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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

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

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Com         base         na         Incontinência         Urinária,         o         teste         de
Bonney         consiste:

(A) Em         teste         de         pesagem         de         absorvente         após         a
paciente         ter         realizado         uma         série         determinada         de
atividades         (como         andar,         agachar,         subir         escadas,
tossir         e         lavar         as         mãos).

(B) Na         interrupção         da         perda         urinária         através         da
elevação         do         colo         vesical,         com         os         dedos         indicador
e         médio         na         parede         vaginal         anterior,         durante
esforço.

(C) Na         introdução         na         uretra,         até         o         colo         vesical,         de
cotonete         estéril,         lubrificado         com         gel         anestésico,
com         a         paciente         em         posição         ginecológica.

(D) Avaliar         o         tamanho         prostático,         assim         como         a         seus
limites,         presença         de         sulco         mediano,         temperatura         e
consistência.

Questão 02

Preencha         a         lacuna         abaixo         e         assinale         a         alternativa
CORRETA         respectivamente.

"Durante         a         gestação,         deve         ser         administrada         uma
dose         da         vacina         tríplice         bacteriana         acelular         adulto
após         a         ___         semana,         preferencialmente         entre         ___         e
___         semanas".

(A) 20ª,         27,         36.
(B) 10ª,         17,         15.
(C) 30ª,         30,         36.
(D) 15ª,         15,         20.

Questão 03

Em         relação         aos         mecanismos         da         ação         da         amiodarona
na         tireoide.         Assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         um         efeito         da         citotoxicidade         tireóidea.

(A) Liberação         de         hormônios         tireóideos         pré-formados.
(B) Diminuição         da         produção         periférica         de         T3.
(C) Diminuição         da         transcrição         dos         genes         responsivos

aos         hormônios         tireóideos.
(D) Elevação         do         hormônio         estimulante         da         tireoide.

Questão 04

Em         relação         a         transmissão         sexual         do         HIV,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) O         cancro         mole,         a         gonorreia,         a         sífilis,         a         infecção         por
clamídia         e         a         tricomoníase         podem         aumentar         em
várias         vezes         o         risco         de         transmissão         do         HIV.

(B) As         relações         sexuais         durante         o         período         menstrual,
ou         que         ocasionam         sangramento,         e         o         sexo         anal
(receptivo         e/ou         insertivo)         aumentam         o         risco         de
transmissão         do         vírus.

(C) Transportado         por         secreções         vaginais,         o         HIV         pode
penetrar         no         organismo         através         de         úlceras         genitais
sendo         que         o         vírus         já         foi         isolado         de         úlceras         genitais
de         mulheres         com         infecção         pelo         HIV.

(D) A         prática         sexual         retal         e         vaginal         insertiva         é         a         que         se
associa         a         maior         risco         de         infecção,         enquanto         a
prática         receptiva         (retal         e         vaginal)         está         associada         a
riscos         de         transmissão         proporcionalmente         menores.

Questão 05

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
descrição         abaixo.

"Geralmente         o         antro         gástrico         é         poupado         e         há
comprometimento         da         mucosa         de         fundo         e         corpo
gástrico.         É         diagnosticada         pelos         achados
histopatológicos         de         infiltrado         linfoplasmocitário         denso,
quase         sempre         com         formação         de         folículos         na         lâmina
própria         e         rarefação         de         mucosa         oxíntica.         Em         sua
forma         mais         avançada,         a         atrofia         da         mucosa         produz
acloridria,         má         absorção         de         vitamina         B         e         anemia
macrocítica,         eventualmente         acompanhada         de
manifestações         neurológicas."

(A) Gastrite         linfocítica.
(B) Gastrite         autoimune.
(C) Gastrite         crônica.
(D) Gastrite         aguda.

