
 

 

Concurso Público 
Código: 210 

 
MÉDICO I 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

   
 
 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 

 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
presença do fiscal. 

 
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

 
�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
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PORTUGUÊS 
 
Caminhar diariamente é um ótimo exercício para 

deixar o corpo em forma, melhorar a saúde e retardar o 
envelhecimento. Entretanto, um novo estudo da Universidade 
de Illinois, nos Estados Unidos, mostra que esse efeito 
antienvelhecimento do exercício pode ser possível também 
em relação ao cérebro, aumentando seus circuitos e 
reduzindo os riscos de problemas de memória e de atenção. 

Na pesquisa, publicada na edição de setembro da 
revista Frontiers in Aging Neuroscience, os especialistas 
acompanharam, por um ano, 70 adultos com idades entre 60 
e 80 anos. E notaram que aqueles que faziam caminhadas 
regularmente tiveram muitos benefícios, comparados aos 
sedentários, não apenas fisicamente, mas em relação a sua 
função cerebral. 

“O grupo aeróbico apresentou melhorias na 
memória, na atenção e em diversos outros processos 
cognitivos”, explicou o pesquisador Arthur Kramer, um dos 
coordenadores do estudo. De acordo com os pesquisadores, 
_______________ os idosos no grupo da caminhada 
___________ mais em forma, a atividade cerebral aumentava 
de forma similar à de alguém de 20 anos de idade. 
 

http://yahoo.minhavida.com.br/conteudo/11914 - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE, 
por ordem de aparecimento, as lacunas do texto: 
 
a) na medida que - ficava 
b) à medida que - ficavam  
c) na medida que - ficavam 
d) na medida em que - ficava 
 

2) Quanto ao texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Caminhar retarda o envelhecimento e aumenta as funções 

cerebrais. 
b) Caminhar propicia uma vida melhor e traz a sensação de 

se ter 20 anos de idade. 
c) Somente os idosos devem caminhar diariamente, já que 

beneficia a saúde em todos os aspectos. 
d) Nos centros urbanos, deve-se ter precaução com as 

caminhadas devido à forte poluição. 
 

3) Em “Entretanto, um novo estudo da Universidade de 
Illinois...”, o termo sublinhado pode ser substituído, sem 
prejuízo gramatical ou de significado, por: 
 
a) Porquanto. 
b) Com tudo. 
c) Não obstante. 
d) Por conseguinte. 
 

4) No fragmento “… entre 60 e 80 anos...”, ao modificar-se o 
sublinhado por pronomes, assinalar a alternativa que NÃO 
infringe a gramática normativa: 
 
a) Eu e tu. 
b) Mim e ti. 
c) Ela e tu. 
d) Você e eu. 
 

5) No fragmento “... não apenas fisicamente, mas em relação 
a sua função cerebral.”, ao modificar-se o sublinhado, 
assinalar a alternativa que deve conter o acento indicativo de 
crase: 
 
a) A qualquer função. 
b) A esta função. 
c) A outra função. 
d) A uma função. 
 

6) Assinalar a alternativa que contém todas as palavras 
grafadas CORRETAMENTE: 
 

a) Avulsso - canssaço - canceira. 
b) Compreenção - convulção - ância. 
c) Semeiar - pulçar - propenção. 
d) Singelo - admissão - assoprar. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a concordância da frase 
está INCORRETA: 
 
a) Quantos de nós chegaremos ao poder? 
b) Grande parte dos contratados desistiu da função. 
c) Foste tu quem venceu novamente nossa disputa interna. 
d) Vossa Excelência mandaste chamar o secretário? 
 

8) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à pontuação: 
 
a) Nenhum cientista pensa com fórmulas. 
b) Nenhum homem realmente produtivo pensa, como se 

estivesse escrevendo uma dissertação. 
c) Deus é a lei, e o legislador do Universo. 
d) Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda, em chegar. 
 

