PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017

DATA DA PROVA: 18/02/2018

CARGO:

MÉDICO
(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 16; Conhecimentos Gerais: 17 a 20;
Língua Portuguesa: 21 a 26; Matemática: 27 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As Questões de 01 a 04 referem-se à Febre
Amarela.
01. De acordo com as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS – 2014),
o Ministério da Saúde em 2018 tem adotado o
seguinte esquema para municípios das áreas de
recomendação:
a) Administrar dose única e realizar reforço a cada
10 anos apenas em pessoas com imunossupressão.
b) Administrar dose única e considerar vacinados
pelo resto da vida.
c) Administrar dose única e realizar reforço a cada
10 anos em caso de viagem internacional.
d) Administrar dose única e realizar dose de reforço
após 18 anos de idade.
________________________________________
02. Sobre o quadro clínico da Febre Amarela, é
correto afirmar:
a) O Sinal de Faget (taquicardia + febre alta) é
sempre presente.
b) São sinais clínicos de gravidade: icterícia,
hemorragias e oligúria.
c) Não são descritos quadros assintomáticos da
doença.
d) Caso suspeito necessariamente configura-se por
febre e icterícia.
________________________________________
03. São medidas de controle da disseminação da
Febre Amarela os seguintes itens, EXCETO:
a) Vacinação.
b) Notificação Compulsória Imediata.
c) Extermínio do vetor de transmissão, os macacos.
d) Controle do Aedes aegypti.
________________________________________
04. Sobre o manejo clínico do paciente com Febre
Amarela pode-se dizer:
a) É mandatória a internação do paciente após a
confirmação do diagnóstico, mesmo nas formas
mais leves da doença.
b) A hemoconcentração é um sinal de resolução da
doença.
c) O aumento de transaminases não é sugestivo de
gravidade.
d) Não existe tratamento específico para a
Febre Amarela, sendo o uso de sintomáticos e
monitorização os pilares do tratamento.
________________________________________
05. Paciente do gênero feminino, de 35 anos,
com quadro de diarreia crônica, por vezes, com
sangramento retal, perda ponderal, fístula perianal,
eritema nodoso, uveíte e espondilite anquilosante
provavelmente tem como hipótese diagnóstica:

a) Doença Celíaca.
b) Ancilostomose.
c) Doença de CROHN.
d) Síndrome do Intestino Irritável.
________________________________________
06. Sobre a doença acima, ela se diferencia da
Retocolite Ulcerativa devido a:
a) A patologia cursar com envolvimento transmural,
predispondo a estenoses e fístulas.
b) Nunca acometer região anal.
c) Não possuir úlceras aftóides.
d) Possuir indicação cirúrgica curativa em todos
casos.
________________________________________
07. A gota é considerada a forma mais comum de
artrite inflamatória em homens acima de 40 anos.
Sobre a patologia é INCORRETO dizer:
a) É caracterizada por acúmulo de cristais de urato
monossódico em articulações, tecido sinovial, ossos
e pele, devido à hiperuricemia.
b) A grande ingestão de álcool pode desencadear
crise de gota.
c) A apresentação clássica se dá por artrite aguda,
geralmente monoarticular, recorrente e autolimitada.
d) Alopurinol é a droga recomendada no tratamento
de crises agudas.
________________________________________
08. Doença viral aguda caracterizada por aumento
do volume de glândulas salivares (principalmente
a parótida), pode-se dizer sobre a Parotidite
Infecciosa:
a) Também conhecida como Caxumba, é transmitida
pela picada da fêmea do mosquito Phlebotomus.
b) Em 20 a 30% dos homens adultos pode causar
Orquite.
c) É doença de Notificação Compulsória.
d) O tratamento é feito com Aciclovir por 7 dias.
________________________________________
09. Pode-se afirmar, sobre a Hipertensão Arterial
(HA) Secundária:
a) A principal causa de HA Secundária é doença do
parênquima renal.
b) Hipertensão que controla apenas com um antihipertensivo tem alto grau de suspeição para
Secundária.
c) Hipotireoidismo não é causa de HA Secundária,
somente o Hipertireoidismo.
d) HA Paroxística, sudorese e palpitações
configuram o quadro clínico típico da Acromegalia.
________________________________________
10. Sobre o Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é
correto afirmar:
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a) Dispneia súbita associada a taquicardia e edema
de membro inferior unilateral é o quadro clínico
patognomônico do TEP.
b) Gravidez é um fator de proteção para a afecção.
c) Radiografia de tórax é o exame mais importante
para o diagnóstico do TEP.
d) O Eletrocardiograma geralmente encontra-se
alterado.
________________________________________
11. Sobre as reações anafiláticas, pode-se dizer:
a) Manifestações cutâneas estão sempre presentes.
b) Há casos de reações anafiláticas bifásicas, em
que há recidiva dos sintomas após um período,
podendo causar manifestações mais intensas.
c) A primeira medicação utilizada no tratamento
emergencial é a Adrenalina Subcutânea.
d) Sintomas Gastrointestinais nunca compõem
quadro clínico da anafilaxia.
________________________________________
12. Selecione a alternativa que somente possua
patologias de Notificação Compulsória:
a) Shigelose, Raiva Humana, Tuberculose.
b) Varicela, Tétano Neonatal, Tuberculose.
c) Doença de Lyme, Raiva Humana, Tuberculose.
d) Enterobíase, Tuberculose, HIV.
________________________________________
13. Dos 4 tipos de úlcera gástrica de acordo com
Johnson, são relacionadas à hipercloridria:
a) Somente a tipo II
b) Somente a tipo III
c) Tipos I, II e III
d) Somente tipos II e III
________________________________________
14. São medidas comportamentais sugeridas
pelo III Consenso Brasileiro de Doença do
Refluxo Gastroesofágico para seu tratamento não
farmacológico, EXCETO:
a) Suspender tabagismo.
b) Elevar cabeceira da cama.
c) Não se deitar imediatamente após as refeições.
d) Alimentar-se de apenas 3 refeições diárias.
________________________________________
15. O Diabetes Mellitus Tipo I caracteriza-se por:
a) Destruição das células beta pancreáticas que
levam a uma deficiência de insulina.
b) Defeitos na ação e secreção da insulina e na
regulação da produção hepática de glicose.
c) Ser causada unicamente por resistência
insulínica.
d)
Estar
associada
sempre
a
tumores
neuroendócrinos.

