. Deformidades anatômicas da via aérea.

26. O código de ética médica é:

A. Padronizador.

B. Limitante.

C. Normativo.

D. Orientador.

E. Legiferante. 

27. A saturação venosa central de O2 (SvO2):

A. Não tem correlação com a temperatura corporal.

B. Ocorre diminuição com a hiperventilação.

C. É inversamente proporcional ao débito cardíaco.

D. SvO2 de 75% representa extração de O2 tecidual de 25%.

E. Os níveis de hemoglobina não interferem no seu valor.

28. Qual a contraindicação, para o uso de dispositivos supraglóticos, dentre as alternativas abaixo?

A. Doenças periglóticas.

B. Diabéticos.

C. Via aérea difícil.

D. Câncer de pulmão.

E. Idosa. 

29. Efeito colateral, mais frequente, ao uso do propofol venoso:



A. Tromboflebite.

B. Hipotensão arterial.

C. Vômitos.

D. Apneia.

E. Contração tônico-clônica. 

30. Bloqueador neuromuscular adespolarizante de curta duração? 

A. Cisatracúrio.

B. Vecurônia.

C. Pancurônio.

D. Mivacúrio.

E. Succinilcolina. 

31. Qual distúrbio ocorre na Síndrome de ressecção transuretral da próstata?

A. Hipermagnesemia.

B. Hiperpotassemia.

C. Hipovolemia.

D. Hiposmolalidade.

E. Hipernatremia. 

32. Dentre as alternativas abaixo, marque qual fármaco, utilizado no tratamento da dor crônica, aumenta a 
corrente de potássio e reduz o AMP cíclico e a corrente de cálcio.

A. Antidepressivo.

B. Opioides.

C. Agonista serotoninérgico.

D. Anti-inflamatório não hormonal.

E. Antiepiléptico.

33. Marque a conduta adequada no caso clínico: paciente com índice cardíaco <2L/min/m2, hemoglobina  
de 12 mg/dl, saturação venosa de O2 de 68% e saturação arterial de oxigênio de 93%.

A. Infusão de 250ml solução colóide.

B. Otimizar ventilação mecânica.

C. Iniciar inotrópicos.

D. Otimizar analgesia e sedação.

E. Transfusão sanguínea.

34. É inversamente proporcional à formação do composto A:

A. Fluxo de gás fresco.

B. Volume de halogenado usado.

C. Duração da anestesia.

D. Coeficiente de partição sangue/gás.

E. Concentração de halogenado.



35. Qual droga, abaixo citada, tem a meia vida contexto-sensível com melhor perfil farmacocinético para 
infusão contínua?

A. Remifentanil.

B. Propofol.

C. Sufentanil.

D. Esmolol.

E. Fentanil. 

36. O modelo de Marshal, para a compartimentação farmacológica do organismo humano, cria um modelo 
de quantos compartimentos?

A. Um.

B. Dois.

C. Três.

D. Quatro.

E. Infinito.

37. O efeito do segundo gás, em anestesia inalatória, é um exemplo de

A. antagonismo químico.

B. antagonismo parcial.

C. sinergismo não-competitivo.

D. sinergismo farmacocinético.

E. sinergismo químico. 

38. Após absorção sistêmica, qual é o primeiro órgão a captar anestésico local?

A. Figado.

B. Coração.

C. Pulmão.

D. Cérebro.

E. Rins.

39.  Qual  dos  fatores  abaixo  citados  está  relacionado  ao  prolongamento  do  bloqueio  muscular 
adespolarizante?

A. Uso de procainamida.

B. Hipomagnesemia.

C. Hipercalcemia.



D. Uso de propranolol.

E. Alcalose respiratória. 

40. Principal determinante da extensão do bloqueio peridural:

A. Posicionamento pós-injeção de anestésico.

B. Biotipo do paciente.

C. Concentração do anestésico.

D. Volume da solução anestésica.

E. Densidade da solução anestésica.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI
MÉDICO CIRURGIÃO

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO CIRURGIÃO que é constituída 
de 5 matérias: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções Básicas de Informática 
e  Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente,  5,  4,  3,  3 e  25 questões objetivas; 
cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a  
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses  
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de  
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não  
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O Suplício do Trabalho

Se por detrás das grandes datas se escondem, muitas vezes, grandes tragédias, com o dia 1° deste 
mês não foi diferente: em 1886, milhares de operários se reuniram nas ruas de Chicago (EUA) 
para protestar contra as condições desumanas a que eram submetidos no serviço e para exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 15.

1. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar:
A. Sempre, por detrás das grandes datas, escondem-se grandes tragédias e, portanto, com o dia 1º 

de maio não poderia ser diferente, já que esta é uma data significativa. 
B. O fato de usar a data específica de 1º de maio de 2006 indicia que, nela, ocorreu uma tragédia, 

mas que, nos demais anos, este dia representa apenas um evento comemorativo.
C. O dia 1º de maio não é uma grande data e não esconde uma grande tragédia, pois foi um dia 

de protesto do operariado e o fragmento não esclarece que tragédia ocorreu.
D. O recurso linguístico  e é um conectivo que estabelece uma relação de encadeamento entre 

protestar e exigir e cria, entre estes dois segmento,s um sentido de exclusão. 
E. Os conectivos para, de para protestar e para exigir, indicam a finalidade do movimento de 

operários de 1º de maio de 1886 e explicitam duas razões para eles terem ido às ruas.

A Fogueira da Intolerância

Além da simbólica fogueira, o negro período da Inquisição evoca mártires e verdugos, artífices de 
um pensamento retrógrado da Igreja, preocupada em exercer sobre os fiéis uma ascendência toda 
ela baseada num conhecimento não passível de contestação.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 33.

2. Em face do fragmento de texto acima, pode-se afirmar que
A. o período da Inquisição traz à lembrança a fogueira com que se celebravam festas religiosas, 

além de atores que representavam mártires e carrascos durante este festejos. 
B. além é um elemento textual que tem a finalidade de estabelecer, entre fogueira e mártires e  

verdugos, uma relação de sentido de subtração.
C. termos como intolerância, negro, mártires, verdugos e retrógrado fazem o leitor inferir que a 

Inquisição foi período negativo, mesmo que ele não saiba a que período ela se refere.
D. a fogueira, pelo fato de ser categorizada como simbólica, nunca existiu efetivamente e, por 

isso, fica sem sentido falar em mártires e verdugos.
E. a Igreja, por se basear numa ascendência e num conhecimento não passível de contestação, 

foi uma instituição revolucionária e progressista durante a Inquisição.  



Giordano Bruno: a luz na fogueira

No dia 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira da Inquisição.  
Em 2000, por ocasião do quarto centenário de sua morte, o assunto voltou à tona. O Papa João 
Paulo II lamentou o “triste episódio da história cristã moderna”, mas negou-lhe a reabilitação. Ao 
contrário das teses de Galileu, até hoje ninguém comprovou suas afirmações.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 37.

3. Tendo por base o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar: 
A. Sabendo que Giordano Bruno foi um filósofo e que foi queimado pela Inquisição, pode-se 

compreender melhor a razão do título atribuído pelo autor ao texto.
B. A expressão triste episódio deve ser entendida como a forma que o Papa João Paulo II achou 

para qualificar a execução de Giordano Bruno na fogueira da Inquisição.
C. O conectivo  mas cria uma relação de contradição entre entender que a morte de Giordano 

Bruno foi um triste episódio e não aceitar a reabilitação do filósofo.
D. Embora as teses de Giordano Bruno tenham sido comprovadas, as de Galileu não foram e, por 

isso, o Papa João Paulo II negou a reabilitação do filósofo, para não ser incoerente. 
E. O uso das aspas tem a finalidade de destacar uma afirmação que não é do autor, além de 

permitir que não se comprometa e nem seja acusado de dizer o que não disse.

Circuncisão: a tradição do corte

Símbolo da aliança divina para uns, ritual iniciático para outros, essa prática de mais de 5 mil anos 
tem justificativas religiosas, mitológicas e médicas. Quando nos referimos aos rituais humanos, 
não é possível precisar ao certo a data e o local de sua origem. Esse é o caso da circuncisão,  
intervenção cirúrgica que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande do 
pênis.  Essa remoção, chamada também exérese do prepúcio ou peritomia (do grego  peri,  “em 
torno”, e tomia, “corte”), é realizada atualmente em clínicas com condições de higiene e assepsia.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 68.

4. Levando em conta o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que 
A. a circuncisão é, ao mesmo tempo e de forma não excludente,  símbolo da aliança divina e 

ritual iniciático, devendo ser compreendida como tendo estes dois sentidos concomitantes.
B. as passagens que vão de intervenção a prepúcio e de prega a pênis têm exatamente a mesma 

função: explicar o termo imediatamente anterior que as antecede.
C. a expressão mais de cinco mil anos permite afirmar que há uma data precisa para o início da 

circuncisão, assim como é possível precisar o início de todos os rituais humanos.
D. a expressão  essa prática, para ser adequadamente compreendida, deve ser entendida como 

um elemento de remissão que toma como referente tradição do corte.
E. circuncisão, exérese  do  prepúcio e  peritomia são  termos  que  remetem  a  procedimentos 

cirúrgicos distintos, pois o último, ao contrário dos primeiros, é a definição grega de cirurgia. 



Onde a América Nasceu

Santo Domingo, capital da República Dominicana, é um local onde ser o primeiro é quase uma 
rotina. Primeira cidade do Novo Mundo, foi fundada em 1496 por Bartolomeu Colombo, quatro 
anos depois de o irmão, Cristóvão Colombo, ter descoberto a ilha a que deu o nome de Hispaniola, 
primeira porção de terra do que seria chamado mais tarde de América.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 94.

5. Com base no fragmento de texto acima, marque a alternativa INCORRETA.
A. Capital  da  República  Dominicana,  primeira  cidade  do  Novo Mundo e  Onde  a  América  

Nasceu são passagens textuais que se referem à cidade fundada em 1496: Santo Domingo.
B. O fundador da cidade de Santo Domingo, Bartolomeu Colombo, era irmão do descobridor da 

primeira porção de terra mais tarde chamada de  América.
C. Se Santo Domingo foi fundada quatro anos depois da descoberta da ilha de Hispaniola, então, 

esta ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1500.   
D. Na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, ser o primeiro é quase uma 

rotina, já que a cidade foi a primeira a ser fundada na América.
E. O título dado ao texto se esclarece, à medida que o leitor é situado sobre o que aconteceu nas 

imediações em que se situa a cidade de Santo Domingo.
MATEMÁTICA

6. A empresa "Sonhos Dourados" vende computadores apenas pela internet. Há duas possibilidades para a  
compra: 
1a. Opção) - Compra a vista - R$ 1.800,00, 
2a. Opção) - Compra  a prazo -  4 parcelas de R$ 500,00 cada uma. 
O preço a prazo é o resultado do preço à vista mais aproximadamente que percentual?
A. 10%.
B. 11%.
C. 09%.
D. 18%.
E. 13%.

