CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: MÉDICO

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 13h30 e término às 16h30.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em relação ao funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo.
B) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada unicamente pela União.
C) O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo
determinado.
D) É Federativa porque os estados têm autonomia política.
02. Em 1839, aconteceu uma Revolução que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República separada do restante do país. Na ocasião a cidade de Laguna foi tomada nomeando-a cidade
Juliana de Laguna. Essa Revolução chama-se:
A) Revolução Federalista.
B) Revolta dos Mercenários.
C) Revolução Farroupilha.
D) Revolta do Vintém.
03. A proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições é a principal
missão do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Na América do Sul, um dos nossos vizinhos está
sofrendo uma grave crise humanitária liderada por Nicolas Maduro e que já levou 2,3 milhões de pessoas a
deixar o território. No Brasil, essas pessoas estão buscando refúgio através da fronteira com Roraima. Esse
país vizinho é:
A) Peru.
B) Venezuela.
C) Bolívia.
D) Chile.
04. Cunhataí está localizado no Oeste de Santa Catarina e limita-se com os Municípios de:
A) Saudades, Cunha Porã, Palmitos e São Carlos.
B) Nova Erechim, Chapecó, Saudades, e Palmitos.
C) Riqueza, Pinhalzinho, Cunha Porã e São Carlos.
D) Caibi, Planalto Alegre, Palmitos e São Carlos.
05. O Município de Cunhataí foi emancipado:
A) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1995 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1997.
B) Pela Lei Federal 9.920 de 29 de setembro de 1985 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1987.
C) Pela Lei Municipal 9.920 de 29 de setembro de 1993 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01
de janeiro de 1994.
D) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1978 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1979.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de referência:

Largue o Papel de Vítima

Todos os acontecimentos e pessoas parecem apenas te prejudicar? A vida às vezes nos coloca em situações
que realmente machucam muito, mas será que ficar se lamentando pelos cantos, ligando para um e para outro,
buscando alívio em remédios, bebida, comida, enfim, em fugas inconscientes, podem fazer realmente mudar
os fatos? Podem no máximo servir como paliativos durante um tempo, mas com certeza e através de outros
motivos, o sofrimento pode voltar. Será que não está na hora de pensar sobre o significado de tudo isso? E
qual o aprendizado que esses acontecimentos podem estar querendo te trazer? Sim, sempre há o que aprender,
ainda que aconteça a pior tragédia, a maior decepção. Por que não olhar para tudo que te fizeram ou te
machucaram e parar de fugir ao se colocar como vítima? Com certeza manter o papel de vítima onde
ninguém te ama ninguém te quer, não altera absolutamente nada.
Disponível em: http://pensamentoliquido.com.br/largue-o-papel-de-vitima/ Acesso em: 21 Dez 2018.

06. O texto de referência apresenta corretamente o pronome proclítico “te” em “que te fizeram ou te
machucaram”. Assinale, nas assertivas abaixo, a alternativa que contém uma frase em que a colocação
pronominal NÃO está de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)

Quando nos encontraram, desculparam-se pelos deslizes de conduta.
Conforme se observa, a sentença está dentro dos parâmetros legais.
Já não veem-se mais empreendimentos comerciais sem garagem.
Nada me agrada mais que o canto dos passarinhos.

07. Indique a frase que NÃO apresenta infração às regras gramaticais:
A) É para mim ler “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
B) Os brasileiros assistem o filme sobre futebol.
C) Os estudantes foram a secretaria da Universidade.
D) Faz dois anos que ingressei no curso de Pós-Graduação.
08. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do acento marcador da crase:
A) O ensino a distância já ocorre também nas universidades.
B) Em face das condições meteorológicas adversas, o piloto do avião retornou à terra, fazendo uma
aterrissagem forçada.
C) Não revelaram à você a versão verdadeira dos fatos.
D) De 2016 à 2018, o Conselho Regional de Medicina aprovará o seu Estatuto.
09. No texto de referência encontram-se vários vocábulos acentuados graficamente, consoante à norma culta
da Língua Portuguesa. Quanto à acentuação gráfica, analise os enunciados abaixo e, depois, assinale a
alternativa correta:

I – hipótese, alguém, hífen, juíza, lógica.
II – memória, saúde, rubrica, português, acadêmico.
III – princípio, rainha, polens, raiz, francês.
IV – lâmpada, antônimo, médica, hangar, água.
V – cômodo, éter, uva, caju, Itajaí.
A) Apenas I apresenta todas as palavras acentuadas corretamente.
B) Apenas II e III apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
C) Apenas IV e V apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
D) Todas as alternativas apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
10. Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Curitiba fica ____________ três horas de carro da capital de Santa Catarina, Florianópolis. (há cerca de,
a cerca de, acerca de)
II - Estes servidores públicos federais estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Joana Silva, abaixo ____________, requer, com base na lei vigente, uma certidão negativa de débitos
com INSS. (sobrescrita, subscrita)
IV - Viajará a Veneza ____________ estudar e aprimorar o idioma italiano. (a fim de, afim de)
V - Estamos de acordo, pois minhas orientações vão ____________ tuas. (ao encontro das, de encontro às)
VI - Obtive êxito no pleito porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) há cerca de, em fim, subscrita, afim de, de encontro a, mau.
B) a cerca de, em fim, subscrita, a fim de, ao encontro das, mal.
C) a cerca de, enfim, sobrescrita, afim de, ao encontro das, mau.
D) acerca de, em fim, sobrescrita, a fim de, de encontro a, mal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Em pacientes diabéticos e dislipidêmicos, que estão usando estatinas, qual é o LDL desejado de acordo
com o risco cardiovascular (RCV):
A) RCV baixo - LDL < 150
B) RCV intermediário - LDL < 150
C) RCV alto - LDL < 80
D) RCV muito alto - LDL < 50
12. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica, assinale a incorreta:
A) Paciente com 30 anos de idade e PA de 130x81mmHg é considerado pré-hipertenso.
B) Solicitar MAPA quando suspeita de HAB (hipertensão do avental branco).
C) Diabetes Mellitus não é importante na estratificação do risco cardiovascular em hipertensos.
D) Dieta DASH é a dieta recomendada para hipertensos.
13. Em relação aos objetivos do tratamento farmacológico para o paciente com DPOC, assinale:
A) Alívio da dispnéia e tosse.
B) Melhora do estado de saúde.
C) Prevenção de exacerbações.
D) A, B e C estão corretas.
14. Intolerância a Lactose é diferente de alergia a proteína do leite de vaca (APLV). Sobre essas diferenças
assinale a incorreta:
A) Proibir a ingesta de leite é uma forma de diagnosticar e tratar a intolerância a lactose.
B) A APLV é muito mais prevalente que a intolerância a lactose.
C) A ingestão de lactase junto com as refeições diminuem os efeitos da intolerância.
D) O teste diagnóstico de provocação oral para APLV deve ser feito em ambiente hospitalar.

