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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise
os itens:

QUESTÃO 09
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

I.

( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde
do trabalhador;
( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas
de natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal;
( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de determinada área, sempre por
intermédio de entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.

Auxiliar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
II. Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Estão corretos:
A) Somente os itens II e III;
B) Somente os itens I e II;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens estão corretos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, F;
B) V, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 07
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:
A) Discutir,
elaborar
e
aprovar
propostas
de
operacionalização das diretrizes aprovadas pela
Conferência de Saúde;
B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS;
C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas
situações
epidemiológicas
e
a
capacidade
organizacional dos serviços;
D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 10
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto
afirmar que a saúde é:
A) Um direito fundamental do ser humano;
B) Mais importante que a educação;
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a
sociedade;
D) Direito do estado e dever do cidadão.

QUESTÃO 08
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com
ênfase em:
A) Tuberculose e AIDS;
B) Malária e Sarampo;
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase;
D) Dengue e Hanseníase.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A respeito de medicações comumente utilizadas em
pacientes com Insuficiência Cardíaca assinale o item
incorreto:

QUESTÃO 14
Carlos, 40 anos, comparece à emergência com queixas de
dor muscular na panturrilha, repentina, persistente e
progressiva há 2 dias. Nega febre ou calafrios. Ao exame
apresenta edema em toda perna, com cacifo e eritema.
Possui histórico de imobilização recente do membro
acometido. Com relação ao caso clínico marque a
assertiva correta:

A) As estatinas são benéficas para tratamento de doença
arterial coronariana em pacientes com insuficiência
cardíaca, contudo não se justifica o uso rotineiro em
pacientes com insuficiência cardíaca não isquêmica;
B) Os bloqueadores de canais de cálcio de segunda
geração reduzem a pressão arterial de forma segura e
efetiva em pacientes com insuficiência cardíaca crônica
com fração de ejeção reduzida, mas não afetam a
morbidade, a mortalidade e a qualidade de vida;
C) É recomendado o uso de ácido acetilsalicílico em
pacientes com miocardiopatia isquêmica;
D) A combinação de hidralazina e nitrato deve ser
desestimulada pois diminui a sobrevida dos pacientes
com insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção
reduzida.

A) Possivelmente trata-se de uma trombose venosa
profunda e deve ser realizado d-dímero como conduta
inicial;
B) Possivelmente trata-se de uma trombose venosa
profunda e deve ser realizado uma ultrassonografia
venosa como conduta inicial;
C) Trata-se de um quadro de celulite e deve ser prescrito
antibioticoterapia;
D) O diagnóstico mais provável é ruptura de cisto de Baker
e a conduta é analgesia e fisioterapia.
QUESTÃO 15
Lúcia, 70 anos, comparece a consulta no posto de saúde
com queixas de emagrecimento, tosse com expectoração
e dispnéia aos esforços há 3 anos, com piora progressiva
e limitação das atividades diárias. Possui histórico de
tabagismo desde a adolescência, fumava 1 carteira/dia,
referindo ter diminuído a quantidade. Ao exame observase sibilos e estridor, cianose nos lábios e extremidade dos
dedos e baqueteamento digital. Com relação ao caso,
analise as assertivas:

QUESTÃO 12
São causas comuns de taquicardia sinusal fisiológica,
exceto:
A) Hipervolemia;
B) Insuficiência respiratória;
C) Feocromocitoma;
D) Antidepressivos tricíclicos.
QUESTÃO 13
Em relação ao tratamento da asma é correto afirmar:

I.

A tomografia computadorizada é útil apenas no caso
de intervenção cirúrgica;
II. O quadro é característico de DPOC, não sendo
necessário investigações adicionais;
III. Os sinais e sintomas comuns da DPOC são tosse,
expectoração, dispnéia aos esforços e baqueteamento
digital.

A) Os broncodilatadores são considerados de primeira
escolha no tratamento da asma persistente por atuarem
na musculatura lisa das vias respiratórias revertendo a
broncoconstrição;
B) Os anticolinérgicos são menos eficazes que o b2agonistas porque eles bloqueiam apenas o componente
reflexo colinérgico da broncoconstrição, enquanto os
b2-agonistas bloqueiam todos os mecanismos
broncoconstritores;
C) A teofilina tem eficácia semelhante aos b2-agonistas
inalatórios, porém deixou de ser utilizado pelo custo
elevado e efeitos colaterais comuns;
D) Os corticoides orais são eficazes no tratamento da asma
aguda grave, sendo necessário reduzir a dose
progressivamente.