7. Uma caixa contém 18 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 10 bolas azuis. Qual é a probabilidade de que 
seja sorteada uma bola azul ao acaso?
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/8.
E. 1/6.

8. A empresa de energia elétrica cobra uma multa de 15% se a conta de luz é paga com atraso. Qual deverá  
ser o preço pago no dia 13 de junho por uma conta de luz de R$ 48,00 que venceu no dia 10 de junho?
A. R$ 55,20.
B. R$ 57,80.
C. R$ 49,30.
D. R$ 52,30.
E. R$ 53,55.



9. Júlio tem 18 anos. Quando ele nasceu, seu pai tinha 26 anos. Qual a idade do pai de Júlio hoje?
A. 38 anos.
B. 42 anos.
C. 36 anos.
D. 40 anos.
E. 44 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
10. “Levantamento do governo federal verificou que há no país 735 municípios com pelo menos cinco áreas 
de riscos de deslizamento cada um. Desses, apenas 25 dispõem de cartas geotécnicas de morros e encostas, 
úteis para a previsão de deslizamento de terras, comuns em época de chuva, como ocorreu em janeiro na  
região serrana do Rio de Janeiro.”

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-21. Acesso em: 23/06/2011.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa INCORRETA .
A. A urbanização em grande escala resulta na expansão das áreas impermeabilizadas, o que repercute na 

diminuição da capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a 
concentração das  enxurradas,  a  ocorrência  de  enchentes  e  os  deslizamentos  de terras  em locais  
íngremes com pouca vegetação.

B. O plano diretor  é  um conjunto  de  leis  que,  entre  outras  atribuições,  define  as  regras  de  uso  e  
ocupação do solo por meio da lei de zoneamento urbano pela qual a cidade é divida em zonas onde o  
uso  do  solo  deve  obedecer  a  normas  preestabelecidas.  Nesse  sentido,  o  plano  diretor  constitui  
importante instrumento de planejamento urbano que leva em conta também fatores ambientais e de 
segurança na ocupação e expansão das cidades

C. Os  números  apresentados  no  enunciado  demonstram  que  os  deslizamentos  de  terras  em áreas  
inapropriadas para a ocupação urbana é um problema generalizado para todo o país, independente 
das condições geomorfológicas ou climáticas predominantes entre as cidades brasileiras. 

D. As  áreas  de  riscos  de  deslizamentos  de  terras  nas  cidades  brasileiras  são  ocupadas,  
predominantemente, por população de baixa renda. Isso ocorre em razão do modelo socialmente 
excludente de ocupação do espaço urbano que leva os mais pobres a darem conta de sua necessidade 
de moradia com a apropriação irregular de áreas de preservação permanente, como mananciais e  
encostas de morros.

E. A prevenção às tragédias como aquela que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 
2011, não tem se revelado como prioridade nas ações concretas das diversas esferas de governo. Isso 
fica evidenciado,  entre outras razões,  pela falta de mapeamento apropriado para a prevenção de  
deslizamentos em áreas sujeitas a esse tipo de risco.



11. Em 2010, de acordo com a Sinopse do Censo Demográfico divulgada em maio de 2011, o número de  
idosos (60 anos e mais de idade) chega a 14,5 milhões passando a representar 9,1% da população brasileira.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtmacessado.

Sobre o processo de envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas de proteção ao idoso, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A. O  aumento  da  proporção  de  idosos  na  população  é  um  fenômeno  mundial  e  o  aumento  da 

expectativa de vida, cerca de 20 anos no último século, tem provocado o debate entre a sociedade 
civil  e  o  Estado  brasileiro  sobre  a  necessidade  de  elevação  da  idade  mínima  para  fins  de 
aposentadoria.

B. O poder Público com a aprovação do Estatuto do Idoso, tem por meio das campanhas de vacinação e 
políticas de distribuição de medicamentos de uso contínuo, assegurado aos idosos a efetivação de seu 
direito à vida, entretanto não tem garantido e ampliado o acesso ao atendimento preferencial em 
postos de atendimento e hospitais da rede pública de saúde.

C. Em idade avançada,  se escaparem de enfermidades graves e muito limitantes os idosos poderão 
garantir o dinamismo de espírito e a longevidade pode vir acompanhada de uma vida ativa física e 
intelectualmente profícua.

D. Na atualidade, predomina em alguns setores da sociedade a visão de que na velhice a mente do idoso 
necessariamente envelheceria junto com o corpo e essa atrofia intelectual e física levaria os mesmos 
a inatividade, devendo o individuo ficar afastado do trabalho e permanecer em seu espaço privado na 
terceira-idade.

E. Os profissionais acima de cinquenta anos tem sido cada vez mais valorizados no mercado de trabalho 
como seres ativos, sobretudo no setor produtivo, dado a amplitude de seus saberes, capacidade de 
adaptação as mudanças e ampla experiência profissional.



12. A legislação brasileira é considerada avançada em relação ao reconhecimento dos direitos das crianças e  
adolescentes. A charge acima ironiza os vinte anos do ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, que instituiu 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. São consideradas crianças as pessoas até 12 anos incompletos e 
adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Após vinte e um anos de vigência da Lei, sobre a situação da  
criança e do adolescente no Brasil, assinale a alternativa correta.
A. Os  resultados  dos  avanços  na  legislação  elaborada  nas  últimas  décadas  do  século  passado,  são 

evidentes  nos  atuais  indicadores  sociais  que  demonstram  o  declínio  expressivo  do  número  de 
crianças e adolescentes inseridos na extrema pobreza, no trabalho infantil em situações degradantes, 
em casos de violência doméstica e urbana

B. Segundo o Estatuto da Criança é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra  
criança ou adolescente deverão obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade.

C. Na última década do século XXI, os programas sociais do Estado do Paraná têm conseguido oferecer 
aos jovens que vivem na extrema pobreza acesso à educação, saúde, moradia, nutrição e segurança, 
garantindo-lhes o atendimento das necessidades mais elementares para o seu pleno desenvolvimento.

D. No Brasil, casos de preconceito, exploração e violência são punidos exemplarmente, sendo o país 
modelo na ONU no resguardo dos direitos fundamentais da criança e do adolescente sobretudo ao 
garantir a universalização da Educação Básica.

E. O Poder público, através do Sistema Único de Saúde, garante o atendimento pré e perinatal à todas 
as gestantes usuárias. Assim, o Ministério da Saúde conseguiu diminuir a níveis satisfatórios os casos 
de complicação e óbito das gestantes e de recém nascidos no Brasil.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O que é CPU e como ela é constituída? 
A. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Lógica e 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal.
B. CPU é a Unidade Central de Programação. Ela é constituída pela Unidade de Programação, 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal. 
C. CPU  é  a  Unidade  Central  de  Processamento.  Ela  é  constituída  pela  Unidade  Binária, 

Unidade de Controle e Unidade de Memórias.
D. CPU é a Unidade Central  de Processamento.  Ela é constituída pela unidade permanente 

onde ficam as instruções básicas gravadas pelo fabricante da máquina. 
E. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pelas memórias voláteis e não 

voláteis onde o computador armazena informações. 



14. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Os programas Word, PowerPoint e Excel, que fazem parte do Microsoft Office, apesar de 

terem finalidades específicas, permitem a criação e edição de textos e tabelas em diversos 
formatos. 

B. O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office e pode ser utilizado em sistemas 
Linux como, por exemplo, o Ubuntu e o Fedora. 

C. Por meio de editores de apresentação é possível criar  links para arquivos disponíveis na 
Internet. 

D. O Word da Microsoft e o Impress do BROffice possuem as mesmas funcionalidades.
E. Através  de  planilhas  eletrônicas  como o  Excel  da  Microsoft  ou  o  Calc  do  BROffice  é 

possível construir gráficos de vários tipos e com várias cores. 

15. É correto afirmar sobre Internet que 
A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico que viabiliza e estruturação de 

servidores de aplicações. 
B. é  responsável  por  estabelecer  e  manter  as  conexões  de  usuários  e  os  protocolos  dos 

provedores, o que garante o serviço de correio eletrônico. 
C. os meios de acesso à Internet são os cabos coaxiais, entradas USB e as fibras ópticas. 
D. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro através do protocolo FTP/IP (File 

Transfer Protocol / Internet Protocol).
E. é o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

MÉDICO-CIRURGIÃO
16. A única articulação do corpo humano que pode ser deslocada primariamente sem ação de uma força 
externa é a:

A. Articulação escapuloumeral.

B. Articulação temporomandibular.

C. Articulação coxo-femural.

D. Articulação tíbio-peroneal.

E. Articulação rádio-cárpica. 

17. Como efeitos colaterais por uso de oxigênio podemos ter    

A. displasia pulmonar, irritação de vias aéreas e brônquios, retinopatia no prematuro.

B. efeito oxidante, retinopatia no adulto, glaucoma.

C. retinopatia no prematuro, displasia pulmonar, criptorpatia.

D. irritação de vias aéreas e brônquios, glaucoma, displasia medular.

E. efeito oxidante, ciclopegia, ataxia.

18. A técnica de correção da hérnia inguinal indicada para pacientes que realizam grandes esforços físicos é 
a  de  FALCI-LICHTENSTEIN.  A técnica  prevê  a  colocação  de  uma  prótese  de  tela  sintética  sobre  o 
assoalho inguinal entre a 

A. fáscia transversal e o músculo reto abdominal. 



B. fáscia anterior e o ligamento de Cooper.

C. fáscia transversal e aponeurose do oblíquo externo.

D. fáscia transversal e aponeurose do oblíquo interno.

E. fáscia anterior e aponeurose de Scarpa.

19. A incisão transversa de ELLIOT-BABCOCK ou DAVIS-ROCKEY é incisão de acesso para  

A. a vesícula biliar.

B. o rim.

C. os gânglios inguinais.

D. o pulmão.

E. o apêndice.

20. Na DREPANOCITOSE, o tratamento cirúrgico indicado é:

A. Colecistectomia.

B. Timectomia.

C. Colectomia.

D. Esplenectomia.

E. Postectomia.

21. Um paciente que tenha doença febril  aguda com duração máxima de 7 dias, acompanhada de pelo  
menos  dois  dos  seguintes  sintomas:  cefaleia,  dor  retroorbital,  mialgia,  artralgia,  prostração,  exantema, 
provavelmente apresenta um quadro de

A. febre tifóide.

B. doença de Chagas na forma aguda.

C. malária.

D. difteria.

E. dengue clássico.

22. São contra-indicações absolutas para a realização de gastrostomia endoscópica percutânea:  

A. Ascite, hipertensão porta, coagulopatia.

B. Coagulopatia, corticoterapia, obesidade.

C. Obesidade, colagenoses, ascite.

D. Radioterapia recente, doença de Ménétrier, doenças neoplásicas de estômago.

E. Ascite, diálise peritoneal ambulatorial contínua, dermatoses abdominais.

23. A principal causa de escroto agudo é:

A. Hematoma traumático.

B. Hematocele aguda.



C. Torção de apêndice testicular ou epididimário.

D. Torção ou sub-torção do testículo. 

E. Orquiepididimite.

24. O desvio de água do extracelular para o intracelular com aumento de volume intracelular ocorre na

A. desidratação isotônica.

B. desidratação hipotônica.

C. desidratação hipertônica.

D. hiperidratação.

E. nenhuma das anteriores.

25. São causas de desvio do potássio para o intracelular ( hipopotassemia ), EXCETO,

A. alcalose metabólica por qualquer causa.

B. intoxicação por bário, tolueno, aminofilina.

C. infusão de bicarbonato.

D. acidose metabólica.

E. efeito de insulina.

26. O monocryl (poliglecaprona) é um fio de sutura cirúrgica absorvível e seu tempo útil e de absorção total  
é, respectivamente, de

A. 42 dias e 180 a 210 dias.

B. 21 dias e 30 a 45 dias.

C. 21 dias e 90 a 120 dias.

D. 45 dias e 70 a 90 dias.

E. 42 dias e 180 a 210 dias.

27. São manifestações de hipercalcemia no sistema nervoso muscular e renal, respectivamente:

A. Bradicardia/Poliuria.

B. Litíase biliar/Polidipsia.

C. Hipotonia/Anuria.

D. Hipertonia/Anuria.

E. Psicose/Poliuria.

28. Em relação ao código de ética médica, o médico pode, EXCETO,

A. esclarecer ao trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco a sua saúde, devendo 
comunicar o fato aos empregadores responsáveis.

B. esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais da sua doença.



C. indicar o procedimento adequado ao paciente, observando as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitando à legislação vigente.

D. delegar a outros profissionais da área da saúde, atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.

E. requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão. 

29.  O sistema de estadiamento conhecido como TNM tem como componentes os abaixo citados, EXCETO,

A. extensão do tumor primário.

B. ausência de metástases em linfonodos regionais.

C. ausência de metástases a distancia.

D. presença de metástases em linfonodos regionais.

E. extensão do tumor secundário.

30.  As  hepatites  virais  agudas  são  processos  inflamatórios  que  acometem o  figado  difusamente,  com 
inflamação e necrose com duração inferior a seis meses, causados principalmente por vírus A, B, C, D, E e  
mais raramente por outros vírus (G, TT, SEM, herpes, arbovírus, paramixovírus e togavírus) que causam 
hepatites geralmente referidas como não-ABCDE. A hepatite aguda com via de infecção fecal-oral que é  
contagiosa do período pré-ictérico até uma semana do início da icterícia e com período de incubação entre 
15 e 20 dias é a hepatite:

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. Não-ABCDE.

31. Os acidentes ofídicos são ocasionados pela inoculação de venenos de cobras. As mais frequentes em 
nosso meio são as serpentes do gênero:

A. Lachesis.

B. Bothrops.

C. Crotalus.

D. Micrurus.

E. Lycosa.

32. Cisto encontrado em topografia da linha média do pescoço ou eventualmente na região mastoidea, 
móvel, indolor e de consistência amolecida é o cisto:

A. Tireogloso.

B. De Back.

C. Sinovial.

D. Dermóide.

E. De Sistrunk.

33.  Na população ocidental, aproximadamente 75% de todos os cálculos bilares são compostos pura ou 
predominantemente por

A. carbonato de cálcio.



B. fosfato de cálcio.

C. colesterol.

D. palmitato de cálcio.

E. ácido úrico.

34. A pancreatite crônica mais frequente é a: 

A. Pancreatite crônica calcificante.

B. Pancreatite crônica obstrutiva.

C. Pancreatite crônica inflamatória.

D. Pancreatite crônica viral.

E. Pancreatite crônica parasitária.

35. O pneumotórax que ocorre em pacientes sem evidência clínica ou radiológica de doença pulmonar  
adjacente,  com presença  de  bolhas  sub-pleurais  quer  sejam relacionadas  a  processos  cicatriciais  ou  a 
enfisema localizado que podem ser demonstradas em aproximadamente 90 % dos pacientes submetidos a  
toracotomia, é o denominado:

A. Pneumotórax iatrogênico.

B. Pneumotórax traumático.

C. Pneumotórax secundário idiopático.

D. Pneumotórax espontâneo primário.

E. Pneumotórax hipertensivo.

36.  Vários exames complementares são indicados quando se suspeita de lesão hepática após um trauma de 
abdome fechado. O melhor, dos abaixo citados, para confirmação diagnóstica  é:

A. Lavado peritonial diagnóstico.

B. Tomografia computadorizada.

C. Ultra-sonografia abdominal.

D. História clínica.

E. Esofagogastroduodenoscopia.

37. A compressão com o punho fechado sobre o flanco esquerdo, para deslocar o intestino para a direita e 
que provoca dor na fossa ilíaca direita é conhecido como sinal de:

A. Rovsing.

B. Blumberg.

C. Laenander.

D. Murphy.

E. Hirschsprung.

38. Durante uma tireoidectomia total o cirurgião, após dissecar o pedículo tireoidiano superior e ligá-lo 
separadamente com fio 3-0 (seda ou vicril), deve seccionar a artéria e a veia

A. tireoidiana superior, rente a glândula, para evitar a lesão do nervo laríngeo recorrente.



B. tireoidiana média, distante da glândula, para evitar a lesão do nervo laríngeo inferior.

C. tireoidiana superior, rente a glândula, para evitar a lesão dos dois ramos do nervo laríngeo superior.

D. tireoidiana inferior, rente a glândula, para evitar a lesão dos dois ramos do nervo laríngeo superior.

E. tireoidiana inferior, rente a glândula, para evitar a lesão do nervo laríngeo mediano.

39. Não há comprovação da necessidade de exames complementares laboratoriais pré-operatórios como 
rotina. A maioria das recomendações considera mais questões médico-legais que reais benefícios detectados 
em  ensaios  clínicos  controlados.  Pelo  menos  60%  dos  exames  solicitados  no  pré-operatório  são 
desnecessários e em nada reduzem o risco cirúrgico ou alteram de alguma forma a rotina proposta. Quais,  
dos abaixo citados, só devem ser solicitados quando existir alguma suspeita clínica ou em pacientes acima  
de 60 anos?

A. Glicemia de jejum e hemograma.

B. Eletrocardiograma e coagulograma.

C. Radiografia de tórax e creatinina.

D. Hemograma e radiografia de tórax.

E. Função renal e hepática.

40.  A  atividade  elétrica  incoordenada  de  diversas  regiões  do  miocárdio,  caracterizada 
eletrocardiograficamente por movimentos ondulantes,  sem complexos ventriculares intermitentes  ocorre 
quando observamos:

A. Dissociação eletromecânica.

B. Bradicardia extrema.

C. Assistolia ventricular.

D. Fibrilação ventricular.

E. Taquicardia supra-ventricular.



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI
MÉDICO OBSTETRA

Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de MÉDICO OBSTETRA que é constituída de 
5 matérias:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos Gerais,  Noções Básicas de Informática e 
Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 4, 3, 3 e 25 questões objetivas; cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a im-
pressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses  
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será anulada a questão sem alternativa assinalada ou com duas ou mais alternativas assinaladas. Para preen -
cher, é necessário utilizar a caneta de tinta preta fornecida pelos fiscais, sendo vedado o uso de qualquer ou -
tro tipo de caneta.

4. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclas-
sificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há pre -
visão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cader-
no de provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da cartei-
ra, onde é permitido anotar as respostas dadas. 



PORTUGUÊS
O Suplício do Trabalho

Se por detrás das grandes datas se escondem, muitas vezes, grandes tragédias, com o dia 1° deste 
mês não foi diferente: em 1886, milhares de operários se reuniram nas ruas de Chicago (EUA) 
para protestar contra as condições desumanas a que eram submetidos no serviço e para exigir a re-
dução da jornada de trabalho de 13 para oito horas.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 15.

1. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar:
A. Sempre, por detrás das grandes datas, escondem-se grandes tragédias e, portanto, com o dia 1º 

de maio não poderia ser diferente, já que esta é uma data significativa. 
B. O fato de usar a data específica de 1º de maio de 2006 indicia que, nela, ocorreu uma tragédia, 

mas que, nos demais anos, este dia representa apenas um evento comemorativo.
C. O dia 1º de maio não é uma grande data e não esconde uma grande tragédia, pois foi um dia 

de protesto do operariado e o fragmento não esclarece que tragédia ocorreu.
D. O recurso linguístico  e é um conectivo que estabelece uma relação de encadeamento entre 

protestar e exigir e cria, entre estes dois segmento,s um sentido de exclusão. 
E. Os conectivos para, de para protestar e para exigir, indicam a finalidade do movimento de 

operários de 1º de maio de 1886 e explicitam duas razões para eles terem ido às ruas.

A Fogueira da Intolerância

Além da simbólica fogueira, o negro período da Inquisição evoca mártires e verdugos, artífices de 
um pensamento retrógrado da Igreja, preocupada em exercer sobre os fiéis uma ascendência toda 
ela baseada num conhecimento não passível de contestação.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 33.

2. Em face do fragmento de texto acima, pode-se afirmar que
A. o período da Inquisição traz à lembrança a fogueira com que se celebravam festas religiosas, 

além de atores que representavam mártires e carrascos durante este festejos. 
B. além é um elemento textual que tem a finalidade de estabelecer, entre fogueira e mártires e  

verdugos, uma relação de sentido de subtração.
C. termos como intolerância, negro, mártires, verdugos e retrógrado fazem o leitor inferir que a 

Inquisição foi período negativo, mesmo que ele não saiba a que período ela se refere.
D. a fogueira, pelo fato de ser categorizada como simbólica, nunca existiu efetivamente e, por 

isso, fica sem sentido falar em mártires e verdugos.
E. a Igreja, por se basear numa ascendência e num conhecimento não passível de contestação, 

foi uma instituição revolucionária e progressista durante a Inquisição.  



Giordano Bruno: a luz na fogueira

No dia 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira da Inquisição.  
Em 2000, por ocasião do quarto centenário de sua morte, o assunto voltou à tona. O Papa João 
Paulo II lamentou o “triste episódio da história cristã moderna”, mas negou-lhe a reabilitação. Ao 
contrário das teses de Galileu, até hoje ninguém comprovou suas afirmações.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 37.

3. Tendo por base o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar: 
A. Sabendo que Giordano Bruno foi um filósofo e que foi queimado pela Inquisição, pode-se 

compreender melhor a razão do título atribuído pelo autor ao texto.
B. A expressão triste episódio deve ser entendida como a forma que o Papa João Paulo II achou 

para qualificar a execução de Giordano Bruno na fogueira da Inquisição.
C. O conectivo  mas cria uma relação de contradição entre entender que a morte de Giordano 

Bruno foi um triste episódio e não aceitar a reabilitação do filósofo.
D. Embora as teses de Giordano Bruno tenham sido comprovadas, as de Galileu não foram e, por 

isso, o Papa João Paulo II negou a reabilitação do filósofo, para não ser incoerente. 
E. O uso das aspas tem a finalidade de destacar uma afirmação que não é do autor, além de per-

mitir que não se comprometa e nem seja acusado de dizer o que não disse.