Questão 06

A         tromboembolia         pulmonar         provoca         uma         série         de
consequências          hemodinâmicas          imediatas
proporcionais         à         magnitude         da         obstrução         do         leito
arterial         pulmonar:

I.Aumentam         a         pós-carga         e         o         trabalho         do         ventrículo
direito.
II.Quando         existe         reserva         funcional         do         ventrículo
direito,         ocorre         aumento         da         pressão         arterial         pulmonar.
III.Há         aumento         do         fluxo         de         saída         e         insuficiência         do
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ventrículo         direito.

Dos         itens         acima:

(A) Apenas         o         item         I         está         correto.
(B) Apenas         o         item         III         está         correto.
(C) Apenas         os         itens         I         e         II         estão         corretos.
(D) Apenas         os         itens         II         e         III         estão         corretos.

Questão 07

Diante         de         um         trabalhador         com         perda         auditiva
sugestiva         de         indução         por         ruído         e         histórico         de
exposição         a         agentes         otoagressores,         descartadas         as
possibilidades         de         outros         agentes         causais,         algumas
posturas         devem         ser         tomadas.         Marque         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo,         em         relação         a         essas
posturas.

(__)Estabelecer         (ou         não)         o         nexo         causal         entre         a
exposição         ao         agente         agressor         e         a         perda         auditiva.
(__)Encaminhamento         a         especialistas         para
diagnóstico,         aconselhamento         de         risco         clínico         ou
reabilitação         auditiva         e         social.
(__)Reabilitação         profissional         para         voltar         a         exercer
eficientemente         suas         atividades         ou         para         troca         de
função         laboral,         quando         não         mais         puder         exercer         suas
ações         laborais         habituais.
(__)Estabelecer         a         existência         de         algum         tipo         de
incapacidade         laboral         somente         definitiva,         originada
pela         perda         auditiva.         Sem         a         necessidade         de         definir         se
a         perda         auditiva         gerou         alguma         limitação         de
desempenho         ou         restrição         de         participação         na
coletividade.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         F,         V,         V.
(B) V,         F,         V,         F.
(C) V,         F,         F,         V.
(D) V,         V,         V,         F.

Questão 08

Em         relação         a         datação         gestacional,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) A         datação         ultrassonográfica         é         mais         precisa         entre         7
e         12         semanas         de         gestação.

(B) A         regra         de         Naegele         baseia-se         nas         semanas         de
concepção,         e         não         nas         semanas         menstruais.

(C) A         regra         de         Naegele,         é         uma         forma         padronizada         de
calcular         a         data         provável         do         parto         de         uma         gestante,
subtraindo         três         meses         e         adicionando         sete         dias         à
data         da         última         menstruação.

(D) Na         datação         clínica,         o         sonar         Doppler         permite         a
detecção         dos         batimentos         cardíacos         fetais         com         11
a         12         semanas         de         gestação.

Questão 09

Consideram-se         como         lesões         de         órgãos         alvo         aquelas
decorrentes         diretamente         das         alterações         provocadas
pela         hipertensão.         Em         relação         a         Encefalopatia
hipertensiva,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         cegueira         cortical         decorrente         de         edema         nos         lobos
occipitais         é         um         tipo         particular         de         encefalopatia
hipertensiva         conhecida         como         síndrome         da
leucoencefalopatia         posterior.

(B) É         uma         condição         própria         de         uma         hipertensão
arterial         sistêmica         grave,         caracterizada         por         uma
disfunção         cerebral         e         dano         neurológico         agudo.

(C) É         frequentemente         difícil         de         ser         realizado,         já         que
um         único         achado,         como         a         detecção         de
microalbuminúria,         não         confirma         o         diagnóstico.

(D) Ocorre         por         perda         da         autorregulação         cerebral         frente
aos         aumentos         da         pressão         arterial,         ocasionando
vasodilatação         das         artérias         e         arteríolas,
comprometimento         da         barreira         hematencefálica         e
aumento         da         permeabilidade,         especialmente         nas
vênulas         pós-capilares.

Questão 10

Com         base         nos         direitos         humanos,         é         vetado         ao         médico,
EXCETO:

(A) Deixar         de         colaborar         com         as         autoridades         sanitárias
ou         infringir         a         legislação         pertinente.

