
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Concurso Público: 12.06.2016

Cargo: Médico

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno contém a prova de  MÉDICO,  que é constituída de  TRINTA (30) 
questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de português, 05 de matemática, 05 de conhecimentos gerais 
e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. FOLHA DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam na sua folha de resposta estão corretas. Se os 
dados  estiverem  corretos,  assine  a  folha.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS:  Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue a folha-resposta ASSINADA no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje a folha-resposta, sob pena 
do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. 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  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.



LÍNGUA PORTUGUESA 
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro  

lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações 
me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto  
autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés,  
que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco.

Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela  
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos  
contos  e fui  acompanhado ao cemitério por  onze amigos.  Onze amigos!  Verdade é que não houve cartas  nem 
anúncios. Acresce que chovia — peneirava — uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que  
levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha 
cova: — “Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do 
céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à  
natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.”  

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1997.

1. É possível afirmar a partir do fragmento que o autor

A. está morto.

B. ainda não nasceu.

C. está prestes a nascer.

D. está em vias de morrer.

E. está próximo do renascimento.

2. Pode-se afirmar, sobre o fragmento acima, que se trata de

A. um receituário.

B. um artigo científico.

C. um preceito religioso.

D. um texto autobiográfico.

E. uma matéria jornalística.

3. Qual a relação que se estabelece no fragmento entre Moisés e o defunto-autor?

A. Eles ignoram suas mortes.

B. Eles viveram no séculos XIX.

C. Ambos falam sobre suas mortes.

D. Eles escrevem sobre suas mortes ao final de seus escritos.

E. Ambos escrevem sobre suas vidas antes de nascer e depois da morte.

4. Segundo o fragmento, qual a diferença entre o defunto-autor e Moisés?

A. Aquele fala da morte; este, da vida.

B. O livro deste é de memórias; o daquele, religioso.

C. Este começa pelo nascimento; aquele, pela morte.

D. Aquele começa pelo nascimento; este, pela morte.

E. O livro daquele é mais galante e mais novo do que o deste.



5. Sobre o segundo parágrafo, NÃO é possível afirmar que

A. é o relato do dia de sua morte.

B. expirar é sinônimo de morrer.

C. peneirava um chuvinha miúda.

D. ele morreu no leito de um hospital.

E. ele foi acompanhado por onze amigos.
MATEMÁTICA 

6. Sabe-se que em uma cidade, que possui uma frota de 50.000 veículos, 2% é de determinado fabricante. É correto 
afirmar que isto corresponde a 

A. 500 veículos.

B. 1.000 veículos.

C. 2.000 veículos.

D. 10.000 veículos.

E. 20.000 veículos.

7. O quadro abaixo apresenta o público de determinado evento nos últimos 5 anos. Com base nas informações do  
quadro é correto afirmar que a média de público, nos 5 anos, foi

Ano Público
2011 1.300

2012 1.200

2013 1.000

2014 900

2015 1.100

A. 1.100.

B. 1.200.

C. 1.300.

D. 1.400.

E. 1.500.

8. Sabe-se que para construir 1 metro quadro de parede são necessários 25 tijolos. Estima-se que para construir uma  
casa serão necessários 170 metros quadrado de parede. Assim é correto afirmar que a quantidade de tijolos que serão 
necessários para construir a casa é

A. 2.500.

B. 3.250.

C. 4.250.

D. 5.000.

E. 5.250.



9. Se f (x)= log2(x) , então é correto afirmar que f (8)  é igual a  

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 8.

E. 16.

10. Sabe-se que em 2.015 3% dos alunos de determinada escola, que possuía 3.000 alunos, eram atletas. Este ano a 
quantidade de alunos da escola aumentou para 3.500 e a escola deseja manter a mesma proporção de atletas do ano 
passado. Assim é correto afirmar que este ano a quantidade de atletas da escola deverá ser   

A. 90.

B. 95.

C. 100.

D. 105.

E. 110.
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transporte, tecnologia e energia  
e relações internacionais e suas inter-relações e suas vinculações históricas. É correto afirmar que 

A. por estar localizada dentro do território paranaense, a penitenciária de segurança máxima de Catanduvas abriga  
detentos de alta periculosidade que foram julgados exclusivamente pela Justiça do Estado do Paraná.