Está correto o que se afirma em:
A) I e III, apenas;
B) II e III, apenas;
C) III, apenas;
D) Nenhuma das assertivas.
QUESTÃO 16
São contraindicações de biópsia renal na Insuficiência
Renal Crônica, exceto:
A) Hipertensão descontrolada;
B) Diátese hemorrágica;
C) Histórico de infecção urinária tratada recentemente;
D) Obesidade grave.
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QUESTÃO 17
Complicações crônicas podem surgir após a cura de um
episódio diarreico agudo. Deve-se investigar a prévia
presença de doença diarreica quando se depara com os
seguintes distúrbios:

Estão corretos:

QUESTÃO 21
João, 67 anos, hipertenso, em uso irregular das
medicações, vem à emergência com mal-estar, náuseas,
tontura, cefaleia e borramento visual há 1 semana. Refere
piora dos sintomas com o passar dos dias, quando veio
para atendimento hoje após um quadro de crise
convulsiva. Ao exame torporoso, sem sinais neurológicos
focais, pupilas fotorreagentes, isocóricas, sem rigidez de
nuca. Sem alterações no exame físico cardíaco,
respiratório e abdominal. Sinais vitais: PA: 240 x 150
mmHg, FC e FR dentro da faixa de normalidade. Qual a
principal hipótese diagnóstica:

A) I e II, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.

A) AVE hemorrágico;
B) AVE isquêmico;
C) Hemorragia subaracnóide;
D) Encefalopatia Hipertensiva.

QUESTÃO 18
Em relação aos exames bioquímicos da avaliação da
função hepática, marque o item incorreto:

QUESTÃO 22
A respeito da hipertensão arterial secundária, faça a
correlação entre as colunas:

A) As provas hepáticas podem ser normais em pacientes
com doença hepática grave e anormais nos pacientes
com doenças que não afetam o fígado;
B) A elevação da fração da bilirrubina não conjugada
raramente se deve a doença hepática. Em
contrapartida, a hiperbilirrubinemia conjugada implica
quase sempre doença do fígado ou do trato biliar;
C) A presença de bilirrubinemia implica a presença de
doença hepática;
D) A elevação absoluta das aminotransferases tem
significado prognóstico nos distúrbios hepatocelulares
agudos.

Coluna I
I. Feocromocitoma;
II. Hipertensão renovascular;
III. Apneia do sono;
IV. Hiperaldosteronismo;
V. Coartação de aorta.

I. Diarreia crônica;
II. Artrite reativa;
III. Síndrome de Guillain-Barré;
IV. Síndrome do intestino irritável.

Coluna II
A. Diferença de pulso e pressão arterial nos membros
superiores e inferiores;
B. Dosagem de catecolaminas;
C. Hipocalemia espontânea;
D. Sopro epigástrico;
E. Aumento da circunferência do pescoço.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que melhor identifica as
características clínicas das crises convulsivas do tipo
grande mal:

A correlação correta entre as colunas está, em:
A) I-C, II-A, III-D, IV-B, V-E;
B) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C;
C) I-B, II-D, III-E, IV-C, V-A;
D) I-E, II-A, III-D, IV-C, V-B.

A) Perda súbita da consciência, rigidez, espasmos
musculares e liberação de esfíncter, com letargia e
confusão mental, posteriormente;
B) Lapsos breves e súbitos de consciência, sem perda de
controle postural. Não há confusão pós-ictal;
C) Contrações musculares súbitas semelhantes a choques,
com preservação da consciência;
D) Perda da consciência, com atonia muscular súbita, sem
espasmos musculares.

QUESTÃO 23
São manifestações extra-articulares mais frequentes na
Artrite Reumatoide, exceto:
A) Síndrome de Sjogren secundária;
B) Nódulos pulmonares;
C) Bronquiectasia;
D) Nódulos subcutâneos.

