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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MÉDICO - ESF” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. São causas comuns de Trombocitopenia, exceto: 

A) Trombocitopenia gestacional e pré-eclâmpsia. 

B) Infecções virais por HIV, hepatites virais e citomegalovirose. 

C) Pseudotrombocitopenia relacionada ao Citrato de Cálcio. 

D) Hiperesplenismo devido à hipertensão portal por cirrose alcoólica ou esquistossomose. 

 

02. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

Define-se como emergência a presença de sangramento intracraniano ou mucoso (digestivo, 

geniturinário ou respiratório) com instabilidade hemodinâmica ou respiratória, em pacientes com 

Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI). Segundo o Ministério da Saúde, são medidas 

terapêuticas em situações de emergência na PTI: 

(__) Transfusões de plaquetas - recomenda-se 5 vezes mais do que o usual, em vista da destruição rápida 

das plaquetas que ocorre na PTI (5 unidades para cada 20 kg de peso). 

(__) Corticosteroides em altas doses - 30 mg/kg de metilprednisolona por 3 dias em crianças e 1 g/dia 

por 3 dias em adultos. 

(__) Imunoglobulina humana intravenosa – 1 g/kg por 1-2 dias (repete-se a dose no segundo dia se a 

contagem de plaquetas permanecer abaixo de 50.000/mm3). 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – V. 

 

03. Hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma síndrome clínica e hemodinâmica que resulta no 

aumento da resistência vascular na pequena circulação, elevando os níveis pressóricos na circulação 

pulmonar. Pode ocorrer associada tanto a uma variedade de condições médicas subjacentes, quanto 

a uma doença que afeta exclusivamente a circulação pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar 

(HAP) é definida como: 

A) Pressão arterial pulmonar média igual ou acima de 15 mmHg em repouso, com pressão de 

oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo abaixo ou 

igual a 5 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco. 

B) Pressão arterial pulmonar média igual ou acima de 25 mmHg em repouso, com pressão de 

oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo abaixo ou 

igual a 15 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco. 
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C) Pressão arterial pulmonar média igual ou acima de 20 mmHg em repouso, com pressão de 

oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo abaixo ou 

igual a 10 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco. 

D) Pressão arterial pulmonar média igual ou acima de 30 mmHg em repouso, com pressão de 

oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo abaixo ou 

igual a 10 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco. 

 

04. “Pacientes com Hipertensão de Artéria Pulmonar - HAP que resulta em relevante limitação das 

atividades físicas. Esses pacientes estão confortáveis ao repouso, mas esforços menores do que os 

despendidos nas atividades físicas habituais causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou 

pré-síncope.” 

De acordo com a classificação funcional da HAP, o texto traz a descrição para pacientes em: 

A) Classe I. 

B) Classe II. 

C) Classe III. 

D) Classe IV. 

 

05. Segundo o Ministério da Saúde, para Pancreatite Exócrina o tratamento para diminuir a 

esteatorreia é feito com cápsulas de lipase, administradas nas principais refeições na dosagem de: 

A) 10.000 a 50.000 UI. 

B) 50.000 a 80.000 UI. 

C) 100.000 a 150.000 UI. 

D) 150.000 a 250.000 UI. 

 

06. Considere os itens a seguir sobre a sintomatologia do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES): 

I - Fadiga é uma das queixas mais prevalentes do LES em atividade. Febre, geralmente moderada e sem 

resposta a glicocorticoide (GC), é verificada na maioria dos pacientes no momento do diagnóstico.  

II - Mialgias, perda de peso e linfadenopatia reacional periférica podem ser comumente encontradas 

nos pacientes com LES. O envolvimento articular é a manifestação mais frequente, depois dos sintomas 

constitucionais, sendo detectado em mais de 90% dos pacientes durante a evolução da doença.  

III - Necrose asséptica de múltiplas articulações, principalmente da cabeça do fêmur, pode ocorrer, 

particularmente nos pacientes em uso de GC em dose elevada por longos períodos. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 
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D) I, II e III. 

