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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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em         relação         aos         fatores         de         risco         e         condições
associadas         à         hipertensão         arterial         pulmonar,         assinale
a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma
droga         ou         toxina         improvável         de         associação         com         essa
doença.

(A) Anfetamina.
(B) Cocaína.
(C) L-triptofano.
(D) Antidepressivos.

Questão 02

Com         base         nos         achados         clínicos         descritos         abaixo,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
suspeita         diagnóstica.

"Sopro         abdominal,         EAP         súbito,         alteração         da         função
renal         por         medicamentos         que         bloqueiam         o         SRAA."

(A) Doença         renovascular.
(B) Hiperaldosteronismo         primário.
(C) Doença         renal         parenquimatosa.
(D) SAHOS.

Questão 03

É         INCORRETO         afirmar         que,         é         vedado         ao         médico
com         base         na         relação         entre         médicos:

(A) Utilizar-se         de         sua         posição         hierárquica         para         impedir
que         seus         subordinados         atuem         dentro         dos
princípios         éticos.

(B) Praticar         concorrência         desleal         com         outro         médico.
(C) Acobertar         erro         ou         conduta         antiética         de         médico.
(D) Subordinar         os         honorários         ao         resultado         do

tratamento         ou         à         cura         do         paciente.

Questão 04

Em         relação         as         formas         clínicas         e         causas         do         Edema
pulmonar,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Edema         pulmonar         cardiogênico:         falência         do
ventrículo         esquerdo,         lesão         da         valva         mitral,         trombo
ou         mixoma         atrial         esquerdo.

(B) Alterações         das         veias         pulmonares:         falência
respiratória         aguda         decorrente         de         lesões         difusas.

(C) Edema         neurogênico         (combinação         de         aumento         da
pressão         hidrostática         com         permeabilidade
aumentada):         traumatismo         cranioencefálico,
aumento         da         pressão         intracraniana.

(D) Edema         pulmonar         associado         a         doença         renal:
glomerulonefrite,         síndrome         nefrótica.

Questão 05

É         uma         diretriz         do         SUS         e         das         Redes         de         Atenção         à
Saúde         a         serem         operacionalizados         na         Atenção
Básica:

(A) Resolutividade.
(B) Equidade.
(C) Integralidade.
(D) Universalidade.

Questão 06

Em         relação         as         doenças         indicativas         de         AIDS,         assinale
a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um
diagnóstico         presuntivo.

(A) Toxoplasmose         cerebral.
(B) Candidíase         (traqueia,         brônquios,         pulmão).
(C) Linfoma         não         Hodgkin.
(D) Citomegalovirose         (não         retinite).

Questão 07

Assinale         a         alternativa         INCORRETA         relacionada         as
causas         dos         sopros         cardíacos.

(A) Passagem         do         sangue         por         uma         membrana         de
borda         livre         (ruptura         do         folheto         valvar).

(B) Passagem         do         sangue         através         de         uma         área
estreitada         ou         dilatada         (cardiopatias         congênitas,
defeitos         valvares,         dilatação         cardíaca).

(C) Aumento         da         viscosidade         sanguínea.
(D) Aumento         da         velocidade         da         corrente         sanguínea

(anemia,         hipertireoidismo,         febre,         exercício         físico,
gestação).

Questão 08

Com         base         na         integralidade         da         Saúde         da         Mulher:

I.A         atenção         integral         à         saúde         da         mulher         deve         se         iniciar
com         o         pré-natal         e         o         parto,         que         têm         como         objetivo         a
saúde         da         mãe         e         do         filho,         e         abranger         o         perfil         histórico
da         mulher,         registrando         todas         as         doenças,         infecciosas
ou         não,         de         sua         vida.
II.No         puerpério,         período         depois         do         parto,         estimula-se
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a         amamentação.         O         leite         materno,         na         verdade,         é         o
alimento         mais         completo         para         o         bebê,         não         só         por         sua
carga         de         proteínas,         como         também         por         ser         mais
higiênico         e         por         ser         dado         à         criança         em         temperatura
ideal.
III.O         Papanicolaou,         que         deve         ser         feito
semestralmente,         e         a         colposcopia,         quando         necessária
para         complementar         aquele         exame,         são         fundamentais
para         se         afastar         o         câncer         de         colo         de         útero.