QUESTÃO 20
A melhor terapêutica abortiva para cefaleia em salvas é:
A) Verapamil;
B) Prednisona;
C) Inalação com máscara de oxigênio;
D) Gabapentina.
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QUESTÃO 24
Com relação a sepse marque o item incorreto:

QUESTÃO 27
Sobre a falha do tratamento e recidivas da tuberculose,
marque a opção correta:

A) A hiperventilação, que produz alcalose respiratória, é
com frequência um sinal precoce da resposta séptica;
B) Sinais neurológicos focais são comuns e os déficits
focais preexistentes tornam-se mais proeminentes;
C) As manifestações gastrointestinais, como náuseas,
vômitos, diarréia e íleo paralítico, sugerem
gastroenterite aguda;
D) A ausência de febre é mais comum em recém-nascidos,
pacientes idosos, bem como em pessoas com uremia e
alcoolismo.

A) Deve-se suspeitar de falha do tratamento quando as
culturas de escarro de um paciente permanecem
positivas depois de cinco meses de tratamento;
B) Os pacientes com recidivas tendem menos a abrigar
cepas resistentes a fármacos do que as cepas dos
pacientes cujo tratamento falhou;
C) A resistência adquirida é comum entre cepas de
pacientes que sofrem recidivas após completar um
esquema-padrão de curta duração;
D) O esquema não pode ser adiado, sendo então
recomendado a mudança logo que haja a suspeita de
falha do tratamento.

QUESTÃO 25
Sobre o tratamento da Gota, é correto afirmar:

QUESTÃO 28
Com relação a Diabetes Melito (DM) é incorreto afirmar:

A) A aplicação de compressa geladas e o repouso das
articulações afetadas não demonstram benefícios no
tratamento;
B) A colchicina é contraindicada, pelo alto risco de
desencadear insuficiência renal em pacientes com Gota;
C) A terapia hipouricemiante medicamentosa é sempre
necessária para o controle da Gota;
D) Os glicocorticoides administrados por via intramuscular
ou oral, como a prednisona, podem ser efetivos na Gota
poliarticular. Já no acometimento de apenas uma ou
poucas articulações a triancinolona acetonida intraarticuar é efetiva e bem tolerada.

A) As determinações séricas da insulina ou do peptídeo C
distinguem entre DM tipo 1 e DM tipo 2;
B) A redução do risco cardiovascular é de primordial
importância, pois essa é a principal causa de
mortalidade nesses indivíduos;
C) Qualquer terapia capaz de melhorar o controle
glicêmico diminui a “toxicidade da glicose” para as
células B e melhora a secreção endógena de insulina;
D) A principal toxicidade da metformina, a acidose lática, é
muito rara e pode ser evitada pela seleção cuidadosa
dos pacientes.

QUESTÃO 26
Sobre a Hemorragia Digestiva, analise as assertivas e
marque a opção correta:

QUESTÃO 29
São sinais e sintomas de tireotoxicose exceto:

I.

Um terço dos pacientes com sangramento ativo ou um
vaso visível sem sangramento apresentam hemorragia
adicional que exige cirurgia de urgência, quando
tratado de maneira conservadora;
II. Os pacientes com úlcera de base limpa apresentam
taxas de sangramento recorrente próximas de zero.
Quando estáveis podem receber alta após a
endoscopia;
III. A gastropatia hemorrágica ou erosiva (causada por
anti-inflamatórios não hormonais ou álcool) e a
esofagite erosiva com frequência provocam
hemorragia digestiva alta grave e a ocorrência de um
sangramento significativo é comum.

A) Tremor; intolerância ao calor;
B) Pele quente e úmida; diarreia;
C) Fraqueza muscular; poliúria;
D) Pele áspera e seca; queda de cabelo.
QUESTÃO 30
O esquema antibiótico inicial da Pneumonia Adquirida na
Comunidade (PAC) geralmente é empírico e tem como
propósito cobrir os patógenos mais prováveis. Marque a
assertiva incorreta:
A) Indivíduos ambulatoriais, previamente saudáveis e sem
história de tratamento antibiótico nos últimos 3 meses
a escolha é: macrolídeo, azitromicina ou doxiciclina;
B) Indivíduos ambulatoriais, com comorbidades ou
antibióticos nos últimos 3 meses a escolha é uma
alternativa de outra classe farmacológica, podendo ser
levofloxacino ou beta-lactâmico;
C) Em todos os casos, o tratamento deve ser iniciado o
mais rápido possível;
D) Nos pacientes com PAC internados em UTI, o risco de
infecção por P. aeruginosa ou MRSA-AC é maior, porém
a cobertura empírica nunca deve ser considerada.

É correto o que afirma, em:
A) I e II, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.
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