Circuncisão: a tradição do corte

Símbolo da aliança divina para uns, ritual iniciático para outros, essa prática de mais de 5 mil anos 
tem justificativas religiosas, mitológicas e médicas. Quando nos referimos aos rituais humanos, 
não é possível precisar ao certo a data e o local de sua origem. Esse é o caso da circuncisão, inter -
venção cirúrgica que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande do pê-
nis. Essa remoção, chamada também exérese do prepúcio ou peritomia (do grego peri, “em torno”, 
e tomia, “corte”), é realizada atualmente em clínicas com condições de higiene e assepsia.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 68.

4. Levando em conta o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que 
A. a circuncisão é, ao mesmo tempo e de forma não excludente, símbolo da aliança divina e ri-

tual iniciático, devendo ser compreendida como tendo estes dois sentidos concomitantes.
B. as passagens que vão de intervenção a prepúcio e de prega a pênis têm exatamente a mesma 

função: explicar o termo imediatamente anterior que as antecede.
C. a expressão mais de cinco mil anos permite afirmar que há uma data precisa para o início da 

circuncisão, assim como é possível precisar o início de todos os rituais humanos.
D. a expressão  essa prática, para ser adequadamente compreendida, deve ser entendida como 

um elemento de remissão que toma como referente tradição do corte.
E. circuncisão, exérese do prepúcio e peritomia são termos que remetem a procedimentos cirúr-

gicos distintos, pois o último, ao contrário dos primeiros, é a definição grega de cirurgia. 



Onde a América Nasceu

Santo Domingo, capital da República Dominicana, é um local onde ser o primeiro é quase uma ro-
tina. Primeira cidade do Novo Mundo, foi fundada em 1496 por Bartolomeu Colombo, quatro anos 
depois de o irmão, Cristóvão Colombo, ter descoberto a ilha a que deu o nome de Hispaniola, pri-
meira porção de terra do que seria chamado mais tarde de América.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 94.

5. Com base no fragmento de texto acima, marque a alternativa INCORRETA.
A. Capital da República Dominicana, primeira cidade do Novo Mundo e Onde a América Nas-

ceu são passagens textuais que se referem à cidade fundada em 1496: Santo Domingo.
B. O fundador da cidade de Santo Domingo, Bartolomeu Colombo, era irmão do descobridor da 

primeira porção de terra mais tarde chamada de  América.
C. Se Santo Domingo foi fundada quatro anos depois da descoberta da ilha de Hispaniola, então, 

esta ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1500.   
D. Na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, ser o primeiro é quase uma 

rotina, já que a cidade foi a primeira a ser fundada na América.
E. O título dado ao texto se esclarece, à medida que o leitor é situado sobre o que aconteceu nas 

imediações em que se situa a cidade de Santo Domingo.
MATEMÁTICA

6. A empresa "Sonhos Dourados" vende computadores apenas pela internet. Há duas possibilidades para a  
compra: 
1a. Opção) - Compra a vista - R$ 1.800,00, 
2a. Opção) - Compra  a prazo -  4 parcelas de R$ 500,00 cada uma. 
O preço a prazo é o resultado do preço à vista mais aproximadamente que percentual?
A. 10%.
B. 11%.
C. 09%.
D. 18%.
E. 13%.

7. Uma caixa contém 18 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 10 bolas azuis. Qual é a probabilidade de que 
seja sorteada uma bola azul ao acaso?
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/8.
E. 1/6.

8. A empresa de energia elétrica cobra uma multa de 15% se a conta de luz é paga com atraso. Qual deverá  
ser o preço pago no dia 13 de junho por uma conta de luz de R$ 48,00 que venceu no dia 10 de junho?
A. R$ 55,20.
B. R$ 57,80.
C. R$ 49,30.
D. R$ 52,30.
E. R$ 53,55.



9. Júlio tem 18 anos. Quando ele nasceu, seu pai tinha 26 anos. Qual a idade do pai de Júlio hoje?
A. 38 anos.
B. 42 anos.
C. 36 anos.
D. 40 anos.
E. 44 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
10. “Levantamento do governo federal verificou que há no país 735 municípios com pelo menos cinco áreas 
de riscos de deslizamento cada um. Desses, apenas 25 dispõem de cartas geotécnicas de morros e encostas, 
úteis para a previsão de deslizamento de terras, comuns em época de chuva, como ocorreu em janeiro na re-
gião serrana do Rio de Janeiro.”

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-21. Acesso em: 23/06/2011.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa INCORRETA .
A. A urbanização em grande escala resulta na expansão das áreas impermeabilizadas, o que repercute na 

diminuição da capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a 
concentração das enxurradas, a ocorrência de enchentes e os deslizamentos de terras em locais íngre -
mes com pouca vegetação.

B. O plano diretor é um conjunto de leis que, entre outras atribuições, define as regras de uso e ocupa-
ção do solo por meio da lei de zoneamento urbano pela qual a cidade é divida em zonas onde o uso  
do solo deve obedecer a normas preestabelecidas. Nesse sentido, o plano diretor constitui importante  
instrumento de planejamento urbano que leva em conta também fatores ambientais e de segurança na 
ocupação e expansão das cidades

C. Os números apresentados no enunciado demonstram que os deslizamentos de terras em áreas inapro-
priadas para a ocupação urbana é um problema generalizado para todo o país, independente das con-
dições geomorfológicas ou climáticas predominantes entre as cidades brasileiras. 

D. As áreas de riscos de deslizamentos de terras nas cidades brasileiras são ocupadas, predominante-
mente, por população de baixa renda. Isso ocorre em razão do modelo socialmente excludente de  
ocupação do espaço urbano que leva os mais pobres a darem conta de sua necessidade de moradia  
com a apropriação irregular de áreas de preservação permanente, como mananciais e encostas de  
morros.

E. A prevenção às tragédias como aquela que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 
2011, não tem se revelado como prioridade nas ações concretas das diversas esferas de governo. Isso 
fica evidenciado, entre outras razões, pela falta de mapeamento apropriado para a prevenção de des-
lizamentos em áreas sujeitas a esse tipo de risco.



11. Em 2010, de acordo com a Sinopse do Censo Demográfico divulgada em maio de 2011, o número de  
idosos (60 anos e mais de idade) chega a 14,5 milhões passando a representar 9,1% da população brasileira.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtmacessado.

Sobre o processo de envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas de proteção ao idoso, as-
sinale a alternativa INCORRETA.
A. O aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial e o aumento da expectati-

va de vida, cerca de 20 anos no último século, tem provocado o debate entre a sociedade civil e o Es -
tado brasileiro sobre a necessidade de elevação da idade mínima para fins de aposentadoria.

B. O poder Público com a aprovação do Estatuto do Idoso, tem por meio das campanhas de vacinação e 
políticas de distribuição de medicamentos de uso contínuo, assegurado aos idosos a efetivação de seu 
direito à vida, entretanto não tem garantido e ampliado o acesso ao atendimento preferencial em pos-
tos de atendimento e hospitais da rede pública de saúde.

C. Em idade avançada, se escaparem de enfermidades graves e muito limitantes os idosos poderão ga-
rantir o dinamismo de espírito e a longevidade pode vir acompanhada de uma vida ativa física e inte-
lectualmente profícua.

D. Na atualidade, predomina em alguns setores da sociedade a visão de que na velhice a mente do idoso 
necessariamente envelheceria junto com o corpo e essa atrofia intelectual e física levaria os mesmos 
a inatividade, devendo o individuo ficar afastado do trabalho e permanecer em seu espaço privado na 
terceira-idade.

E. Os profissionais acima de cinquenta anos tem sido cada vez mais valorizados no mercado de trabalho 
como seres ativos, sobretudo no setor produtivo, dado a amplitude de seus saberes, capacidade de 
adaptação as mudanças e ampla experiência profissional.



12. A legislação brasileira é considerada avançada em relação ao reconhecimento dos direitos das crianças e  
adolescentes. A charge acima ironiza os vinte anos do ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, que instituiu 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. São consideradas crianças as pessoas até 12 anos incompletos e 
adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Após vinte e um anos de vigência da Lei, sobre a situação da  
criança e do adolescente no Brasil, assinale a alternativa correta.
A. Os resultados dos avanços na legislação elaborada nas últimas décadas do século passado, são evi-

dentes nos atuais indicadores sociais que demonstram o declínio expressivo do número de crianças e  
adolescentes inseridos na extrema pobreza, no trabalho infantil em situações degradantes, em casos 
de violência doméstica e urbana

B. Segundo o Estatuto da Criança é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos di-
reitos da criança e do adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crian-
ça ou adolescente deverão obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva loca-
lidade.

C. Na última década do século XXI, os programas sociais do Estado do Paraná têm conseguido oferecer 
aos jovens que vivem na extrema pobreza acesso à educação, saúde, moradia, nutrição e segurança, 
garantindo-lhes o atendimento das necessidades mais elementares para o seu pleno desenvolvimento.

D. No Brasil, casos de preconceito, exploração e violência são punidos exemplarmente, sendo o país 
modelo na ONU no resguardo dos direitos fundamentais da criança e do adolescente sobretudo ao 
garantir a universalização da Educação Básica.

E. O Poder público, através do Sistema Único de Saúde, garante o atendimento pré e perinatal à todas 
as gestantes usuárias. Assim, o Ministério da Saúde conseguiu diminuir a níveis satisfatórios os casos 
de complicação e óbito das gestantes e de recém nascidos no Brasil.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O que é CPU e como ela é constituída? 
A. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Lógica e Ari-

tmética, Unidade de Controle, e Memória Principal.
B. CPU é a Unidade Central de Programação. Ela é constituída pela Unidade de Programação, 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal. 
C. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade Binária, Unida-

de de Controle e Unidade de Memórias.
D. CPU é a Unidade Central  de Processamento.  Ela é constituída pela unidade permanente 

onde ficam as instruções básicas gravadas pelo fabricante da máquina. 
E. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pelas memórias voláteis e não 

voláteis onde o computador armazena informações. 



14. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Os programas Word, PowerPoint e Excel, que fazem parte do Microsoft Office, apesar de te-

rem finalidades específicas, permitem a criação e edição de textos e tabelas em diversos for-
matos. 

B. O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office e pode ser utilizado em sistemas 
Linux como, por exemplo, o Ubuntu e o Fedora. 

C. Por meio de editores de apresentação é possível criar links para arquivos disponíveis na In-
ternet. 

D. O Word da Microsoft e o Impress do BROffice possuem as mesmas funcionalidades.
E. Através de planilhas eletrônicas como o Excel da Microsoft ou o Calc do BROffice é possí-

vel construir gráficos de vários tipos e com várias cores. 