 

07. No lúpus cutâneo subagudo, o fenômeno de Raynaud é caracterizado por: 

A) Alterações vasculares (vasoconstrição e vasodilatação) que determinam mudança na 

coloração das extremidades (palidez, cianose e rubor). 

B) Lesões simétricas, superficiais, não cicatriciais, localizadas em áreas fotoexpostas. 

C) Lesões em asa de borboleta, identificada por eritema malar e no dorso do nariz, preservando 

o sulco nasolabial. 

D) Placas eritematosas cobertas por uma escama aderente, envolvendo comumente o couro 

cabeludo, as orelhas, a face e o pescoço. 

 

08. Sobre o diagnóstico da Anemia Aplástica (AA), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

(__) É realizado pela associação dos seguintes achados: pancitopenia no sangue periférico 

(hemoglobina menor de 10 g/dL, plaquetas abaixo de 50.000/mm3 e neutrófilos abaixo de 1.500/mm3), 

baixa contagem de reticulócitos (abaixo do limite considerado normal pelo método) e medula óssea 

hipocelular à biópsia, com diminuição de todos os elementos hematopoiéticos e seus precursores, na 

ausência de células estranhas à medula óssea, fibrose ou hematofagocitose. 

(__) O diagnóstico diferencial entre as síndromes que cursam com pancitopenia, como síndrome 

mielodisplásica hipocelular, hemoglobinúria paroxística noturna com medula óssea hipocelular (HPN) 

e leucemias agudas hipoplásicas é difícil.  

(__) Pacientes com AA têm menor probabilidade de desenvolver mielodisplasias e doenças neoplásicas 

hematológicas do que a população geral. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

09. Sobre a Anemia Hemolítica Autoimune (AHAI) a quente, é incorreto afirmar: 

A) Os anticorpos “quentes” são responsáveis por cerca de 70% a 80% de todos os casos de AHAI, 

que pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em mulheres adultas.  

B) AHAI a quente é classificada como secundária em cerca de 25% dos casos. Neoplasias linfoides 

e doenças do colágeno, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e 

imunodeficiências, são as doenças mais frequentemente associadas.  
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C) Medicamentos tais como cefalosporinas, levodopa, metildopa, penicilinas, quinidina e anti-

inflamatórios não esteroidais também são classicamente descritos como causadores de AHAI 

a quente. 

D) É mediada por anticorpo IgM contra antígenos polissacarídeos na superfície das hemácias em 

90% dos casos. 

 

10. A Doença de Alzheimer (DA) se instala, em geral, de modo insidioso e se desenvolve lenta e 

continuamente por vários anos. As alterações neuropatológicas e bioquímicas da DA podem ser 

divididas em duas áreas gerais: mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores ou 

sistemas neurotransmissores. As alterações nos sistemas neurotransmissores estão ligadas: 

A) Aos enovelados neurofibrilares. 

B) As placas neuríticas e as alterações do metabolismo amilóide. 

C) As perdas sinápticas e a morte neuronal.  

D) Às mudanças estruturais (patológicas) que ocorrem de forma desordenada na doença. 

 

11. Os fatores de risco bem estabelecidos para Doença de Alzheimer são: 

A) Idade e história familiar da doença (o risco aumenta com o número crescente de familiares de 

primeiro grau afetados). 

B) O fragmento de 42 aminoácidos da proteína precursora B-amiloide que tem alta relevância na 

patogênese das placas senis. 

C) Algumas proteínas que compõem os enovelados neurofibrilares, mais especialmente a 

proteína tau hiperfosforilada e a ubiquitina. 

D) O alelo e (4) do gene da apolipoproteína E (ApoE). 

 

12. A doença de Wilson (DW) é uma doença genética com manifestações clínicas consequentes a um 

defeito no metabolismo do: 

A) Cálcio. 

B) Ferro. 

C) Cobre. 

D) Magnésio. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 
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A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 

Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 

B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 

princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  

(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 

A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 
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D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 

A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 

 