15. Mulher, 38 anos, casada, vem a consulta com dor abdominal difusa há 6 meses, praticamente toda semana,
que alivia com a evacuação e tem diarreia eventual. Nega perda de peso e história familiar de Ca de intestino,
nunca fez colonoscopia e não apresenta nenhuma alteração ao exame físico. Assinale a opção correta abaixo:
A) Com esses dados não é possível fazer o diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável.
B) Necessita com urgência de uma colonoscopia.
C) Pela história deve ser gastroenterite viral.
D) O tratamento sempre envolve mudança no estilo de vida.
16. Em relação as imunizações vigentes no calendário brasileiro, assinale a correta:
A) BCG – aplicar em dose única, logo após o nascimento.
B) Pessoas sem comprovação vacinal da Hepatite B, aplicar subcutânea em 0-1-6 meses.
C) A DPT pode ser aplicada em crianças acima de 7 anos.
D) Pessoas entre 20 e 49 anos não vacinadas devem receber 3 doses da Tríplice Viral.
17. Sobre prevenção de câncer, assinale a incorreta:
A) Vacinação contra o HPV previne o câncer de colo de útero.
B) A exposição solar tem relação direta com o câncer de pele.
C) A obesidade não é causa de câncer.
D) Realizar colonoscopias periódicas previne câncer de cólon.
18. O sobrepeso e obesidade atingem mais de 50% da população brasileira. Sobre esta doença assinale a
alternativa incorreta:
A) Obesidade é uma doença crônica incurável.
B) IMC acima de 25 com comorbidade está indicado o tratamento farmacológico.
C) O exercício ideal para perder peso é o hipertrófico.
D) A resistência insulínica está diretamente ligada a obesidade.
19. Sobre o manejo da cefaleia no serviço de urgência, assinale a correta:
A) A enxaqueca é mais prevalente nos homens.
B) A cefaleia tensional é o tipo menos frequente.
C) Déficit neurológico é sinal de alerta para cefaleia secundária.
D) A “aura” é comum nas cefaleias secundárias.
20. Incidindo de 5 a 10% das gestantes, a hipertensão arterial é a principal causa de morte materna. Assinale a
incorreta:
A) Pré-eclâmpsia apresenta proteinúria e/ou edema de mãos e faces.
B) Metildopa é indicado para manutenção do quadro após estabilizado.
C) Plaquetas abaixo de 100mil é indicação de interromper a gestação.
D) O “E” da síndroma HELLP significa “Estável”.
21. Em relação a primeira escolha do tratamento do Helicobacter Pylori em pacientes sem história de alergia a
medicamentos, assinale a correta.
A) Tratamento é de 7 dias de claritromicina e amoxacilina.
B) Tratamento é de 14 dias de claritromicina e amoxacilina.
C) Tratamento é de 7 dias de eritromicina e amoxacilina.
D) Tratamento é de 14 dias de levofloxacina e amoxacilina.
22. Sobre rinossunisite na infância, assinale a correta:
A) Menos de 10% das rinossinusites virais evoluem para aguda bacteriana.
B) Radiografia de seios da face não faz parte do diagnóstico de infecção bacteriana.
C) Amoxacilina é um dos antibióticos de primeira escolha.
D) A, B e C estão corretas.

23. Antidepressivos podem causar muitos efeitos colaterais indesejados, assinale a relação incorreta entre
medicamento e efeito colateral:
A) Sertralina – diminuição da libido sexual.
B) Fluoxetina – diminuição do apetite.
C) Escitalopram – Náuseas.
D) Venlafaxina – hipotensão.
24. Homem de 22 anos, com diarreia crônica, distensão abdominal, perda de peso e anemia. Foi solicitada
uma EDA onde apareceu achatamento das pregas do duodeno. Assinale a questão incorreta:
A) Já tem critérios de diagnóstico suficientes para Doença Celíaca.
B) O padrão ouro diagnóstico é a histologia do duodeno.
C) Sorologia para doença celíaca é exame complementar.
D) Doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada pela exposição ao glúten.
25. Em relação a Síndrome Metabólica, assinale a incorreta:
A) O IMC é ideal para avaliar gordura subcutânea.
B) Circunferência abdominal e glicemia de jejum fazem parte do diagnóstico.
C) Apneia obstrutiva do sono é importante comorbidade.
D) Exercício físico é importante para o tratamento desta condição.