15. É correto afirmar sobre Internet que 
A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico que viabiliza e estruturação de 

servidores de aplicações. 
B. é responsável por estabelecer e manter as conexões de usuários e os protocolos dos provedo-

res, o que garante o serviço de correio eletrônico. 
C. os meios de acesso à Internet são os cabos coaxiais, entradas USB e as fibras ópticas. 
D. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro através do protocolo FTP/IP (File 

Transfer Protocol / Internet Protocol).
E. é o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).



MÉDICO GINECO-OBSTETRA
16. Qual é a localização mais frequente da gestação ectópica?

A. Istmo da trompa.

B. Ampola tubária.

C. Ovário.

D. Septo reto-vaginal.

E. Fímbria tubária.

17. Entre as alternativas abaixo, qual técnica anestésica, quando utilizada durante o trabalho de parto, tem a  
vantagem de alívio completo da dor, e ainda permite a participação da parturiente no nascimento do bebê?

A. Estimulação elétrica transcutânea.

B. Administração sistêmica de opioides (meperidina, morfina, fentanil).

C. Técnicas regionais (anestesia raquídea ou peridural).

D. Bloqueio para cervical.

E. Bloqueio pudendo.

18. Em uma Unidade Básica de Saúde (U.B.S.), frente a um resultado de citologia oncótica cervical de 
“carcinoma in situ de células escamosas”, colhido como rotina de prevenção do câncer do colo uterino, em 
paciente assintomática, o médico deve

A. encaminhar a paciente para um centro de atenção secundária para realização de colposcopia e bióp-
sia.

B. encaminhar a paciente para um centro de atenção terciária, para tratamento do câncer com quimiote -
rapia e radioterapia.

C. orientar a paciente a retornar após um ano para repetir o exame, pois o achado não está associado a 
nenhuma doença específica.

D. independentemente da idade e do número de filhos que a mulher tenha, esclarecê-la que o procedi-
mento indicado é a realização de histerectomia abdominal total.

E. realizar o tratamento da paciente na própria Unidade, através da prescrição de cremes vaginais e/ou 
realização de cauterização do colo uterino.

19. Paciente de 15 anos procura médico em serviço de ginecologia. Refere vida sexual ativa com um único 
parceiro, solicitando anticoncepcional. Após a consulta, a mãe procura o médico para saber se a filha é vir-
gem. A ética médica determina que o médico

A. exponha a situação à mãe para proteger a paciente.

B. não tem direito de relatar o fato.

C. solicite à paciente, diante da mãe, que conte o fato.

D. solicite a presença do pai, diante de quem relatará o fato.

E. mande chamar o parceiro, juntamente com o pai da paciente, para que se justifique.



20. O principal hormônio responsável pelo desenvolvimento mamário na puberdade é:

A. Hormônio do crescimento.

B. Progesterona.

C. Prolactina.

D. Aldosterona.

E. Estrógeno.

21. Das alternativas abaixo, qual é considerada distocia do trajeto duro do canal do parto?

A. Distopias genitais.

B. Condilomas acuminados gigantes, prévios à apresentação fetal.

C. Edema acentuado do colo uterino.

D. Bacia do tipo androide (vício pélvico).

E. Septos vaginais.

22. Qual o tipo de incisão uterina mais rotineiramente utilizada para realização de operação cesariana?

A. Segmentar transversal - incisão arciforme de cavo superior (Fuchs-Marshall).

B. Segmento-corporal longitudinal (Krönig).

C. Incisão “em T”, combinação de duas incisões, sendo uma transversa e outra longitudinal.

D. Incisão uterina para cesárea “clássica”, ou corporal.

E. Incisão fúndica (no fundo uterino).

23. Considerando as fases da evolução fisiológica sexual da mulher, marque a alternativa verdadeira.

A. Pubarca é o evento que marca o início do desenvolvimento mamário.

B. Telarca é a transformação do velus pubiano e axilar em pelos intermediários.

C. Menarca corresponde ao primeiro fluxo menstrual.

D. Menacme marca o período em que ocorre o último fluxo menstrual.

E. Climatério é o período que se segue à senectude.

24. O tratamento antibiótico mais indicado para a sífilis latente é:

A. Azitromicina (1g/sem., por 3 semanas).

B. Eritromicina (500mg, 6/6h, 15 dias).

C. Doxiciclina (100mg, 12/12h, 15 dias).

D. Tetraciclina 500 mg, 6/6h, 7 dias).

E. Penicilina benzatina (2,4 milhões, IM), repetido semanalmente, por três semanas seguidas.



25. Dentre os sintomas abaixo, qual NÃO faz parte do quadro clínico típico da candidíase vulvo-vaginal?

A. Prurido vulvar.

B. Disúria terminal.

C. Sintomas pioram na gravidez.

D. Piora dos sintomas durante a fase de maior fluxo menstrual.

E. Associação com diabete.

26. Qual medicamento, entre os citados abaixo, se associa à diminuição da eficácia do anticoncepcional 
hormonal oral?

A. Rifampicina.

B. Hidróxido de alumínio.

C. Metildopa.

D. Nimesulida.

E. Glibenclamida.

27. Quanto à realização de ultrassonografia (USG) obstétrica precoce durante o pré-natal, pode-se afirmar 
que

A. não permite o diagnóstico de gemelaridade.

B. tem grande utilidade na certificação da idade gestacional.

C. idade gestacional igual a sete semanas, avaliada por USG, correlacionando-se a valor de beta-HCG 
no sangue materno inferior a 1.800 mUI/mL, indica bom prognóstico fetal.

D. atividade cardíaca fetal só é visualizada a partir da 10ª semana de gestação.

E. não tem valor para o diagnóstico de gestação molar.

28. Os principais agentes etiológicos da doença inflamatória pélvica aguda (DIPA) são:

A. Herpes vírus e Candida glabrata.

B. Vírus do papiloma humano (HPV) e Treponema pallidum.

C. Tricomonas vaginalis e Gardnerella vaginalis.

D. Clamídia tracomatis e Neisseria gonorrhoeae.

E. Escherichia coli e Klebsiella sp.

29. Em qual das situações abaixo o trabalho de parto prematuro NÃO deve ser inibido?

A. Infecção urinária.

B. Diabete gestacional.

C. Sofrimento fetal agudo.

D. Hipertensão arterial crônica.

E. Asma.



30. Paciente apresentando ao exame ginecológico: corrimento vaginal profuso, esverdeado, às vezes com 
odor bastante fétido, eritema vaginal e “colpite em framboesa”, pH vaginal em geral superior a 5. O quadro 
clínico é compatível com:

A. Vaginose bacteriana.

B. Candidíase vulvo-vaginal.

C. Cervicite por clamídia.

D. Infecção por corpo estranho.

E. Tricomoníase.

31. Qual é a principal complicação neonatal da placenta prévia?

A. Anemia.

B. Prematuridade.

C. Malformação.

D. Hipoglicemia.

E. Trauma obstétrico

32. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO constitui fator de risco para o câncer de mama?

A. Idade superior a 50 anos.

B. Mutação nos genes BRCA 1 e 2.

C. Menarca precoce e menopausa tardia.

D. Consumo elevado de álcool.

E. Uso de tamoxifeno.

33. O que é recomendável durante a assistência ao segundo período (período expulsivo) do trabalho de par-
to?

A. Incentivar a parturiente a realizar esforços expulsivos.

B. Realizar manobra de Kristeller.

C. Não praticar a proteção do períneo, pois isto pode retardar a expulsão do feto.

D. Realização de episiotomia ampla em todas as pacientes, sem exceção.

E. Encaminhar a paciente à sala de partos logo que o colo uterino dilatou completamente, sem conside-
rar a altura da apresentação fetal.

34. Considerando as alternativas abaixo, qual é considerada a medicação mais segura para uso durante a 
gestação, tendo como preocupação os efeitos teratogênicos para o feto em desenvolvimento?

A. Iodo radioativo.

B. Antineoplásicos.

C. Talidomida.

D. Paracetamol.

E. Varfarina.



35. Das alternativas abaixo, qual é considerada contra indicação à terapia hormonal com estrógenos no cli-
matério?

A. Osteopenia.

B. Distúrbios urogenitais.

C. Sangramento transvaginal de origem desconhecida.

D. Transtorno disfórico pré-menstrual.

E. Hemorragia uterina de causa disfuncional.

36. Das alternativas abaixo, qual está associada ao DIP II (DIP “tardio”) na gestação?

A. O ponto mais baixo da desaceleração coincide com o pico da contração uterina.

B. Surge devido à compressão cefálica do concepto, o que leva a hipertensão intracraniana e a uma res-
posta desacelerativa mediada pelo sistema parassimpático.

C. Está associado a estados de hipóxia fetal, quadro este que cursa com grande frequência nas pacientes  
hipertensas.

D. Geralmente é fisiológico e só está associado à hipóxia fetal quando muito frequente, com grande 
queda da frequência cardíaca fetal, ou quando associado a outras alterações do traçado, como a va -
riabilidade da linha de base lisa.

E. Está associado à compressão do cordão umbilical, que leva a hipertensão arterial fetal e consequente 
estímulo de barorreceptores levando a desaceleração por mediação parassimpática.

37. Quanto as alterações do ciclo menstrual, o termo metrorragia refere-se a 

A. sangramento uterino excessivo (>80ml) ou prolongado (> 7 dias).

B. sangramento uterino diminuído, em intervalo superior a 35 dias.

C. sangramento uterino diminuído, em intervalo inferior a 24 dias.

D. sangramento uterino de pequeno volume precedente ao ciclo menstrual regular.

E. sangramento uterino excessivo, em intervalos irregulares.

38. Qual das alternativas abaixo NÂO faz parte recomendações do Ministério da Saúde do Brasil (2006)  
para coleta do exame colpo citológico oncótico do colo uterino?

A. A coleta só deverá ser realizada no mínimo 15 dias após o término do último período menstrual.

B. Não utilizar duchas ou medicamentos vaginais ou exames intravaginais, como por exemplo a ultras-
sonografia transvaginal, durante 48 h antes da coleta.