Dos         itens         acima:

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

Questão 09

A         perda         auditiva         de         origem         ocupacional         tem         sua
ocorrência         registrada         desde         a         pré-história,         mas         seu
interesse         é         de         grande         atualidade,         principalmente         por
ter         uma         das         maiores         prevalências         dentre         as         doenças
profissionais         ou         do         trabalho.         Com         base         nos         testes
audiométricos,         analise:

I.Exames         otoneurológicos,         de         laboratório         e         de
imagem         podem         ser,         também,         eventualmente
utilizados.
II.Eventualmente,         realizam-se         outros         testes         objetivos,
como         a         audiometria         de         potenciais         evocados         do         tronco
encefálico         (BERA)         e         o         exame         das         emissões
otoacústicas         (EOA).
III.A         audiometria         tonal         liminar,         por         via         respiratória         e
por         via         óssea,         é         o         exame         universalmente         consagrado
para         a         avaliação         da         perda         auditiva         ocupacional.

Dos         itens         acima:

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

Questão 10

Em         relação         a         doença         de         Fabry,         marque         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Pode         ser         assintomática,         especialmente,         em
mulheres         homozigotas.
(__)Manifestações         clínicas         cardiológicas:         hipertensão

arterial,         hipertrofia         do         ventrículo         direito,         insuficiência
mitral,         isquemia         miocárdica,         arritmias         e         doença
coronariana         arterial.
(__)Leva         ao         acúmulo         progressivo         de         lipídios         no
plasma         e         nos         lisossomos         de         células         endoteliais,
epiteliais         e         musculares         lisas         dos         vasos         sanguíneos
de         diversos         órgãos,         afetando,         especialmente,         córnea,
coração,         rins         e         cérebro.
(__)Consiste         em         um         erro         inato         do         metabolismo         dos
glicoesfingolipídios,         ocasionado         por         alteração
genética         ligada         ao         cromossomo         X         decorrente         da
deficiência         na         produção         da         enzima         lisossômica         α
-galactosidase         A.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

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

Questão 11

Após         seis         meses         de         infecção         da         esquistossomose,
há         risco         do         quadro         clínico         evoluir         para
esquistossomose         crônica,         cujas         formas         clínicas         são:

I.Tipo         I         ou         intestinal-         Pode         ser         assintomática,         ou
caracterizada          por          diarréias          repetidas,
muco-sanguinolentas,         com         dor         ou         desconforto
abdominal.
II.Tipo         II         ou         forma         hepatointestinal-
Hepatoesplenomegalia,         hipertensão         portal         com
formação         de         varizes         de         esôfago.
III.Tipo         III         ou         forma         hepatoesplênica         compensada-
Diarréia,         epigastralgia,         hepatomegalia,         podendo         ser
detectadas         nodulações         à         palpação         do         fígado.
IV.Tipo         IV         ou         forma         hepatoesplênica
descompensada-         Formas         mais         graves,         fígado
volumoso         ou         contraído         devido         à         fibrose,
esplenomegalia,         ascite,         varizes         de         esôfago,
hematêmase,          anemia,          desnutrição          e
hiperesplenismo.         A         fibrose         de         Symmers         é
característica         da         forma         hepatoesplênica.         O
aparecimento         de         formas         grave         está         relacionado         à
intensidade         da         infecção.

Dos         itens         acima:

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

Questão 12

Com         base         nas         Complicações         úlcera         péptica,         assinale
a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         ao         termo
estritamente         aplicado         ao         paciente         com         úlcera
persistente         mesmo         após         intensa         e         prolongada         terapia
com         inibidores         de         bomba         de         prótons.         Os         sintomas
podem         ou         não         estar         presentes.

(A) Intratabilidade.
(B) Hemorragia.
(C) Obstrução         pilórica.
(D) Perfuração.

Questão 13

Em         relação         aos         estágios         da         doença         renal         crônica,
pacientes         assintomáticos,         mas         ureia         e         a         creatinina         já
estão         aumentadas.         Há         anemia         e         alteração         do         cálcio,
fósforo         e         paratormônio,         além         de         hipertensão         arterial.
A         TGF         está         diminuída,         se         enquadra         no:

(A) Estágio         3.
(B) Estágio         1         e         2.
(C) Estágio         5.
(D) Estágio         4.