B. o Estado do Paraná conta com uma estrutura hidrográfica muito ampla e na região destacam-se os rios Iguaçu e  
Paraná. Pelo rio Iguaçu é viabilizado o transporte de produtos agrícolas e industriais do interior para a capital. E  
o rio Paraná possibilita o transporte dos produtos do norte do Estado, sem nenhum obstáculo, ao mercado 
argentino e europeu, por meio do estuário do Prata.

C. a principal produção de energia do Paraná é a que advém das usinas hidrelétricas. Trata-se da produção de  
energia que tem causado impactos ao meio ambiente e movimentado muitos grupos humanos localizados nas 
regiões em que as usinas comprometeram   a área de produção devido ao reservatório de água. A produção  
eólica se configura como uma outra alternativa de energia, com menos impacto na sociedade e na natureza.

D. o investimento em tecnologia é de responsabilidade do governo. Embora a crise econômica tenha provocado 
cortes significativos de recursos para a ciência e tecnologia, os governos estadual e federal mantem programas 
importantes para a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisas no Paraná.

E. o Brasil faz parte do Mercosul assim como apenas os demais países que formam o chamado cone sul, a saber,  
Uruguai, Argentina e Paraguai.

12. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política e economia, sociedade, educação,  
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações históricas, é correto afirmar que 

A. o poder legislativo, na esfera nacional, é constituído pela representação de cada Estado e do Distrito Federal,  
sendo que cada Unidade da Federação conta com três senadores e a definição do número de deputados federais  
é  uma  prerrogativa  da  Assembleia  Legislativa  Estadual  que  tem  o  poder  de  definir  quantos  deputados 
representarão a Unidade Federativa na Câmara Federal. 

B. a economia regional do Oeste do Paraná está centrada no agronegócio. Por ser uma área da economia muito  
forte, o agronegócio não sofre nenhum impacto da crise econômica que o Brasil vem atravessando. 

C. os  três  grupos  étnicos  que  possibilitaram a  formação  da  sociedade  brasileira  são  os  italianos,  alemães  e 
poloneses. Coincidentemente são os grupos de maior presença migratória no Estado do Paraná. 

D. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao tratar sobre os níveis e modalidades de educação e 
ensino no Brasil,  podemos afirmar  que os  níveis  escolares  são a  Educação básica,  formada  pela  educação 
infantil, ensino fundamental e médio; e a educação superior. 

E. o desenvolvimento sustentável busca melhorar os futuros avanços da sociedade para não trazer efeitos negativos 
para o meio ambiente. Existe uma incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e a preservação do 
meio ambiente. O primeiro, por estar atrelado à produção e o segundo por estar relacionado à proteção. Por isso  
se  configuram de  forma  contraditória,  não  podendo o  desenvolvimento  sustentável  estar  vinculado a  uma 
postura ecológica. 



13. Ao considerar tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao Oeste do Paraná e do Município de 
Catanduvas, é correto afirmar que

A. o período de colonização do Oeste do Paraná, registrado pela presença da migração sulista, ocorreu ainda na 
fase do Brasil Colônia. No período colonizador a política de ocupação do interior do Brasil tanto de Dom Pedro  
I como de Dom Pedro II foram fundamentais no processo chamado de “a marcha para o Oeste”.

B. a colonização do Oeste do Paraná é marcada pela presença de migrantes que historicamente formaram as frentes 
cabocla de colonização, em seguida a frente nortista,  motivada pela produção de café no Paraná e, por fim a  
frente sulista, marcada pela presença de gaúchos e catarinenses.

C. o município de Catanduvas está geograficamente localizado no segundo planalto paranaense, que abrange a  
leste a região de Ponta Grossa e a oeste vai até o rio Paraná.

D. o rio Iguaçu é um dos principais rios do Estado, a exemplo do rio Paraná, ele nasce em São Paulo, e se une, em 
Foz do Iguaçu com o próprio rio Paraná.

