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CARGO: MÉDICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

2 
 
 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 e 2: 

  

1 - Com relação ao exposto na tirinha é INCORRETO o que se afirma em: 

a) No último quadrinho há uma crítica explícita ao desmatamento da floresta Amazônica para o 

uso da terra em atividades relativas a  pecuária. 

b) O autor da tirinha utiliza pronomes (ela) e substantivos sinônimos (ave) como recursos 

coesivos de retomada do referente andorinha.  

c) A expressão “abundância” pode ser substituída, sem alteração de sentido,  pelo vocábulo 

“fartura”. 

d) No discurso da cena  3  há marcas de oralidade. 

e) Na afirmação: “Chegamos” e na interrogação: “Certeza que nossa árvore era aqui?” os dois 

vocábulos referenciam a mesma pessoa do discurso, ou seja, a 1ª pessoa do plural.   

2 - Quanto à separação silábica ou regra de acentuação assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas: 

( ) as palavras abundância e migratória não são classificadas como proparoxítonas segundo as 

regras em vigência no Brasil. 

( )  as palavras abundância e migratória são classificadas como paroxítonas pois segundo as 

regras em vigência no Brasil acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos 

crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 
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( )  As palavras abundância e banquetear possuem o mesmo número de letras porém com o 

número de sílabas diverso. 

( )  Pela divisão em sílabas a palavra outono é uma trissílaba e também possui um ditongo. 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – F – V  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Em um determinado hospital todos os funcionários receberam vacina contra a gripe e a febre 

amarela, sendo que 85% receberam vacina contra a gripe e 43% receberam vacina contra a febre 

amarela. A porcentagem de funcionários que recebeu os dois tipos de vacina é: 

a) 36% 

b) 43% 

c) 38% 

d) 28% 

e) 42% 

 

4 - Observe a figura abaixo. 

 

A área da parte hachureada na figura é: (considere ) 

a) 20,52  
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b) 77,04  

c) 17,16  

d) 15,48  

e) 92,56  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Complete o texto com informações pertinentes aos aspectos geográficos, climáticos e/ou 

estatísticos do Brasil segundo informações disponibilizadas pelo IBGE. 

O Brasil, com uma área territorial de mais de _____________ milhões de km², possui a estimativa de 

aproximadamente ______________ milhões pessoas (2019) e uma taxa de analfabetismo de 

_______________ % (PNAD, 2018) considerando pessoas com 15 anos ou mais.  O Brasil é um país 

com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, 

nosso clima é quente em quase todo o território. Há três tipos de clima no 

país:__________________________________________.  Com relação ao relevo, o país é 

constituído, principalmente, por __________________________________________.  

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens.  

a) 8,5 – 210 - 6,8 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e depressões.   

b) 10 – 210 – 6,1 - equatorial, tropical e subtropical -  planaltos, planícies e montanhas.   

c) 8,5 – 180  - 2,5 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

d) 8,3 – 210  - 5,2 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e picos.   

e) 8,5 – 190  - 6,8 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

6 - Complete as sentenças com V (verdadeiro) ou F (falso) e selecione a alternativa que ratifique sua 

resposta: 

( ) De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população 

brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens
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( ) Considerando a faixa etária de até 12 anos de idade, os meninos são maioria (50,9%), 

diferente do que acontece na população brasileira em geral, em que as mulheres correspondem a 

51,7%. 

( )  Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76,2 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,7 anos, a das mulheres chega a 79,8 anos (Fonte: Projeção da População Brasileira- IBGE). 

( ) O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais, número 

que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, 

segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE. 

a) V – F – V – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – V – V  

7 - Considerando os dados divulgados pelo IBGE, observe as afirmativas relativas ao Estado de 

Santa  Catarina e assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 

pouco mais de 95 mil km², o menor Estado do Sul do Brasil. 

b) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico.  

c) Com relação à população residente, o estado de SC ocupa a 11ª posição, em ordem 

decrescente, perdendo para os dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Paraná que ocupam, 

respectivamente,  a 5ª e 6ª posições.  

d) Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
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72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Regionalmente, Santa 

Catarina apresenta a maior expectativa de vida, de 79,4 anos. 

e) Com relação à renda, Florianópolis, assim como inúmeras capitais nacionais ocupa o topo do 

ranking considerando o PIB, configurando-se como o município mais rico do estado. Em 

seguida, Joinville, Itajaí e Blumenau destacam-se também pelas respectivas economias.   