9) Quanto à colocação pronominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - Podes me fazer um favor? 
II - Me ajudas, por favor? 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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10) Quanto à acentuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A palavra “há” é acentuada pela mesma regra de “céu”. 
b) A palavra “juiz” não é acentuada, mas seu plural é 

acentuado. 
c) A palavra “difíceis” é acentuada pela mesma regra de 

“faísca”. 
d) “Intuito” é uma palavra que deve ser acentuada, pois há 

um hiato “i”. 
   

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

11) No Painel de Controle do Windows Seven, é possível 
fazer backup e restaurar arquivos e o sistema, monitorar a 
configuração e o status do backup mais recente, utilizando o 
item: 
 
a) Firewall do Windows. 
b) Barra de Tarefas e Menu Iniciar. 
c) Backup e Restauração. 
d) Ferramentas Administrativas. 
 

12) Ao selecionar a opção Todos os Programas no menu 
Iniciar do Windows Seven, é apresentada uma lista de 
programas e nesta a pasta Acessórios. Assinalar a alternativa 
que apresenta um aplicativo encontrado na pasta Acessórios:  
 
a) WordPad. 
b) Word. 
c) Outlook. 
d) Excel. 
 

13) É possível converter um documento mais antigo para o 
novo formato de arquivo do Word 2007. Basta clicar no Botão 
Office e, em seguida, clicar no comando Converter. Conforme 
a Microsoft, essa conversão é indicada para: 
 
I - Diminuir o tamanho do arquivo. 
II - Tornar o arquivo mais seguro. 
III - Tornar o arquivo menos suscetível a danos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

14) A imagem abaixo representa o fragmento de uma janela 
de navegação do Google Chrome. A partir dessa informação, 
numerar a coluna de acordo com os números indicados na 
imagem e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 
 
(---) Menu do Google Chrome. 
(---) Ferramenta de Zoom da página. 
(---) Botão adicionar página aos Favoritos. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

15) A ferramenta de zoom do Adobe Reader possibilita ao 
usuário ajustar o: 
 
I - Tamanho de exibição do documento na tela ao tamanho 

real de impressão. 
II - Conteúdo à página, de modo que seja possível visualizar 

uma página inteira do documento sem a necessidade de 
rolar as páginas para cima ou para baixo. 

III - Conteúdo do documento à largura da tela. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas as 
leis e suas alterações até a data do início das inscrições 
deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
16) É considerado um direito social do cidadão: 
 
a) Receber tratamento desumano ou degradante. 
b) Manter-se anônimo. 
c) Fundo de garantia por tempo de serviço. 
d) Liberdade de associação para fins ilícitos.  
 

17) Para que os governos consigam promover o 
desenvolvimento sustentável, são necessárias algumas 
medidas. Sobre essas medidas, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Deixar de investir nas necessidades básicas, como em 

educação, saúde e moradia.  
b) Elaborar um sistema social garantindo emprego, 

segurança social, respeito a outras culturas e preservação 
do ambiente. 

c) Incentivar o crescimento populacional. 
d) Aumentar o uso das fontes de energia não renováveis, 

como, por exemplo, os combustíveis fósseis. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
18) Conforme a Constituição Federal, as ações e os serviços 
públicos de saúde: 
 
a) Integram uma rede hierarquizada, com a participação da 

comunidade. 
b) Objetivam um atendimento integral, com prioridade às 

atividades preventivas, exceto os serviços assistenciais. 
c) Atuam mediante centralização e atendimento 

condicionado.  
d) Agregam uma rede regionalizada, com uma única direção 

para todas as esferas de governo. 
 

19) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o documento que 
estabelece os critérios para o diagnóstico da doença ou do 
agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se ao(à): 
 
a) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. 
b) Pacto Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
c) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 
d) Serviço Especial de Acesso Aberto. 
 

20) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, em relação aos 
objetivos desse Sistema, analisar os itens abaixo: 
  
I - A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde.  
II - A assistência às pessoas por intermédio apenas de ações 

de recuperação da saúde, com a realização de projetos 
assistenciais. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Poder 
Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, 
composta por Vereadores, que serão eleitos para cada 
legislatura entre cidadãos que devem ter a idade mínima de: 
 
a) 21 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 

e secreto, pelo sistema proporcional, sendo que cada 
legislatura terá duração de oito anos. 

b) 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema proporcional, sendo que cada 
legislatura terá duração de quatro anos.  

c) 21 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema majoritário, sendo que cada 
legislatura terá duração de quatro anos. 

d) 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto 
e secreto, pelo sistema majoritário, sendo que cada 
legislatura terá duração de oito anos. 