Questão 14

A         proximidade         com         os         usuários         e         a         possibilidade         de
acompanhar         longitudinalmente         as         famílias         fazem         da
Atenção         Básica         a         instância         privilegiada         para         a
suspeita         diagnóstica         precoce         das         psicoses.         Em
relação         ao         diagnóstico         precoce         e         intervenção         na
crise,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Nos         quadros         psicóticos         estáveis,         mesmo         em
regiões         com         recursos         suficientes,         os         generalistas
não         podem         compartilhar         o         cuidado         do         transtorno
mental         com         o         psiquiatra.

(B) As         alucinações,         que         por         vezes         estão         na         raiz         dos
delírios,         são         alterações         da         sensopercepção         do
real,         vividas         como         reais         pela         pessoa.         As
alucinações         mais         frequentes         são         auditivas.

(C) Quadros         psicóticos         primários         em         jovens,
principalmente         a         esquizofrenia,         podem         se         iniciar
com         períodos         de         retração         social         e         queda         do
rendimento         escolar.

(D) Os         delírios         e         alucinações         podem         surgir         em         um
contexto         de         fortes         sintomas         depressivos.         Ou         ainda
do         que         chamamos         de         sintomas         maníacos.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         não         se         refere         a         um
vício         de         linguagem         da         língua         portuguesa:

(A) Pleonasmo,         porque         tem         a         ver         com         semântica:
"Queria         ver         com         os         olhos         aquela         cena".

(B) Neologismo,         porque         tem         a         ver         com         léxico:         "Eu
queriamente         que         belamente         tudo         resolvessece".

(C) Solecismo,         porque         tem         a         ver         com         sintaxe:         "Haviam
muitos         anos         que         não         nos         falávamos".

(D) Catacrese,         porque         tem         a         ver         com         figura         de
linguagem:         "Cuidado         com         a         asa         da         xícara".

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         CORRETO:

(A) Eu         cheguei         àquele         ponto         da         vida         em         que         o         que
mais         importa         é         ter         saúde         e         paz         de         espírito.

(B) Também         aceitamos         pagamentos         à         prazo!
(C) Com         relação         à         todos         que         estão         presentes,         não         se

preocupem,         tudo         será         resolvido         o         mais         depressa
possível.

(D) O         boleto         é         referente         à         uma         multa         de         trânsito.

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         oração
subordinada         adverbial:

(A) Eu         apenas         perguntei         se         você         não         queria         que         eu
comprasse         algo         para         você         na         padaria.

(B) Os         alunos         que         quiserem         melhorar         a         nota         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.

(C) Eu         vou         me         retirar         para         que         você         fique         mais         à
vontade.

(D) Os         alunos,         que         querem         melhorar         a         nota,         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Butantan         localiza         variante         suíça         do         novo         coronavírus
em         SP         e         confirma         outro         caso         da         sul-africana."
(https://g1.globo.com/bemestar)
Muito         se         tem         ouvido         falar         sobre         as         variantes         que
surgiram         após         a         disseminação         do         coronavírus         em         um
ou         outro         país.         Mas         afinal,         o         que         é         a         variante         de         um
vírus?

(A) É         um         novo         tipo         de         vírus,         independente         do
primeiro,         mas         que         surge         sem         que         este         já         tenha
sido         eliminado.

(B) É         um         vírus         que         descende         do         que         foi         identificado
primeiro,         após         sofrer         algum         tipo         de         mutação,
podendo         ficar         mais         ou         menos         agressivo.

(C) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         mais         agressivo.

(D) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         menos         agressivo.

Questão 19

Situada         na         região         sul         do         país,                  __________         se
estende         para         a         Argentina         e         o         Uruguai         e         é         de         elevada
importância         econômica,         pois         facilita         as         atividades
agrícolas         e         industriais.

Assinale         a         alternativa         que         completa         corretamente         a
lacuna         no         texto         acima:

(A) o         Rio         Catarina.
(B) a         Bacia         do         Uruguai.
(C) o         Mar         da         Mata.
(D) a         Floresta         Catarinense.

Questão 20

A                  iniciativa         das         leis         que         versem         sobre         o         regime
jurídico         dos         servidores         públicos         municipais         é         de
competência         privativa         do:

(A) Vereador.
(B) Cidadão.
(C) Juiz.
(D) Prefeito         Municipal.
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