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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de: 

“MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 H” 

 

 

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. “Doença genética de maior prevalência no Brasil e no mundo, a ___________________________________ é 

considerada problema de saúde pública. O seu diagnóstico no Brasil passou a ser realizado em recém-

nascidos pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Síndrome de down. 

B) Doença falciforme. 

C) Doença de Crohn. 

D) Doença celíaca. 

 

02. Síndrome de Kabuki é uma anomalia congênita rara descrita por Niikawa e Kuroki (1981). Os 

pacientes apresentam retardo mental e alterações fenotípicas faciais semelhantes à Síndrome de 

Down. Também podem apresentar defeitos cardíacos congênitos e imunodeiciências que os tornam 

suscetíveis a infecções bacterianas determinando internações recorrentes. As alterações 

hematológicas descritas são: 

A) Anemia hemolítica e púrpuras. 

B) Plaquetopenia e leucocitose. 

C) Anemia ferropriva e leucopenia. 

D) Plaquetopenia e púrpuras. 

 

03. Histiocitose de Células de Langerhans (HCL) é uma doença rara caracterizada pelo acúmulo e 

proliferação anormal de células de Langerhans nos tecidos. A HCL afeta principalmente os: 

A) Ossos. 

B) Pulmões. 

C) Rins. 

D) Leucócitos. 

 

04. Linfomas não-Hodgkin de células B de zona marginal (LZM) correspondem a 5% dos linfomas 

não Hodgkin e acometem principalmente adultos com idade mediana de 61 anos com predomínio no 

sexo feminino. Nos adultos, o LZM extranodal mais frequente ocorre no: 

A) Pâncreas. 

B) Intestino delgado. 

C) Estômago. 

D) Esôfago. 
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05. Para que a insuficiência adrenal primária se manifeste, 90% do tecido funcional do córtex adrenal 

deve estar comprometido. Pacientes com a forma crônica (com instalação insidiosa da perda de 

função adrenal) têm, inicialmente, manifestações mais sutis das deficiências hormonais. A 

apresentação clínica da insuficiência adrenal aguda resulta principalmente do déficit 

mineralocorticoide, sendo dominada pela: 

A) Taquicardia ou pelo choque vasculogênico. 

B) Bradicardia ou pelo choque vascular. 

C) Hipotensão ou pelo choque hipotensivo. 

D) Hipertensão ou pelo choque hipertensivo. 

 

06. Com relação às manifestações clínicas em pacientes portadores de Acromegalia, o sintoma mais 

incidente entre os pacientes (99%) é (são): 

A) Artralgias. 

B) Intolerância à glicose. 

C) Síndrome do túnel do carpo. 

D) Aumento das extremidades. 

 

07. Com relação à trombólise embólica com rtPA no Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, 

considere os critérios a seguir: 

K Possibilidade de se iniciar a infusão do rtPA dentro de 4,5 horas do início dos sintomas. 

X Uso de anticoagulantes orais com tempo de protrombina (TP) com RNI > 1,7. 

Y Déficits neurológicos leves (sem repercussão funcional significativa) 

W História pregressa de hemorragia intracraniana ou de malformação vascular cerebral. 

Z AVC isquêmico em qualquer território encefálico. 

 

São critérios de inclusão para o uso de rtPA os apresentados em: 

A) K, X e Z, apenas. 

B) X, Y e W, apenas. 

C) X e Y, apenas. 

D) K e Z, apenas. 

 

08. Com relação à Classificação clínica de Bamford para AVC agudo, consideram-se Síndromes da 

circulação anterior parcial (Pacs): 

A) Síndrome motora pura. Síndrome sensitiva pura. Síndrome sensitivo-motora. 
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B) Hemiplegia. Hemianopsia. Disfunção cortical superior (linguagem, função visuoespacial, nível 

de consciência). 

C) Déficit sensitivo-motor + hemianopsia. Deficit sensitivo-motor + disfunção cortical. Disfunção 

cortical + hemianopsia. 

D) Disfunção cerebelar sem déficit de trato longo ipsilateral. Hemianopsia isolada ou cegueira 

cortical. 

 

09. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (DM) sobre o diagnóstico e monitoramento do Diabetes e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

(__) O nível de HbA1c se correlaciona diretamente com a incidência de complicações crônicas do 

diabetes mellitus. 

(__) A hemodiálise e a diálise peritoneal introduzem interferentes específicos que alteram a 

confiabilidade nos métodos de avaliação do controle glicêmico. 

(__) A Doença Renal Crônica é uma complicação importante do DM e as alterações secundárias à 

falência renal facilitam o monitoramento do controle glicêmico. 

(__) O valor de meta da HbA1c deve variar de acordo com o paciente, a depender de uma série de fatores, 

especialmente comorbidades. 

A) V – V – F – V. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – F. 

D) F – V – V – V. 

 

10. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), as únicas contraindicações para o uso da 

bomba de infusão de insulina são:  

I - Pessoas com baixa capacidade de entendimento ou sem suporte familiar ou apoio de enfermagem 

para as determinações do basal, bolus e troca dos conjuntos de infusão, reservatórios de insulina e 

baterias. 

II - Pessoas que não estejam dispostas a medir a glicemia capilar no mínimo 3 vezes/dia. 

III - Indivíduos com problemas psiquiátricos ou distúrbios alimentares, como anorexia nervosa e 

bulimia. 

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. 

 

11. “É o maior regulador do armazenamento corporal de potássio por seus efeitos na excreção de 

potássio pelo rim. A hipercalemia estimula e a hipocalemia inibe sua liberação.” 

Dos mecanismos reguladores do Potássio, o texto faz menção a (ao): 

A) Cortisol. 

B) Insulina. 

C) Aldosterona. 

D) Glucagon. 

 

12. Considere os itens a seguir sobre a classificação das depressões: 

I – Depressão orgânica, Depressão sintomática. 

II – Depressão periódica, Depressão involutiva, Depressão Cíclica. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se às depressões endógenas e II refere-se às depressões somatogênicas. 

B) I refere-se às depressões somatogênicas e II refere-se às depressões afetivas. 

C) I refere-se às depressões afetivas e II refere-se às depressões endógenas. 

D) I refere-se às depressões somatogênicas e II refere-se às depressões endógenas. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 
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13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 

 

15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  



 

7 

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 

C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 
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A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