(B) Delegar         a         outros         profissionais         atos         ou         atribuições
exclusivas         da         profissão         médica.

(C) Desrespeitar         o         interesse         e         a         integridade         do
paciente         em         qualquer         instituição         na         qual         esteja
recolhido,         independentemente         da         própria         vontade.

(D) Estabelecer         seus         honorários         de         forma         justa         e
digna.

Questão 11

Em         relação         a         criptosporidiose,         marque         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso         nas         afirmativas         abaixo.

(__)O         envolvimento         do         trato         biliar         pode         se         manifestar

MÉDICO - CLÍNICO GERAL (1) 3



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

como         dor         no         meio         do         epigastro         ou         no         quadrante
inferior         direito.
(__)Os         criptosporídios         são         encontrados         na         faringe,
estômago         e         intestino         grosso         de         alguns         pacientes,         e,
às         vezes,         no         trato         respiratório.
(__)Alteração         patológica         característica         é         encontrada
na         biópsia.
(__)A         distribuição         da         infecção         pode         ser         esparsa
dentro         do         seu         sítio         principal,         o         intestino         delgado.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         das         afirmativas         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) V,         V,         F,         F.
(B) F,         F,         V,         V.
(C) F,         V,         F,         V.
(D) V,         F,         V,         F.

Questão 12

Em         relação         aos         Princípios         e         Diretrizes         do         SUS,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         participação         da         comunidade         é         um         poderoso
instrumento         da         sociedade,         formalmente
reconhecido         e         instituído         no         interior         do         SUS,         para         a
participação         e         controle         social         no         campo         da         saúde
e         na         consolidação         e         desenvolvimento         da
democracia         em         nosso         país.

(B) A         descentralização         seria         uma         diretriz         que         obedece
aos         princípios         do         SUS.

(C) A         regionalização         deve         ser         norteada         pela
hierarquização         dos         níveis         de         complexidade
requerida         pelas         necessidades         de         saúde         das
pessoas.

(D) A         universalidade         do         SUS         apresenta-se         apenas
como         o         direito         à         saúde.

Questão 13

Em         relação         a         Infecção         do         Trato         Urinário,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         descrição
abaixo.

"Clinicamente,         costuma         se         diferenciar         da         cistite         pela
presença         de         sintomas         clínicos         mais         significativos         e
sistêmicos."

(A) Síndrome         uretral.
(B) Pielonefrite.

(C) Bacteriúria         assintomática.
(D) Contaminação.

Questão 14

Com         base         na         Lei         do         Ato         Médico,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Compreende-se         entre         as         competências         do
Conselho         Federal         de         Medicina         editar         normas         para
definir         o         caráter         experimental         de         procedimentos
em         Medicina,         autorizando         ou         vedando         a         sua
prática         pelos         médicos.

(B) Diagnóstico         nosológico         é         a         determinação         da
doença         que         acomete         o         ser         humano,         aqui         definida
como         interrupção,         cessação         ou         distúrbio         da         função
do         corpo,         sistema         ou         órgão,         caracterizada         por,         no
mínimo,         quatro         critérios.

(C) A         direção         administrativa         de         serviços         de         saúde         não
constitui         função         privativa         de         médico.

(D) O         médico         integrante         da         equipe         de         saúde         que
assiste         o         indivíduo         ou         a         coletividade         atuará         em
mútua         colaboração         com         os         demais         profissionais
de         saúde         que         a         compõem.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
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2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio
eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de
vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.

Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa
descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

(B) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

(C) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

(D) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

Questão 16

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.

(B) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

(C) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

(D) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.

Questão 17

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:
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(A) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

(B) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

(C) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

(D) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Agroturismo.
(B) Turismo         Rural.
(C) Hortiturismo.
(D) Turismo         de         roça.

Questão 19

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(B) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

(C) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

(D) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

Questão 20

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o
significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Contingência.
(B) Abertura.
(C) Confinamento.
(D) Flexibilização.

MÉDICO - CLÍNICO GERAL (1) 6