C. Evitar relações sexuais durante 48 h antes da coleta.

D. Evitar uso de anticoncepcionais locais, espermicidas, nas 48 h antes do exame.

E. O exame não deverá ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o  
diagnóstico citológico. 



39. O tipo histológico mais comum do câncer de mama é:

A. Carcinoma de Paget.

B. Ductal.

C. Lobular.

D. Sarcoma.

E. Carcinóide.

40. Os primeiros indícios de pré-eclâmpsia são:

A. Cefaleia, distúrbios visuais.

B. Distúrbios visuais, hipertensão

C. Dor no epigástrio, hipertensão

D. Elevação anormal do peso, edema, proteinúria, elevação da tensão arterial.

E. Oligúria, elevação da tensão sistólica, alteração no fundo de olho



CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPOTI
MÉDICO PSF

Observações
1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a prova de  MÉDICO PSF que é constituída de 5 
matérias:  Língua Portuguesa,  Matemática,  Conhecimentos Gerais,  Noções Básicas de Informática e 
Conhecimentos Específicos. As matérias possuem, respectivamente, 5, 4, 3, 3 e 25 questões objetivas; cada 
questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a  
impressão deste caderno está perfeita e se contém as 40 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado 
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses  
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em 
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada. 
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para 
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado  o  uso  de  
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da  sala  de provas  antes  das  10:00 horas,  sob pena de 
desclassificação. O término da prova é às 12h30 min., impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não  
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de 
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é 
permitido anotar as respostas dadas.



PORTUGUÊS
O Suplício do Trabalho

Se por detrás das grandes datas se escondem, muitas vezes, grandes tragédias, com o dia 1° deste 
mês não foi diferente: em 1886, milhares de operários se reuniram nas ruas de Chicago (EUA) 
para protestar contra as condições desumanas a que eram submetidos no serviço e para exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para oito horas.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 15.

1. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar:
A. Sempre, por detrás das grandes datas, escondem-se grandes tragédias e, portanto, com o dia 1º 

de maio não poderia ser diferente, já que esta é uma data significativa. 
B. O fato de usar a data específica de 1º de maio de 2006 indicia que, nela, ocorreu uma tragédia, 

mas que, nos demais anos, este dia representa apenas um evento comemorativo.
C. O dia 1º de maio não é uma grande data e não esconde uma grande tragédia, pois foi um dia 

de protesto do operariado e o fragmento não esclarece que tragédia ocorreu.
D. O recurso linguístico  e é um conectivo que estabelece uma relação de encadeamento entre 

protestar e exigir e cria, entre estes dois segmento,s um sentido de exclusão. 
E. Os conectivos para, de para protestar e para exigir, indicam a finalidade do movimento de 

operários de 1º de maio de 1886 e explicitam duas razões para eles terem ido às ruas.

A Fogueira da Intolerância

Além da simbólica fogueira, o negro período da Inquisição evoca mártires e verdugos, artífices de 
um pensamento retrógrado da Igreja, preocupada em exercer sobre os fiéis uma ascendência toda 
ela baseada num conhecimento não passível de contestação.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 33.

2. Em face do fragmento de texto acima, pode-se afirmar que
A. o período da Inquisição traz à lembrança a fogueira com que se celebravam festas religiosas, 

além de atores que representavam mártires e carrascos durante este festejos. 
B. além é um elemento textual que tem a finalidade de estabelecer, entre fogueira e mártires e  

verdugos, uma relação de sentido de subtração.
C. termos como intolerância, negro, mártires, verdugos e retrógrado fazem o leitor inferir que a 

Inquisição foi período negativo, mesmo que ele não saiba a que período ela se refere.
D. a fogueira, pelo fato de ser categorizada como simbólica, nunca existiu efetivamente e, por 

isso, fica sem sentido falar em mártires e verdugos.
E. a Igreja, por se basear numa ascendência e num conhecimento não passível de contestação, 

foi uma instituição revolucionária e progressista durante a Inquisição.  



Giordano Bruno: a luz na fogueira

No dia 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira da Inquisição.  
Em 2000, por ocasião do quarto centenário de sua morte, o assunto voltou à tona. O Papa João 
Paulo II lamentou o “triste episódio da história cristã moderna”, mas negou-lhe a reabilitação. Ao 
contrário das teses de Galileu, até hoje ninguém comprovou suas afirmações.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 37.

3. Tendo por base o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar: 
A. Sabendo que Giordano Bruno foi um filósofo e que foi queimado pela Inquisição, pode-se 

compreender melhor a razão do título atribuído pelo autor ao texto.
B. A expressão triste episódio deve ser entendida como a forma que o Papa João Paulo II achou 

para qualificar a execução de Giordano Bruno na fogueira da Inquisição.
C. O conectivo  mas cria uma relação de contradição entre entender que a morte de Giordano 

Bruno foi um triste episódio e não aceitar a reabilitação do filósofo.
D. Embora as teses de Giordano Bruno tenham sido comprovadas, as de Galileu não foram e, por 

isso, o Papa João Paulo II negou a reabilitação do filósofo, para não ser incoerente. 
E. O uso das aspas tem a finalidade de destacar uma afirmação que não é do autor, além de 

permitir que não se comprometa e nem seja acusado de dizer o que não disse.

Circuncisão: a tradição do corte

Símbolo da aliança divina para uns, ritual iniciático para outros, essa prática de mais de 5 mil anos 
tem justificativas religiosas, mitológicas e médicas. Quando nos referimos aos rituais humanos, 
não é possível precisar ao certo a data e o local de sua origem. Esse é o caso da circuncisão,  
intervenção cirúrgica que consiste na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande do 
pênis.  Essa remoção, chamada também exérese do prepúcio ou peritomia (do grego  peri,  “em 
torno”, e tomia, “corte”), é realizada atualmente em clínicas com condições de higiene e assepsia.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 68.

4. Levando em conta o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que 
A. a circuncisão é, ao mesmo tempo e de forma não excludente,  símbolo da aliança divina e 

ritual iniciático, devendo ser compreendida como tendo estes dois sentidos concomitantes.
B. as passagens que vão de intervenção a prepúcio e de prega a pênis têm exatamente a mesma 

função: explicar o termo imediatamente anterior que as antecede.
C. a expressão mais de cinco mil anos permite afirmar que há uma data precisa para o início da 

circuncisão, assim como é possível precisar o início de todos os rituais humanos.
D. a expressão  essa prática, para ser adequadamente compreendida, deve ser entendida como 

um elemento de remissão que toma como referente tradição do corte.
E. circuncisão, exérese  do  prepúcio e  peritomia são  termos  que  remetem  a  procedimentos 

cirúrgicos distintos, pois o último, ao contrário dos primeiros, é a definição grega de cirurgia. 



Onde a América Nasceu

Santo Domingo, capital da República Dominicana, é um local onde ser o primeiro é quase uma 
rotina. Primeira cidade do Novo Mundo, foi fundada em 1496 por Bartolomeu Colombo, quatro 
anos depois de o irmão, Cristóvão Colombo, ter descoberto a ilha a que deu o nome de Hispaniola, 
primeira porção de terra do que seria chamado mais tarde de América.

Revista História Viva, Ano III, n° 31, maio de 2006, p. 94.

5. Com base no fragmento de texto acima, marque a alternativa INCORRETA.
A. Capital  da  República  Dominicana,  primeira  cidade  do  Novo Mundo e  Onde  a  América  

Nasceu são passagens textuais que se referem à cidade fundada em 1496: Santo Domingo.
B. O fundador da cidade de Santo Domingo, Bartolomeu Colombo, era irmão do descobridor da 

primeira porção de terra mais tarde chamada de  América.
C. Se Santo Domingo foi fundada quatro anos depois da descoberta da ilha de Hispaniola, então, 

esta ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1500.   
D. Na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana, ser o primeiro é quase uma 

rotina, já que a cidade foi a primeira a ser fundada na América.
E. O título dado ao texto se esclarece, à medida que o leitor é situado sobre o que aconteceu nas 

imediações em que se situa a cidade de Santo Domingo.
MATEMÁTICA

6. A empresa "Sonhos Dourados" vende computadores apenas pela internet. Há duas possibilidades para a  
compra: 
1a. Opção) - Compra a vista - R$ 1.800,00, 
2a. Opção) - Compra  a prazo -  4 parcelas de R$ 500,00 cada uma. 
O preço a prazo é o resultado do preço à vista mais aproximadamente que percentual?
A. 10%.
B. 11%.
C. 09%.
D. 18%.
E. 13%.

7. Uma caixa contém 18 bolas amarelas, 12 bolas vermelhas e 10 bolas azuis. Qual é a probabilidade de que 
seja sorteada uma bola azul ao acaso?
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/8.
E. 1/6.

8. A empresa de energia elétrica cobra uma multa de 15% se a conta de luz é paga com atraso. Qual deverá  
ser o preço pago no dia 13 de junho por uma conta de luz de R$ 48,00 que venceu no dia 10 de junho?
A. R$ 55,20.
B. R$ 57,80.
C. R$ 49,30.
D. R$ 52,30.
E. R$ 53,55.



9. Júlio tem 18 anos. Quando ele nasceu, seu pai tinha 26 anos. Qual a idade do pai de Júlio hoje?
A. 38 anos.
B. 42 anos.
C. 36 anos.
D. 40 anos.
E. 44 anos.

CONHECIMENTOS GERAIS
10. “Levantamento do governo federal verificou que há no país 735 municípios com pelo menos cinco áreas 
de riscos de deslizamento cada um. Desses, apenas 25 dispõem de cartas geotécnicas de morros e encostas, 
úteis para a previsão de deslizamento de terras, comuns em época de chuva, como ocorreu em janeiro na  
região serrana do Rio de Janeiro.”

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-06-21. Acesso em: 23/06/2011.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa INCORRETA .
A. A urbanização em grande escala resulta na expansão das áreas impermeabilizadas, o que repercute na 

diminuição da capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a 
concentração das  enxurradas,  a  ocorrência  de  enchentes  e  os  deslizamentos  de terras  em locais  
íngremes com pouca vegetação.

B. O plano diretor  é  um conjunto  de  leis  que,  entre  outras  atribuições,  define  as  regras  de  uso  e  
ocupação do solo por meio da lei de zoneamento urbano pela qual a cidade é divida em zonas onde o  
uso  do  solo  deve  obedecer  a  normas  preestabelecidas.  Nesse  sentido,  o  plano  diretor  constitui  
importante instrumento de planejamento urbano que leva em conta também fatores ambientais e de 
segurança na ocupação e expansão das cidades

C. Os  números  apresentados  no  enunciado  demonstram  que  os  deslizamentos  de  terras  em áreas  
inapropriadas para a ocupação urbana é um problema generalizado para todo o país, independente 
das condições geomorfológicas ou climáticas predominantes entre as cidades brasileiras. 

D. As  áreas  de  riscos  de  deslizamentos  de  terras  nas  cidades  brasileiras  são  ocupadas,  
predominantemente, por população de baixa renda. Isso ocorre em razão do modelo socialmente 
excludente de ocupação do espaço urbano que leva os mais pobres a darem conta de sua necessidade 
de moradia com a apropriação irregular de áreas de preservação permanente, como mananciais e  
encostas de morros.

E. A prevenção às tragédias como aquela que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, no ano de 
2011, não tem se revelado como prioridade nas ações concretas das diversas esferas de governo. Isso 
fica evidenciado,  entre outras razões,  pela falta de mapeamento apropriado para a prevenção de  
deslizamentos em áreas sujeitas a esse tipo de risco.



