
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: MÉDICO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) de 

Matemática, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. Concurso Público São Domingos/SC Edital 001/2016 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 
QUESTÃO 08.  Analise as relações das orações no Texto 01 e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido das orações. 
(B) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva 

predicativa. 
(C) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção “Portanto”, mantendo a 

coesão com o período anterior. 
(D) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem alteração de sentido. 
 



QUESTÃO 09. Em relação aos verbos do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
 
I. A forma verbal “referiam” (linha 7) exprime um fato anterior ao atual e que se prolongou ao longo do tempo. 
II. Em “Foram ignorados” (linhas 20 e 21), há uma locução verbal em que o verbo “Foram” é o principal, pois é 

conjugado no tempo e modo desejados. 
III.  A forma “têm” (linha 22) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: Acentuam-se os verbos 

conjugados na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
(Texto 02) 

 
Fonte: (Retirado de releasevirtual.com.br, 03/04/2016) 

 
QUESTÃO 10. Analisando-se a figura do Texto 02 acima, é correto concluir que: 
 
(A) A tecnologia causa cada vez mais problemas ao homem. 
(B) Há uma disputa entre a censura e o controle social da mídia. 
(C) Os indivíduos são impedidos de exercerem suas preferências. 
(D) A tecnologia está dominando o mercado e o lazer nacional. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em determinada loja, um computador custa a vista R$ 1.900,00. A prazo tem taxa de juros 
compostos de 1,5 % a.m. Qual a diferença do valor do computador parcelado em 10 vezes? 

 
(A) R$ 285,10 
(B) R$ 305,02 
(C) R$ 312,78 
(D) R$ 356,17 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de x na seguinte equação de 2° grau: 2x² - 3x -2 =0 ? 
 
(A) 0,5 e 1 
(B) 1 e -1,5 
(C) -2 e 1 
(D) - 0,5 e 2 
 
  



QUESTÃO 13. Um terreno retangular tem sua medida frontal de 8 m. Qual sua medida lateral, se seu perímetro 
é de 56 metros? 

 
(A) 15 metros 
(B) 18 metros 
(C) 20 metros 
(D) 22 metros 
 
QUESTÃO 14. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina retangular de 3mx5m e 1,5 m de 

profundidade? 
 
(A) 15.900 litros 
(B) 18.700 litros 
(C) 20.200 litros 
(D) 22.500 litros 
 
QUESTÃO 15.  Em uma loja, a camiseta é vendida a R$ 40,00 com lucro de 55%, a calça é vendida a R$ 80,00 

com lucro de 52% e a bermuda é vendida a R$ 56,00 com lucro de 58%. Se em um dia, forem vendidas 19 
camisetas, 14 calças e 12 bermudas, qual será o lucro da loja? 

 
(A) R$ 1.295,78 
(B) R$ 1.315,05 
(C) R$ 1.390,16 
(D) R$ 1.458,58 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 



QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 
de Santa Catarina: 

 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Fatores intrínsecos, como idade, sexo e etnia, fatores ambientais e contextuais ligados ao nível 
socioeconômico, são tidos como sendo de risco para a aquisição da infecção pela H. pylori. Com relação a 
esses fatores assinale a alternativa  incorreta. 

 
(A) A infância, particularmente nos cinco primeiros anos, constitui o período de idade de maior aquisição da 

bactéria H. pylori. 
(B) Sexo: ambos são infectados igualmente. 
(C) Estudos realizados envolvendo indivíduos assintomáticos de etnias negra, branca e hispânica, encontrando 

menor prevalência do micro-organismo em indivíduos de etnia hispânica. 
(D) O maior fator preditivo para infecção pelo H. pylori é a condição socioeconômica durante a infância. A renda 

familiar, por razões obvias, é um excelente indicador desta condição. 
 
QUESTÃO 22. Um estômago normal não contém folículos linfóides, no entanto, em pacientes com gastrite 

crônica ativa associada com H. pylori, encontra- se intenso infiltrado linfóide levando a hipótese de que a 
indução da gastrite por H. pylori poderia ser o precursor de:  

 
(A) Leucemia ao longo do tempo de infecção. 
(B) Linfoma ao longo do tempo de infecção. 
(C) Hemangioma ao longo do tempo de infecção. 
(D) Adenocarcinoma ao longo do tempo de infecção. 
 
QUESTÃO 23. A colecistite aguda alitiásica também pode ser causada pela febre Q. O diagnóstico é confirmado 

pelo achado de granulomas epitelioide na biópsia hepática que deve ser realizada em casos com febre 
prolongada e alteração do hepatograma. O tratamento é feito administrando-se: 

 
(A) Doxiciclina. 
(B) Ceftriaxone. 
(C) Ciprofloxacino. 
(D) Penicilina Cristalina. 
 