 

22) Segundo a Lei Municipal nº 313/90, as diárias, a ajuda de 
custo e o transporte são vantagens pagas aos servidores 
públicos a título de: 
 
a) Adicional. 
b) Gratificação. 
c) Indenização. 
d) Bonificação. 
 

23) Em conformidade com a Lei Municipal nº 313/90, poderá 
ser concedida aos servidores públicos licença, com 
remuneração: 
 
a) Para o serviço militar. 
b) Para concorrer a mandato eletivo. 
c) Para tratar de assuntos particulares.  
d) Por motivo de doença em pessoa da família, pelo período 

de até um mês. 
 

24) Em conformidade com o Código de Ética, em relação aos 
documentos médicos, é vedado ao Médico, EXCETO: 
 
a) Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por 

pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob 
sua responsabilidade. 

b) Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu 
representante legal quando aquele for encaminhado ou 
transferido para continuação do tratamento ou em caso de 
solicitação de alta. 

c) Expedir documento médico sem ter praticado ato 
profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que 
não corresponda à verdade. 

d) Atestar atos executados, no exercício profissional, quando 
solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. 
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25) Em relação à Atenção Básica, analisar os itens abaixo: 
 
I - Caracteriza-se por desenvolver um conjunto de ações que 

abrangem apenas o diagnóstico e a reabilitação. 
II - Constitui-se como o primeiro contato do usuário com o 

Sistema Único de Saúde, orientada pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade, da integralidade, da 
humanização, do vínculo, da equidade e da participação 
social. 

III - É a forma de organizar o primeiro nível de atenção à 
saúde no SUS, estimulada pelo Ministério da Saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) Reunidos, em 2006, os órgãos gestores do SUS 
decidiram firmar o chamado “Pacto pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão”, com o objetivo de unificar diversos pactos 
e políticas anteriormente existentes. O Pacto pela Vida 
possui, atualmente, 11 prioridades, e entre elas está o(a): 
 
a) Saúde do adolescente. 
b) Controle do câncer de pele. 
c) Redução da mortalidade infantil e materna. 
d) Fortalecimento da atenção secundária. 
 

27) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica: 
Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em 
relação às principais diretrizes estabelecidas pela Política 
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Promoção da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência. 
II - Assistência parcial à saúde. 
III - Prevenção de deficiências. 
IV - Redução dos mecanismos de informação sobre o tema. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

28) Os integrantes da Saúde da Família devem estar 
preparados para dar solução aos principais problemas de 
saúde da comunidade. Em relação às atribuições 
fundamentais dos profissionais da Unidade de Saúde da 
Família (USF), assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Planejamento de ações. 
b) Saúde, promoção e vigilância à saúde. 
c) Trabalho disciplinar individualizado. 
d) Abordagem integral da família. 
 

29) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), em relação às características do processo de 
trabalho das equipes de atenção básica, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, 

classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde 
e análise de vulnerabilidade. 

b) Definição do território de atuação e de população sob 
responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
das equipes. 

c) Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco, com 
a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência 
de doenças e danos evitáveis. 

d) Desenvolver ações educativas, desde que não interfiram 
no processo de saúde-doença da população, evitando, 
assim, o desenvolvimento de autonomia individual e 
coletiva. 

 

30) De acordo com a PNAB, em relação ao NASF, assinalar 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) É constituído por equipes compostas por profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, que devem atuar de 
maneira integrada e apoiar os profissionais das equipes de 
Saúde da Família, de Atenção Básica para populações 
específicas e Academia da Saúde.  

b) Faz parte da Atenção Básica, constitui-se como serviços 
com unidades físicas independentes ou especiais e é de 
livre acesso para atendimento individual e coletivo. 

c) Foi criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo da Atenção Básica, bem como sua resolubilidade. 

d) Deve, a partir das demandas identificadas no trabalho 
conjunto com as equipes e/ou com a Academia da Saúde, 
atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e 
seus serviços, além de outras redes como o SUAS, as 
redes sociais e comunitárias. 