11. Em 2010, de acordo com a Sinopse do Censo Demográfico divulgada em maio de 2011, o número de  
idosos (60 anos e mais de idade) chega a 14,5 milhões passando a representar 9,1% da população brasileira.

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtmacessado.

Sobre o processo de envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas de proteção ao idoso, 
assinale a alternativa INCORRETA.
A. O  aumento  da  proporção  de  idosos  na  população  é  um  fenômeno  mundial  e  o  aumento  da 

expectativa de vida, cerca de 20 anos no último século, tem provocado o debate entre a sociedade 
civil  e  o  Estado  brasileiro  sobre  a  necessidade  de  elevação  da  idade  mínima  para  fins  de 
aposentadoria.

B. O poder Público com a aprovação do Estatuto do Idoso, tem por meio das campanhas de vacinação e 
políticas de distribuição de medicamentos de uso contínuo, assegurado aos idosos a efetivação de seu 
direito à vida, entretanto não tem garantido e ampliado o acesso ao atendimento preferencial em 
postos de atendimento e hospitais da rede pública de saúde.

C. Em idade avançada,  se escaparem de enfermidades graves e muito limitantes os idosos poderão 
garantir o dinamismo de espírito e a longevidade pode vir acompanhada de uma vida ativa física e 
intelectualmente profícua.

D. Na atualidade, predomina em alguns setores da sociedade a visão de que na velhice a mente do idoso 
necessariamente envelheceria junto com o corpo e essa atrofia intelectual e física levaria os mesmos 
a inatividade, devendo o individuo ficar afastado do trabalho e permanecer em seu espaço privado na 
terceira-idade.

E. Os profissionais acima de cinquenta anos tem sido cada vez mais valorizados no mercado de trabalho 
como seres ativos, sobretudo no setor produtivo, dado a amplitude de seus saberes, capacidade de 
adaptação as mudanças e ampla experiência profissional.



12. A legislação brasileira é considerada avançada em relação ao reconhecimento dos direitos das crianças e  
adolescentes. A charge acima ironiza os vinte anos do ECA, aprovado em 13 de julho de 1990, que instituiu 
o Estatuto da Criança e do Adolescente. São consideradas crianças as pessoas até 12 anos incompletos e 
adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Após vinte e um anos de vigência da Lei, sobre a situação da  
criança e do adolescente no Brasil, assinale a alternativa correta.
A. Os  resultados  dos  avanços  na  legislação  elaborada  nas  últimas  décadas  do  século  passado,  são 

evidentes  nos  atuais  indicadores  sociais  que  demonstram  o  declínio  expressivo  do  número  de 
crianças e adolescentes inseridos na extrema pobreza, no trabalho infantil em situações degradantes, 
em casos de violência doméstica e urbana

B. Segundo o Estatuto da Criança é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra  
criança ou adolescente deverão obrigatoriamente ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade.

C. Na última década do século XXI, os programas sociais do Estado do Paraná têm conseguido oferecer 
aos jovens que vivem na extrema pobreza acesso à educação, saúde, moradia, nutrição e segurança, 
garantindo-lhes o atendimento das necessidades mais elementares para o seu pleno desenvolvimento.

D. No Brasil, casos de preconceito, exploração e violência são punidos exemplarmente, sendo o país 
modelo na ONU no resguardo dos direitos fundamentais da criança e do adolescente sobretudo ao 
garantir a universalização da Educação Básica.

E. O Poder público, através do Sistema Único de Saúde, garante o atendimento pré e perinatal à todas 
as gestantes usuárias. Assim, o Ministério da Saúde conseguiu diminuir a níveis satisfatórios os casos 
de complicação e óbito das gestantes e de recém nascidos no Brasil.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
13. O que é CPU e como ela é constituída? 
A. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pela Unidade de Lógica e 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal.
B. CPU é a Unidade Central de Programação. Ela é constituída pela Unidade de Programação, 

Aritmética, Unidade de Controle, e Memória Principal. 
C. CPU  é  a  Unidade  Central  de  Processamento.  Ela  é  constituída  pela  Unidade  Binária, 

Unidade de Controle e Unidade de Memórias.
D. CPU é a Unidade Central  de Processamento.  Ela é constituída pela unidade permanente 

onde ficam as instruções básicas gravadas pelo fabricante da máquina. 
E. CPU é a Unidade Central de Processamento. Ela é constituída pelas memórias voláteis e não 

voláteis onde o computador armazena informações. 



14. Assinale a alternativa INCORRETA.
A. Os programas Word, PowerPoint e Excel, que fazem parte do Microsoft Office, apesar de 

terem finalidades específicas, permitem a criação e edição de textos e tabelas em diversos 
formatos. 

B. O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office e pode ser utilizado em sistemas 
Linux como, por exemplo, o Ubuntu e o Fedora. 

C. Por meio de editores de apresentação é possível criar  links para arquivos disponíveis na 
Internet. 

D. O Word da Microsoft e o Impress do BROffice possuem as mesmas funcionalidades.
E. Através  de  planilhas  eletrônicas  como o  Excel  da  Microsoft  ou  o  Calc  do  BROffice  é 

possível construir gráficos de vários tipos e com várias cores. 

15. É correto afirmar sobre Internet que 
A. adota um modelo de organização distribuído e hierárquico que viabiliza e estruturação de 

servidores de aplicações. 
B. é  responsável  por  estabelecer  e  manter  as  conexões  de  usuários  e  os  protocolos  dos 

provedores, o que garante o serviço de correio eletrônico. 
C. os meios de acesso à Internet são os cabos coaxiais, entradas USB e as fibras ópticas. 
D. é uma rede que conecta computadores no mundo inteiro através do protocolo FTP/IP (File 

Transfer Protocol / Internet Protocol).
E. é o conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

MÉDICO PSF
16. Nenhuma situação clínica supera a prioridade de atendimento da parada cardiorrespiratória, sobre essa 
situação é INCORRETO afirmar que

A. fibrilação ventricular é o ritmo inicial em mais de 40% dos casos.

B. a rapidez e eficácia das intervenções adotadas são cruciais para melhor resultado do atendimento.

C. o suporte básico de vida pode ser realizado por leigos.

D.  a viabilidade neurológica é definidora do prognóstico da vítima.

E. o uso de desfibrilador precoce não modifica o prognóstico da parada cardiorrespiratória

17. Ainda sobre parada cardiorrespiratória, é correto afirmar que

A. 80% dos casos de PCR extra hospitalares são desencadeados por fibrilação ventricular e taquicardia 
ventricular.

B. desfibrilação precoce nos primeiros 3 minutos da PCR determina reversão do evento em até 95% dos 
casos.

C. a  primeira  medida  frente  a  um paciente  com PCR é  realizar  intubação  para  garantir  via  aérea 
avançada.

D. o uso de vasopressores durante o atendimento da parada não é recomendado pois diminui a perfusão 
coronariana.

E. a  vasopressina  não  pode  ser  utilizada  em substituição  a  primeira  dose  de  adrenalina  ou  como 
medicação inicial.



18. Sobre Doença Coronariana, é INCORRETO afirmar que

A. até 33 % dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não apresenta dor torácica típica.

B. idosos e mulheres são pacientes que mais frequentemente apresentam sintomas atípicos de doença 
coronariana.

C. confusão mental pode aparecer como equivalente isquêmico sem dor em pacientes idosos. 

D. tabagismo é associado com maior risco de óbito nas síndromes coronarianas agudas.

E.  doença coronariana quando presente costuma ser mais grave nos homens do que nas mulheres.

19. Paciente chega ao pronto socorro apresentando dor epigástrica, que cessa com eructações, acompanhada 
de indigestão, sobre os diagnósticos diferenciais pode-se EXCLUIR:

A. Dispepsia.

B. Colelitíase. 

C. Infarto agudo do miocárdio.

D. Diverticulite aguda.

E. Gastrite. 

20. Com relação a isquemia coronariana, assinale a alternativa correta. 

A. Dor torácica reproduzida a palpação representa alta probabilidade de isquemia.

B. Tabagismo, hipertensão, idade acima de 45 anos para ambos os sexos constituem fatores de riso para 
isquemia coronariana.

C. O exame físico no contexto da doença coronariana é altamente expressivo para o diagnostico.

D. Diabete, doença vascular periférica constituem antecedentes de maior gravidade ou pior prognóstico 
na síndrome coronariana aguda.

E. Dor  torácica  intensa  acompanhada  de  sudorese,  palidez  cutânea  e  náuseas  apresenta  baixa  
probabilidade para infarto agudo do miocárdio.

21. Sobre o Vírus Influenza H1N1, assinale a alternativa INCORRETA.

A. O período de incubação do vírus H1N1 varia de 1 a 7 dias com uma média de 1 a 4 dias.

B. Aproximadamente 30% dos pacientes apresentam diarreia ou vômitos. 

C. Os sintomas mais frequentes são tosse, cefaleia, febre, dor de garganta e mal estar.

D. Crianças com menos de 2 anos e adultos com 60 anos ou mais são um sub grupo de risco para  
complicações pelo vírus.

E. Tratamento pode ser feito com Oseltamivir 800mg dia por 5 dias,podendo ser prolongado para 7 a 10 
dias conforme condições clínicas do paciente. 



22. No tratamento do edema agudo de pulmão, pode-se afirmar que

A. a furosemida causa venodilatação diminuindo a pré-carga dos ventrículos esquerdo e direito e pode 
ser repetida conforme a necessidade do paciente.

B. a morfina aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pré carga e diminui sensação de dispnéia e  
ativação do sistema nervoso simpático.

C. os nitratos melhoram os sintomas do edema agudo de pulmão hipertensivo,  aliviam a congestão 
pulmonar, mas como efeito final diminuem a performance cardíaca. 

D. a nitroglicerina causa venodilatação reduzindo a pré carga e com doses maiores não ocorre efeito  
arteriodilatador resultando em redução da pós carga.

E. o nitroprussiato de sódio deve ser usado na dose máxima de 30 ug por kg min.

23. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica, pode-se afirmar, EXCETO, que 

A. o nível da pressão tem importância secundária uma vez que podemos ter lesão aguda em órgão alvo  
com pressão diastólica inferior a 120 mmhg. 

B. emergências hipertensivas são situações com lesões agudas de órgãos alvo e risco iminente de morte 
que necessitam de redução imediata da pressão.