E. por ter mais de meio século de emancipação, o município de Catanduvas antecede o período republicano.

14.  Ao considerar as políticas públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na  
abrangência municipal, é correto afirmar que

A. a educação ambiental contempla processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,  
tendo como princípio que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de  
vida e sua sustentabilidade 

B. por lei, a única possibilidade de exercício da cidadania por parte de cada indivíduo se limita ao voto. Por esta  
razão é que todos são iguais perante a constituição federal.

C. não cabe ao município interferir na questão habitacional bem como não lhe é de sua alçada a regulamentação do 
setor habitacional uma vez que as regras de ocupação e de valorização dos imóveis são definidas pelo mercado  
imobiliário e o acesso à habitação depende das condições financeiras de cada indivíduo.

D. o Sistema Único de Saúde (SUS) é uma construção histórica das políticas públicas da saúde. O SUS é de inteira 
e exclusiva responsabilidade do governo federal, por isso que se chama de sistema único.

E. a ética configura-se como uma atitude de respeito ao outro e por ser elemento comportamental, a ética se limita  
às relações individuais e de foro íntimo e não envolve atitudes nas esferas social e política.

15. Ao considerar o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
A. somente a partir dos 65 anos de idade a pessoa pode usufruir de direitos que são regulados pelo Estatuto do 

Idoso. 
B. entre os direitos que são regulados pelo Estatuto do Idoso estão o direito: da saúde, da educação, da cultura, do 

esporte, do lazer, da profissionalização, do trabalho, da previdência social, da assistência social e do transporte.  
Os alimentos e  a habitação,  por  se  configurarem como necessidades,  não se  enquadram no Estatuto como  
direitos.

C. devido às possíveis consequências do estado de senilidade, a opinião e a expressão da pessoa idosa não são  
concebidos pelo Estatuto do Idoso como um direito à liberdade, uma vez que muitos não conseguem emitir 
opiniões e expressões sóbrias. 

D. segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Em casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
o Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

E. por entender  que a criança surge a  partir  do seu nascimento,  o  Estatuto da Criança e do Adolescente  não  
considera, no texto da lei, nenhum tipo de atendimento às gestantes nem determina atendimento pré-natal e 
cuidados com o nascimento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO
16. Paciente sexo feminino, 54 anos, com queixa de vertigem e tontura, que piora com a movimentação da 
cabeça. Seu médico então realiza o teste de Dix-Hallpicke que foi positivo ao final do teste. Desta forma, 
identificamos que esta paciente tem um quadro provável de
A. doença de Menière.

B. vertigem postural paroxística benigna.

C. labirintite bacteriana.

D. tumor (Schwanoma vestibular).

E. neuronite vestibular.



17.  A doença ulcerosa  péptica tem vários  fatores  que exercem influência em sua gênese,  sobretudo a 
infecção pelo Helicobacter pylori. Quanto a esta patologia, assinale a alternativa que indica a outra causa 
de maior preponderância.
A. Tabagismo.

B. Estresse.

C. Ingestão de bebidas alcoólicas. 

D. Predisposição genética.

E. Ingestão de anti inflamatórios não esteroides.‐

18.  O diabetes melitus teve um enorme desenvolvimento nas últimas décadas com crescimento no seu 
diagnóstico e suas complicações. Em necessidade de insulinoterapia pode-se optar por diversos tipos de 
insulina quanto à sua velocidade de ação. A insulina de ação lenta é aquela que age em 2 a 4 horas, não 
fornece pico de ação e possui duração de aproximadamente 24 horas, sendo citada em qual alternativa?
A. Lispro.

B. Asparte. 

C. Detemir.

D. Regular.

E. NPH.

19. É uma forma de epilepsia generalizada que se inicia no primeiro ano de vida, com pico de incidência  
entre  5  e  8  meses,  caracterizada  por  espasmos  ou mioclonias  maciças,  regressão do desenvolvimento 
neuropsicomotor e alteração eletrencefalográfica denominada hipsarritmia:
A. Epilepsia mioclônica severa.

B. Síndrome de West.

C. Convulsão febril.

D. Síndrome de Ohtahara.

E. Epilepsia mioclônica benigna do lactente.

20. A hantavirose é considerada uma doença emergente e se manifesta sob diferentes formas, desde doença 
febril  aguda  inespecífica,  cuja  suspeita  diagnóstica  é  baseada  fundamentalmente  em  informações 
epidemiológicas,  até  quadros  pulmonares  e  cardiovasculares  mais  severos  e  característicos.  Sendo 
caracterizada como uma doença que cursa com síndrome febril hemorrágica aguda, assim como
A. hanseníase.