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama 

8 - No início de setembro do corrente ano o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma 

Medida Provisória que garante pensão vitalícia para crianças: 

a) vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. 

b) órfãs descendentes de haitianos. 

c) com microcefalia causada pelo Zika Vírus. 

d) órfãs vítimas do rompimento da barragem de Mariana. 

e) orfãos de agentes da polícia federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO 

9 - O Programa Nacional de Imunizações estabelece a meta de 95% da cobertura vacinal de forma 

homogênea em todos os municípios, o que deve ser monitorado  de forma sistemática, com 

articulação entre as equipes de vigilância epidemiológica e imunizações, programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A partir de vários casos 

de sarampo já confirmados, inclusive com óbito, vários municípios já instituíram dia D de vacinação 

contra essa doença. Em relação a contactantes de caso de sarampo notificado à vigilância 

epidemiológica, é INCORRETO afirmar-se: 

a) Preconiza-se que o bloqueio vacinal deva ser realizado preferencialmente no prazo de 72 

horas após a notificação do caso índice. 

b) Pessoas com 50 anos ou mais devem ser vacinadas com uma dose da tríplice viral, desde que 

não comprovem vacinação anterior nem imunidade contra a doença. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao
http://www.saude.gov.br/trabalho-educacao-e-qualificacao/gestao-e-regulacao-do-trabalho-em-saude/agentes-comunitarios
http://www.saude.gov.br/trabalho-educacao-e-qualificacao/gestao-e-regulacao-do-trabalho-em-saude/agentes-comunitarios
http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia
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c) Contactantes com idade a partir de 12 meses até 49 anos devem ser vacinados, 

independentemente do estado vacinal prévio. 

d) O bloqueio vacinal é seletivo, abrangendo contactantes domiciliares, vizinhos próximos, 

escolares e frequentadores de academia, por exemplo. 

e) A realização do bloqueio vacinal independe do resultado laboratorial do caso índice. 

10 - Santa Catarina tem 45 casos confirmados de sarampo em 2019 e 15 suspeitas em investigação. A 

informação foi divulgada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado (Dive/SC) nesta 

quinta-feira (24/10/2019) e leva em consideração ocorrências até 13 de outubro. O número representa 

um aumento de 32% em relação ao último levantamento realizado pelo órgão, que somava 34 casos 

até o dia 4 de outubro. A respeito do sarampo, é INCORRETO afirmar-se: 

a) A transmissão ocorre por meio de secreção respiratória no período de 4 a 6 dias antes até 4 

dias depois do surgimento do exantema. 

b) Deve-se suspeitar fortemente da doença em caso de febre, linfadenomegalia cervical, 

conjuntivite, artralgia e exantema maculopapular centrifugo pruriginoso. 

c) Os contatos de caso confirmado e que se enquadrem como casos suspeitos, devem ter 

amostras de urina, swab oronasofaringeo  e sangue enviados para análise. 

d) Desde 2000, ano da eliminação do vírus no Brasil, um único caso de sarampo confirmado já 

é considerado surto, que só é considerado encerrado com a ausência de novos casos, após 90 

dias do último caso confirmado. 

e) Para caso fortemente suspeito e com sorologia NR (não reagente) em amostra colhida antes 

do quinto dia  do inicio do exantema,  deve ter nova coleta para teste sorológico 15 dias após a 

primeira amostra. 

11 - No Estado de SC, 94 cidades permanecem sendo consideradas infestadas pelo mosquito Aedes 

aegypti, o que representa um incremento de 27% em relação ao mesmo período de 2018, que 

registrou 74 municípios nessa condição. Foram contabilizados 1.891 casos confirmados de dengue 

em 2019, de acordo com o último boletim da doença divulgado em 14/10/2019 pela Diretoria de 
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Vigilância Epidemiológica do Estado (Dive/SC). No atendimento de caso suspeito de dengue, 

considera-se sinal de gravidade/alarme o seguinte: 

a) Exantema máculopapular centrifugo. 

b) Artralgia. 

c) Febre moderada. 

d) Prova do laço com 5 petéquias em criança. 

e) Dor abdominal intensa e vômitos persistentes. 