C. urgências hipertensivas são situações em que existem risco potencial de lesão aguda em órgãos alvo. 

D. aumenta o risco de AVC isquêmico.

E. deve ser tratada com fármacos somente se pressão sistólica maior que 160mmHg.

24. Paciente feminina de 28 anos de idade vem ao pronto-socorro por quadro de dor abdominal progressiva 
em flanco  direito  e  fossa  ilíaca  direita  há  48hs.  Refere  febre  não  aferida,  náuseas  e  vômitos.  Ultima  
menstruação há 14 dias. Relata corrimento vaginal esverdeado e disúria leve há 10 dias. Sobre o caso acima 
estão corretas, EXCETO,

A. deve ser excluído abdômen agudo não-cirúrgico.

B. a dor pode ser secundária a ovulação.

C. ultrassonografia é indicada para avaliação do apêndice cecal e anexos.

D. a videolaparoscopia tem papel limitado nestas pacientes.

E. RX simples de abdômen pode esclarecer o diagnóstico.

25. Sobre dispneia, é INCORRETO afirmar que

A. pico de incidência do sintoma ocorre entre os 55 e 69 anos de idade e a queixa aumenta com a idade.

B. em mais de metade dos casos o diagnóstico pode ser feito baseado na história clínica.

C. a  dispneia  paroxística  noturna  frequentemente  ocorre  horas  após  o  paciente  deitar-se  e  é  
relativamente específica para o diagnóstico de insuficiência cardíaca.

D. são  exemplos  de  patologias  que  levam  a  trepopneia  derrame  pleural  unilateral  e  a  doença  
parenquimatosa unilateral.

E. os achados de hiperressonância e tórax em barril não contribuem para o diagnóstico de DPOC.



26. Sobre Asma, é INCORRETO afirmar que

A. 80 % das crises são desencadeadas por infecções virais.

B. ausculta  torácica  sem ruídos  adventícios  e  murmúrio  vesicular  diminuído  pode  ser  preditor  de 
insuficiência respiratória. 

C. frequência  respiratória  maior  que  30  resp.  por  minuto  e  paco2  maior  ou  igual  a  45  mmhg 
representam crise de asma grave. 

D. o uso de corticoide leva a resolução mais rápida da obstrução do fluxo aéreo mas não modifica as  
taxas de recidivas. 

E. o uso de sulfato de magnésio diminui a necessidade de internação no sub grupo de pacientes com 
asma grave. 

27. Dor abdominal corresponde a uma queixa muito frequente no dia-a-dia do serviços de emergência.  
Sobre a história clínica da dor abdominal, esta INCORRETO afirmar que

A. o início súbito da dor sugere causa cirúrgica até prova em contrario.

B. a dor constante e que não está piorando fala contra uma causa de resolução cirúrgica.

C. a dor difusa com pobre localização sugere origem visceral.

D. em geral, nas doenças cirúrgicas, a dor abdominal é precedida de vômitos.

E. o paciente com peritonite comumente fica inquieto, procurando posição de alívio.

28. Sobre o acidente vascular cerebral, é INCORRETO afirmar que

A. a grande maioria são de origem isquêmica (80-85% dos casos).

B. é definido como deficit neurológico geralmente focal, de instalação súbita ou com rápida evolução, 
sem outra causa aparente que não vascular. 

C. hipertensão arterial sistêmica é a causa mais comum de hemorragia parenquimatosa.

D. o tempo de evolução do déficit neurológico não influencia nas decisões terapêuticas.

E. acidente vascular cerebral isquêmico no território vértebro-basilar pode levar a alterações visuais e  
de nervos cranianos.

29. Infecção de trato urinário se define pela presença de patógenos microbianos no trato urinário, já que se  
considera  que  a  urina  normal  seja  estéril,  baseados  nessa  informação  qual  da  afirmativas  abaixo  está  
INCORRETA.

A. Bacteriúria  assintomática  não  deve ser  tratada de  rotina  a  não ser  em grupos  específicos  como 
gestantes, neutropênicos e transplantados.

B. Homens com infecção urinária devem ser tratados por pelo menos 7 dias.

C. A presença de piúria não indica tratamento em em pacientes com bacteriúria assintomática. 

D. Ausência  de melhora  clínica  em 48 horas  ou persistência  de febre  por  mais  de cinco dias  com 
antibioticoterapia  indicam  necessidade  de  troca  de  antibiótico  sem  necessidade  de  exames  de  
imagem. 

E. Existe uma tendência ao não tratamento de cistite em pacientes idosos assintomáticos.



30. Paciente com 50 anos chega a serviço de atendimento médico referindo mudança de coloração da urina,  
febre,  mal  estar.  Na  história  de  patologias  clínicas  refere  ser  etilista  e  possuir  dosagens  de  colesterol  
aumentadas em uso de estatinas. Após investigação os exames evidenciaram presença mioglobinúria e de 
heme na urina sem hematúria e CPK marcadamente aumentada. Sobre esse caso clínico, NÃO se pode  
afirmar que

A. essa patologia clínica é responsável por cerca de 5 a 7 % dos casos de insuficiência renal aguda não 
traumática.

B. o reconhecimento precoce dessa patologia não interfere no desfecho final, pois o tratamento não leva  
a recuperação completa do paciente e não previne as complicações. 

C. a mioglobina sérica e a mioglobinúria podem estar normais na admissão do paciente tendo em vista a 
sua rápida eliminação pelo clerance renal e metabolismo hepático.

D. a presença de hipoalbuminemia representa fator de péssimo prognóstico.

E. o tópico mais importante do tratamento é hidratação vigorosa.

31. A Síndrome de Irritação Meníngea nas meningites agudas manifesta-se clinicamente por, EXCETO,

A. rigidez de nuca.

B. sinal De Kernig.

C. sinal De Brudzinski. 

D. desconforto lombar. 

E. Sinal de Rovsing.

32. Sobre as pneumonias adquiridas na comunidade, NÃO se pode afirmar que

A. pneumonia comunitária é a quinta causa de mortalidade entre os adultos excluído –se mortalidade 
por causas externas.

B. pneumococo é o germe mais frequente isolado em todas as idades e em pacientes de todas as faixas  
de risco.

C. os pacientes com doença pulmonar parenquimatosa (bronquiectasia e fibrose ) apresentam risco de  
infecção por pseudômonas.

D. em pacientes muito idosos confusão mental na chegada do hospital não é considerado fator associado 
a pior prognóstico.

E. sintomas sistêmicos como diarreia, cefaleia e vômitos podem acompanhar os quadros de pneumonia.

33.  Com  relação  ao  tratamento  do  Infarto  Agudo  do  Miocárdio  com  elevação  de  segmento  ST,  é 
INCORRETO afirmar que

A. nitratos não devem ser usados de rotina pois não alteram o prognóstico dos pacientes e podem levar  
a hipotensão.

B. em pacientes  com frequência  cardíaca maior  que  110 bat/min  ou  inferior  a  60  bat/min  e  idade 
superior a 70 anos deve evitar o uso de beta bloqueadores devido ao aumento de risco de choque 
cardiogênico.

C. o carvedilol deve ser usado em pacientes que evoluem com fração de ejeção inferior a 40 % ou  
sintomas de insuficiência cardíaca.

D. o uso de inibidores da ECA reduz a evolução para insuficiência cardíaca e apresenta redução das  
taxas de mortalidade.

E. deve ser realizado eletrocardiograma de controle a cada duas horas.



34. Paciente feminina, 20 anos, chega ao pronto socorro referindo dor abdominal em baixo ventre com 
início há 2 dias, associado a sinais de irritação peritoneal ao exame físico. Ao ser indagada responde que 
apresentou término da menstruação há 10 dias. Sobre esse quadro clínico, pode-se  afirmar que

A. BHCG  não  deve  ser  solicitado  pois  com  a  data  da  última  menstruação  ja  esta  excluída  a  
possibilidade de gravidez.

B. tendo em vista o hemograma e a ecografia abdominal serem normais podemos excluir apendicite 
aguda.

C. a  presença  de  leucorreia  e  dor  a  mobilização  do  colo  uterino  pode  sugerir  doença  inflamatória  
pélvica.

D. podemos dispensar a solicitação de um exame de urina para investigação de infecção urinária.

E. dor ovulatória não causa esses achados ao exame físico.

35. A Leptospirose trata-se de uma zoonose de distribuição mundial, transmitida por contato com urina de 
animal infectado. Sobre essa doença, é correto afirmar que

A. a síndrome de Weil não se apresenta com icterícia e alterações hemorrágicas.

B. pode aparecer sinal de Murphy no exame físico.

C. quase todos os pacientes apresentam mialgia grave, sendo mais comum na região dos braços.

D. os pacientes podem apresentar uveíte anterior, mas nunca evoluem para cegueira.

E. a insuficiência renal na maioria das vezes é oligúrica.

36. Paciente feminina, 32 nos de idade, iniciou há 40 dias com mucorreia, proctorragia, tenesmo e diarreia.  
No  atendimento  da  Unidade  Básica  de  Saúde  foi  submetida  a  anuscopia  que  demostrou  mucosa  
inflamatória em canal anal e reto distal. Sobre o caso acima, pode-se afirmar SOMENTE que

A. deve ser solicitado pesquisa de sangue oculto fecal.

B. dever ser solicitado enema opaco para o diagnóstico da doença.

C. antígeno carcino-embrionário deve ser solicitado para exclusão de neoplasia colorretal.

D. provavelmente se trata de Retocolite Ulcerativa.

E. toque retal não deve ser realizado em Unidade Básica de Saúde.

37. Sobre as doenças proctológicas, pode-se afirmar, EXCETO, que

A. doença hemorroidária é, na maioria dos casos, de tratamento cirúrgico.

B. fissuras anais estão na maioria das vezes relacionadas a hipertonia esfincteriana.

C. nitratos tópicos são utilizados no tratamento da fissura anal.

D. abscessos anais devem ser drenados precocemente,  não sendo necessário uso de antibióticos em 
todos os casos.

E. condilomatose anal é fator de risco para carcinoma de ânus.

38. Sobre diverticulose e diverticulite de cólon, pode-se afirmar SOMENTE que

A. solicitar colonoscopia com urgência na suspeição de diverticulite aguda.

B. diverticulose intensa de sigmóide deve ser tratada cirurgicamente.

C. diverticulite Hinchey 3 deve realizar drenagem percutânea do abscesso.

D. sangramentos profusos proveem mais frequentemente de divertículos localizados no cólon direito.

E. laparoscopia está contra-indicada em casos de diverticulite aguda.



39. Sobre medicina baseada em evidência, pode-se afirmar, EXCETO, que

A. a Randomização tem o intuito de minimizar o viés de seleção.

B. Coortes são estudos caracteristicamente de seguimento de populações.

C. erro aleatório é inevitável.

D. opinião pessoal é o pior nível de evidência.

E. meta-analises são grandes revisões de literatura, emitindo recomendações.

40. Paciente masculino, 45 anos, usuário de crack. Apresenta há 12 horas dor abdominal intensa por todo 
abdômen. Foi trazido por familiares ao pronto-atendimento. Ao exame físico apresenta sinais de irritação  
peritonial difusa, com abdômen rígido. Ao raio-x de abdômen apresenta sinais de pneumoperitônio. Sobre o  
caso acima é correto afirmar que, EXCETO,

A. o diagnostico mais provável é de úlcera péptica perfurada.

B. cirurgia videolaparoscópica esta contra-indicada.

C. deve receber tratamento para Helicobacter Pylori na alta.

D. deve ser submetido a cirurgia de emergência.

E. antibiótico terapia esta indicada.