B. malária.

C. sarampo.

D. febre tifoide.

E. coqueluche.



21. Paciente jovem de 22 anos portador de síndrome de Marfan (SM), assintomático, com história familiar 
de SM, em avaliação semestral apresenta atualmente aneurisma de aorta torácica ascendente de 5,5 cm. 
Assinale a estratégia mais adequada. 
A. A cirurgia não muda a história natural da Síndrome de Marfan.

B. A cirurgia deve ser indicada.

C. Aumentar a dose do betabloqueador.

D. A cirurgia só deve ser indicada se o diâmetro da aorta > 6,0cm.

E. Continuar com o seguimento de 6/6 meses. 

22.  Na avaliação inicial do paciente portador de HAS em que existe a suspeita de etiologia renovascular,  
qual exame deve ser solicitado? 
A. Dosagem do VMA.

B. Sumário de urina e creatinina sérica.

C. Metanefrinas urinárias.

D. Cortisol plasmático.

E. US com Doppler das artérias renais.

23. Qual o tipo mais comum de tumor primário do coração? 
A. Mixoma.

B. Rabdomioma.

C. Fibroma.

D. Lipoma.

E. Angiosarcoma.

24.  Doenças  infecciosas  estão  associadas  a  elevados  graus  de  morbimortalidade,  devendo  ser 
imediatamente relatadas às autoridades de saúde. Na lista de doenças e agravos de notificação compulsória 
temos, EXCETO, 
A. cólera.

B. febre tifoide.

C. leishmaniose.

D. vaginose bacteriana.

E. síndrome do corrimento uretral masculino.

25. Qual o agente etiológico da Sífilis?
A. Giardia lamblia.

B. Treponema pallidum.

C. Haemophilus ducreyi.
D. Klebsiella granulomatis.

E. Chlamydia trachomatis.



26. As vulvovaginites constituem uma das principais causas de consulta ginecológica. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa correta.
A. A tricômoníase é a principal causa de vulvovaginite. Os principais sintomas da tricomoníase são fluxo vaginal  

aumentado, que se torna abundante e bolhoso, com coloração marrom, hiperemia e edema da vulva.

B. A disúria, a polaciúria e a dor suprapúbica são os sintomas menos comuns da tricomoníase.

C. A  maioria  das  pacientes  com tricomoníase apresentam sintomas.  Porém,  são menos intensos logo após o  
período menstrual ou durante a gravidez.

D. A vulvovaginite fúngica frequentemente ocorre antes da menarca e diminui sua incidência após esta.

E. A vaginose bacteriana não está associada a salpingites, peritonites, endometrioses pós-parto ou cesariana. 

27.  O SUS teve seu marco a partir  do artigo 198 da Constituição Federal,  baseando-se nos seguintes 
princípios, EXCETO,
A. universalidade.

B. igualdade.

C. participação popular.

D. regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

E. capacidade econômica dos municípios.

28. A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu que a saúde é
A. a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  sendo  que  a  base  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  

representada pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

B. a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela  
integração de uma rede centralizada coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

C. a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não, e dever do Estado, sendo que a base do SUS é  
representada pela integração de uma rede centralizada coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

D. a saúde é direito de todos e dever do Estado desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas 
federal,  estadual e municipal,  sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde  
hierarquizada a nível de estados.

E. a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela união dos recursos  
do governo federal, de estados e de municípios.

29. Medida importante nos passos da vigilância epidemiológica, este índice mede o número de casos novos 
de uma doença, episódios ou eventos na população em um determinado período de tempo. Trata-se de
A. surto.

B. letalidade.

C. incidência.

D. prevalência.

E. mortalidade.



30.  A estratégia saúde da família possui vários membros de diversas áreas da saúde, tendo atendimento 
multidisciplinar. A equipe mínima da Saúde da Família é composta, EXCETO,
A. médico.

B. técnico de enfermagem.

C. dentista.

D. enfermeiro.

E. agente comunitário de saúde.