 

31) De acordo com o Caderno de Atenção Domiciliar - Vol. I, 
em relação à assistência domiciliar, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Para que ocorra assistência domiciliar, não é necessário o 

consentimento da família para a existência do cuidador. 
b) A assistência prestada no domicílio não pode ser imposta, 

já que o contexto das relações familiares é sempre mais 
dinâmico do que as ações desenvolvidas pelos 
profissionais, comprometendo a eficácia terapêutica 
proposta. 

c) É recomendado que toda a família esteja ciente do 
processo de cuidar da pessoa assistida, comprometendo-
se junto com a equipe na realização das atividades. 

d) É de suma importância a formalização da assinatura do 
termo de consentimento informado por parte da família 
e/ou do usuário (se consciente) ou de seu representante 
legal. 

 

32) Sobre o diagnóstico de linfogranuloma venéreo, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Seu agente etiológico é a bactéria Chlamydia trachomatis. 
b) Caracteriza-se clinicamente por adenopatia inguinal e/ou 

femoral de consistência amolecida, geralmente bilateral. 
c) Úlcera autolimitada pode surgir no local da inoculação. 
d) Proctocolite e envolvimento da rede linfática das regiões 

perianal e perirretal podem ocorrer, levando a fístulas. 
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33) O principal risco biológico a que estão expostos os 
profissionais de saúde é a infecção: 
 
a) Por HIV. 
b) Pelo vírus da hepatite B. 
c) Pelo vírus da hepatite C. 
d) Pelo HTLV. 
 

34) Estão relacionados(as) à etiologia da acidose tubular 
distal generalizada, EXCETO: 
 
a) Anemia falciforme. 
b) Uso de ciclosporina. 
c) Insuficiência adrenal. 
d) Artrite reumatoide. 
 

35) Assinalar a alternativa que corresponde à valvulopatia 
caracterizada por cardiomegalia e sopro sistólico apical ao 
exame físico com fibrilação atrial, sobrecarga de AE e VE ao 
eletrocardiograma e com endocardite ou LES como etiologia: 
 
a) Estenose mitral. 
b) Insuficiência mitral crônica. 
c) Insuficiência mitral aguda. 
d) Prolapso mitral. 
 

36) Para uma gestante com hipertensão arterial crônica, o 
fármaco de primeira escolha é: 
 
a) Hidroclorotiazida. 
b) Captopril. 
c) Metildopa. 
d) Atenolol. 
 

37) São contraindicações relativas para a realização de 
histeroscopia: 
 
I - Cervicite mucopurulenta. 
II - Doença inflamatória pélvica. 
III - Doença cardiorrespiratória grave. 
IV - Tumores cervicais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

38) Quanto às condições que clinicamente caracterizam-se 
pela presença de leucorreia, analisar os itens abaixo: 
 
I - Vaginose bacteriana. 
II - Tricomoníase. 
III - Candidose vulvovaginal. 
IV - Uretrite não gonocócica. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 

39) Sobre o eritema infeccioso, doença que acomete 
principalmente crianças, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) É uma doença infecciosa aguda causada pelo herpes-vírus 

humano 7. 
b) Clinicamente, esse agravo apresenta-se como uma 

erupção maculopapular com ausência praticamente total 
de sintomas. 

c) A lesão surge primariamente na face e, em seguida, 
dissemina-se para o tronco e para as extremidades. 

d) Afeta principalmente crianças em idade escolar, e é 
provável que sua transmissão dê-se através de gotículas 
de saliva. 

 

40) A escarlatina é uma doença infecciosa aguda causada 
pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, produtor de 
toxina eritrogênica. Considerando-se essa afirmação, são 
complicações da escarlatina classificadas como 
“supurativas”: 
 
I - Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. 
II - Febre reumática. 
III - Abscesso amigdaliano. 
IV - Otite média. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
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