12 - No atendimento de paciente com icterícia e febre iniciada até 15 dias antes do atendimento, 

pode-se excluir do diagnóstico diferencial: 

a) Febre amarela.   

b) Dengue. 

c) Sarampo. 

d) Hepatite A. 

e) Leptospirose. 

13 - A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais amplamente 

adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. Atingir alta cobertura da população definida 

como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção básica, para que se obtenha 

significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer. Com relação ao rastreamento de 

câncer de colo uterino, conforme  protocolo do Ministério da Saúde , É INCORRETO afirmar-se: 

a) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de 

diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do 

rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais. 

b) As mulheres infectadas pelo HIV devem ser submetidas ao rastreamento citológico de 

acordo com a faixa etária, independente da contagem de CD4+.  
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c) O risco de uma mulher que não tenha iniciado atividade sexual desenvolver essa neoplasia é 

desprezível, portanto não há indicação para rastreamento do câncer do colo do útero e seus 

precursores nesse grupo de mulheres. 

d) Para garantir boa representação celular do epitélio do colo do útero, o exame citopatológico 

deve conter amostra do canal cervical, preferencialmente, coletada com escova apropriada, e da 

ectocérvice, coletada com espátula tipo ponta longa. 

e) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária 

como para as demais mulheres, sendo o pré-natal considerado uma oportunidade para o 

rastreio. 

14 - O período pós-parto é marcado por mudanças relacionadas ao retorno do organismo materno ao 

estado pré-gravideo, e a novas atribuições relativas aos cuidados com o recém-nascido. Desta forma 

pode-se AFIRMAR que: 

a) A amamentação exclusiva com amenorréia garantem a anticoncepção até o nono mês pós-

parto, prescindindo de outros métodos contraceptivos.  

b) O contato precoce e o incentivo a amamentação na sala de parto não interferem no 

estabelecimento e manutenção da amamentação.  

c) A presença de bicos mamários invertidos verdadeiros impede a amamentação.  

d) Mãe HIV positivo poderá amamentar se estiver com carga viral indetectável em vigência de 

tratamento antirretroviral (TARV). 

e) Mães com tuberculose pulmonar ativa podem fornecer leite materno ordenhado ao recém-

nascido, desde que tenha se utilizando de máscara e higiene adequada durante a coleta, até que 

sua baciloscopia se torne negativa com o tratamento. 

15 - A toxoplasmose é uma infecção causada por protozoário chamado Toxoplasma Gondii que é 

encontrado nas fezes de gatos e outros. Os casos agudos são, geralmente, limitados em com baixas 

incidências. A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e 

pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas. A respeito desta 

doença é INCORRETO afirmar-se que: 
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a) Os recém-nascidos que apresentam manifestações clínicas podem ter sinais no período 

neonatal ou nos primeiros meses de vida, como prematuridade, anormalidades visuais, 

auditivas e neurológicas. 

b) É doença de notificação obrigatória em todos os casos.  

c) A principal medida de prevenção da toxoplasmose é a promoção de ações de educação em 

saúde, principalmente em mulheres em idade fértil e pessoas com imunidade comprometida, 

como por exemplo evitar comer carne crua ou mal passada. 

d) O medicamento Pirimetamina deve ser evitado no primeiro trimestre de gestação por ser 

teratogênico. 

e) A toxoplasmose normalmente evolui sem sequelas em pessoas com boa imunidade, desta 

forma não se recomenda tratamento específico para população em geral. 

16 - Com o envelhecimento da população o adoecimento por causas crônico-degenerativas tem 

aumentado, sendo as causas cardiovasculares as maiores responsáveis pela mortalidade neste grupo. 

 A prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) é de 30% da população, mas apenas metade 

sabe do diagnóstico e, destes, menos de um terço estão com a pressão arterial (PA) controlada. Com 

relação a HAS é INCORRETO afirmar-se: 

a) No paciente com HAS estágio 3 (maior ou igual a 180 x 110 mmHg), e/ou se houver lesão 

do órgão-alvo já instalada, não é necessária uma segunda consulta e deve ser iniciado o 

tratamento de imediato. 

b) Para o diagnostico inicial, o ideal é medir a PA nos dois braços na primeira consulta 

registrando o maior valor. Caso a diferença entre os membros seja > 15 mmHg, deve-se 

pesquisar doença arterial. 