QUESTÃO 24. A ultrassonografia é o exame inicial e permite a identificação de alterações que não são visíveis 

no exame físico e permite uma classificação. É considerado o exame "ouro" nesses casos. Tem alta 
sensibilidade para a detecção de cálculos e o espessamento da parede que é considerado anormal quando 
maior que: 

 
(A) 10 mm. 
(B) 8 mm. 
(C) 6 mm. 
(D) 4 mm. 



 
QUESTÃO 25. Quando se trata de internação hospitalar pelo SUS, várias considerações precisam ser feitas: o 

número de internações é condicionado à oferta do serviço, não obstante guarda alguma relação com a 
ocorrência da enfermidade na população; podem haver distorções quanto à notificação da morbidade, 
tendo em vista que o sistema que notifica é o mesmo que remunera o prestador do serviço; nem todos os 
idosos brasileiros são usuários exclusivos do SUS, em média 70% dos idosos brasileiros o são. As principais 
causas de internação dos Idosos no SUS do Brasil, segundo o Ministério da Saúde são: 

 
(A) Doenças do aparelho circulatório – 27,4%. 
(B) Doenças do aparelho respiratório – 28,1%. 
(C) Doenças do sistema nervoso – 30,4%. 
(D) Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo – 25,3%. 
 
QUESTÃO 26. A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de comunicação, 

impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na sociedade. É comum observarmos o declínio da 
audição acompanhado de diminuição na compreensão de fala por parte do idoso, dificultando sua 
comunicação com outrem. Algumas medidas simples podem auxiliar a comunicação com as pessoas idosas 
que apresentem declínio auditivo:  

 
I. Evite ambientes ruidosos; Evite submeter as pessoas idosas à situações constrangedoras quando essas não 

entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida. 
II. Procure falar de forma clara e pausada e, aumente o tom de voz sempre durante o atendimento para facilitar 

a comunicação. 
III. Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial. 
 
(A) apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) todos os itens estão corretos. 
(D) apenas os itens II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 27. A pessoa que deixa de ser sedentária diminui em 40% o risco de morte por doenças 

cardiovasculares e, associada a uma dieta adequada, é capaz de reduzir em 58% o risco de progressão: 
 
(A) Do Diabetes tipo II. 
(B) Da Hipertensão Arterial Sistêmica. 
(C) Das Doenças Osteoarticulares. 
(D) Do Acidente Vascular Cerebral. 
 
QUESTÃO 28. O usuário bebe com flexibilidade de horários, de quantidade e até de tipo de bebida. Com o 

tempo, passa a beber com mais frequência, até consumir todos os dias, em quantidades crescentes, 
ampliando a freqüência e deixando de importar-se com a inadequação das situações. O sintoma descrito no 
texto é definido na Síndrome da Dependência do Álcool como: 

 
(A) Saliência do comportamento de busca do álcool. 
(B) Reinstalação após a abstinência. 
(C) Percepção subjetiva da necessidade de beber. 
(D) Estreitamento do repertório. 
 
QUESTÃO 29. O Aumento da Creatinina de 0,3 mg/dl ou aumento de 150-200% do valor basal (1,5 a 2 vezes), 

diurese < 0,5 ml/Kg/h por 6 horas, caracteriza a Insuficiência Renal Aguda em: 
 
(A) Estágio 1. 
(B) Estágio 2. 
(C) Estágio 3. 
(D) Estágio 4. 
 
  



QUESTÃO 30.  São sintomas de Insuficiência Renal Aguda Vascular, exceto: 
 
(A) Dor lombar, vasculites, síndrome nefrótica. 
(B) Hematúria com dismorfismo eritrocitário positivo ou cilindros hemáticos no sedimento urinário. 
(C) Hematúria macroscópica, estados de hipercoagulação. 
(D) Contexto clínico predisponente e Insuficiência Cardíaca Congestiva, Síndrome nefrótica. 
 
QUESTÃO 31. “Insuficiência Cardíaca Crônica é uma síndrome que cursa com distúrbios nas funções de múltiplos 

órgãos e sistemas. Portanto, além da lesão miocárdica, os seus efeitos se estendem para a função do sistema 
gastrointestinal, para o sistema urinário e para os músculos esqueléticos. ________________________ 
caracteriza-se pela perda de massa e atrofia dos músculos e tecidos em outros órgãos.” Completa 
corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
(A) Remodelamento ventricular. 
(B) Síndrome ventricular. 
(C) Caquexia cardíaca. 
(D) Vício cardíaco. 
 