c) As classes de fármacos para tratamento inicial podem ser: inibidor de enzima de conversão 

(IECA) ou BRA (bloqueador de receptores de angiotensina), bloqueador canais cálcio (BCC), 

diurético tiazídico, usados combinados ou separadamente em casos selecionados.  

d) Dieta hipossódica, estimulo ao não tabagismo, redução do peso e exercícios físicos regulares 

fazem parte do tratamento não farmacológico. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

12 
 
 

e) Em se tratando de gestante com bom controle pressórico anteriormente com uso de 

Enalapril, a medicação pode ser mantida e acrescentando-se diurético em caso de edema de 

membros inferiores, comum ao final de gestação. 

17 - Santa Catarina fechou o primeiro semestre de 2019 com adesão abaixo dos 95% recomendado 

pelo Ministério da Saúde (MS) para 10 vacinas do Calendário Nacional de Imunização. Os dados são 

do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Com relação ao 

calendário vacinal  do adulto, É CORRETO  afirmar-se : 

a) Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) não devem ser vacinados contra o 

vírus Influenza.  

b) Vacina contra pneumoco é recomendada a cada ano em paciente com ICC.  

c) Vacinas como a BCG e a MMR são contraindicadas nos pacientes transplantados.  

d) Após aplicação da tríplice viral, não há necessidade de evitar gravidez no mês que se segue.  

 e) Indivíduos maiores que 60 anos devem ser vacinados, preferencialmente, contra febre 

amarela pelo risco de doença grave.  

18 - Evidências epidemiológicas relacionam baixos níveis de colesterol de alta densidade (HDL 

colesterol), com maior risco de morbimortalidade por DAC (doença arterial coronariana), acrescenta-

se que níveis de LDL Colesterol maiores que 100 mg/dL parecem estar relacionados com maior risco 

do desenvolvimento de eventos ateroscleróticos. A respeito das dislipidemias, considera-se 

verdadeira a afirmação: 

a) Níveis de triglicerídeos maiores do que 250 mg/dL podem precipitar ataques de pancreatite 

aguda, devendo-se iniciar genfibrozil precocemente. 

b) Para os pacientes com hipertrigliceridemia secundária, comumente devido a excesso de 

ingestão de carboidratos, obesidade ou diabete melito, recomendam-se somente a restrição de 

gorduras animais da dieta. 

c) A associação de fibratos e estatinas costuma ser eficaz e não traz efeitos colaterais 

consideráveis.  
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d) A conduta não medicamentosa deve ser recomendada a todos os pacientes com dislipidemia, 

incluindo, terapia nutricional, exercícios físicos e cessação do tabagismo de forma enfática. 

e) A genfibrozila pode ser usada em associação com estatinas pelo risco menor de rabdomiólise 

em comparação ao ciprofibrato. 

19 - O uso de drogas está intrinsecamente relacionado às interações do indivíduo e ao meio em que 

vive. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é toda a substância que, 

introduzida no organismo vivo, modifica uma ou mais das suas funções, independentemente de ser 

lícita ou ilícita. O alcoolismo é um grave problema de saúde pública, sendo um dos transtornos 

mentais mais prevalentes na comunidade. Trata-se de uma patologia crônica, com muitas recidivas, 

inúmeros prejuízos clínicos, sociais, laborais, familiares, econômicos e frequentemente, associados às 

situações diversas de violência. A respeito da dependência química ao álcool, está CORRETO 

afirmar-se: 

a) O álcool é a principal causa de pancreatite crônica. 

b) A idade de início do consumo não interfere na chance de dependência.  

c) O delirium tremens da síndrome de abstinência não é causa óbito.  

d) O Dissulfiran pode ser usado de forma crônica para prevenir a hepatotoxicidade. 

e) A reposição vitamínica do complexo B tem o objetivo principal de evitar a Síndrome de 

abstinência.  

20 - No atendimento de criança de 7 anos, escolar, febril com história de febre alta, odinofagia, 

exantema eritematoso puntiforme (pele áspera como uma lixa), palidez peribucal, linhas marcadas 

nas dobras de flexão e língua em framboesa o diagnóstico mais provável é: 

a) Sarampo. 

b) Mononucleose infecciosa. 

c) Exantema súbito. 

d) Escarlatina. 

e) Rubéola. 