QUESTÃO 32. Baseado na Classificação clínica de Killip para o Infarto Agudo do Miocárdio, defini-se Killip 3 a 

presença associada de: 
 
(A) Sem evidência de congestão pulmonar. 
(B) Estertores pulmonares, distensão venosa jugular ou terceira bulha. 
(C) Edema pulmonar. 
(D) Choque cardiogênico. 
 
QUESTÃO 33. Os fibrinolíticos em pacientes vítimas de IAM devem ser usados na ausência de contraindicações. 

São contraindicações absolutas ao tratamento com fibrinolíticos, exceto: 
 
(A) Neoplasia ou lesões em sistema nervoso central. 
(B) Trauma, cirurgia ou lesão craniana últimas três semanas. 
(C) Sangramento intestinal nos últimos 30 dias. 
(D) Ressuscitação traumática.  
 
QUESTÃO 34. São indicações para dosagem de alfa1-antitripsina, exceto: 
 
(A) Enfisema pulmonar com início em adulto jovem < 45 anos; Enfisema pulmonar sem fator de risco conhecido. 
(B) Enfisema predominante em região basal; Doença hepática inexplicada. 
(C) Vasculite negativa para o anticorpo antineutrófilo citoplasma (C-ANCA). 
(D) História familiar de enfisema, doença hepática, paniculite ou bronquiectasia. 
 
QUESTÃO 35. Constituem indicação para a prescrição de oxigenoterapia prolongada domiciliar a baixos fluxos 

os seguintes achados laboratoriais e de exame físico, PaO2 entre 56 e 59 mmHg com evidências de:  
 
(A) Cor pulmonale ou policitemia. 
(B) Edema Agudo de Pulmão ou leucocitose. 
(C) Cor pulmonale ou leucocitose. 
(D) Edema Agudo de Pulmão ou policitemia. 

 
QUESTÃO 36. A Enxaqueca (EXQ) tem início, geralmente, na infância, na adolescência ou nos primórdios da 

idade adulta, e é mais frequente no sexo feminino, na proporção de 3:1. Sua frequência é bastante alta e se 
estima que: 

 
(A) 5% da população sofra de EXQ. 
(B) 12% da população sofra de EXQ. 
(C) 15% da população sofra de EXQ. 
(D) 21% da população sofra de EXQ. 

 



QUESTÃO 37. Alguns enxaquecosos apresentam manifestações prodrômicas, que precedem a crise 
propriamente dita em várias horas ou até por período superior a vinte e quatro horas. Estas manifestações 
incluem: Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
I. Distúrbios do humor (irritabilidade, ansiedade, euforia, depressão), distúrbios do sono (bocejos frequentes, 

sonolência, insônia). 
II. Distúrbios intelectivos (embotamento mental, diminuição da concentração, aumento da acuidade mental), 

distúrbios gastrointestinais (inapetência, bulimia, dispepsia, obstipação). 
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente a afirmativa II está correta. 
(C) As afirmativas I e II estão corretas. 
(D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 
QUESTÃO 38. Os órgãos abdominais apresentam dois tipos diferentes de percepção dolorosa. Uma se apresenta 

através das fibras do sistema nervoso autônomo, vindo: 
 
(A) Do intestino e peritônio visceral – a dor chamada visceral. 
(B) Dos rins e peritônio visceral – a dor chamada visceral. 
(C) Do intestino e do peritônio parietal – a dor chamada parietal ou somática. 
(D) Dos rins e peritônio parietal – a dor chamada parietal ou somática. 
 
QUESTÃO 39. Durante o exame físico do abdome, a ausência de ruídos hidroaéreos ou silencio abdominal é 

observada na peritonite, enquanto: 
 
(A) Na colecistite esses ruídos se tornam muito agudos. 
(B) Na irritação peritoneal esses ruídos se tornam muito agudos. 
(C) Na intussucepção esses ruídos se tornam muito agudos. 
(D) No íleo mecânico esses ruídos se tornam muito agudos. 
 
QUESTÃO 40. A Candidíase invasiva, geralmente por disseminação hematogênica, candidemia, constitui-se em 

evento importante entre as infecções hospitalares. E relativamente comum em alguns grupos de pacientes, 
exceto: 

 
(A) Pacientes portadores de diabetes mellitus. 
(B) Aqueles que fazem uso prolongado de nutrição parenteral total. 
(C) Aqueles que fazem uso de antibióticos de amplo espectro e de cateter venoso central. 
(D) Pacientes submetidos a cirurgia recente, particularmente, neurocirurgias. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 