16. Associe as seguintes patologias às medicações
utilizadas para seu tratamento:
1 - Escabiose
2 - Giardíase
3 - Herpes simples
A - Ivermectina
B - Aciclovir
C - Secnidazol
a) 1 - C; 2 - B; 3 - B.
b) 1 - A; 2 - A; 3 - A.
c) 1 - A; 2 - C; 3 - B.
d) 1 - B; 2 - A; 3 - C.
QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
17. Analise a seguinte explicação sobre uma
relevante organização internacional da atualidade e
assinale a alternativa que indica de qual instituição
se trata.
“Foi criada em 1945, após o término da Segunda
Guerra Mundial. Segundo o tratado constitutivo
da organização, os seus propósitos são manter
a paz e a segurança internacionais; desenvolver
relações amistosas entre as nações; conseguir
uma cooperação internacional para resolver
problemas internacionais; promover e estimular
o respeito aos direitos humanos; e ser um centro
destinado a harmonizar a ação das nações para a
consecução desses objetivos comuns. Atualmente,
a organização conta com quase duzentos países”.
a) Organização das Nações Unidas (ONU)
b) Fundo Monetário Internacional (FMI)
c) Organização Mundial do Comércio (OMC)
d) União Europeia (UE)
________________________________________
18. Leia a seguinte notícia sobre um recente
episódio com repercussões na política brasileira e
assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna.
“Os três desembargadores encarregados de julgar o
ex-presidente confirmaram, em segunda instância,
a condenação de Lula por corrupção. O juiz João
Pedro Gebran Neto foi o primeiro a pronunciarse sobre o recurso apresentado pela defesa do
ex-presidente, confirmando a condenação de
Lula em primeira instância. O segundo a votar
pela condenação do ex-presidente foi Leandro
Paulsen, revisor do processo, que também deu
como comprovado o pagamento de suborno ao expresidente, em forma de ____________________,
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em troca do favorecimento em contratos na
Petrobras. O último desembargador a pronunciarse foi Victor Laus, que anunciou seu voto em igual
sentido”.
(Jornal de Notícias, 24/01/18, com adaptações).

a) nomeação indevida em cargo público.
b) um apartamento triplex no Guarujá.
c) recompensas em dinheiro vivo.
d) um sítio em Mato Grosso do Sul.
________________________________________
19. A explicação a seguir diz respeito a um aspecto
relevante da cultura artística brasileira do século
XX. Examine-a e assinale a alternativa que indica o
movimento de que se trata.
“Trata-se de um movimento da Música Popular Brasileira
surgido em fins dos anos 50. O seu estilo musical é
caracterizado, em essência, por um tom coloquial, temas
do cotidiano e uma voz mais baixa,
permeada de harmonias de samba e invenções
melódicas de jazz. Assim, uma de suas obras mais
marcantes, reconhecida internacionalmente, é a música
‘Garota de Ipanema’, composta por Vinícius de Moraes e
Antônio Carlos Jobim em 1962”.
(Toda Matéria, 06/04/17, com adaptações).

a) Bossa Nova.
b) Canção de Protesto.
c) Jovem Guarda.
d) Chorinho.
________________________________________

20. Considere a seguinte explicação sobre uma das
principais teorias do intelectual canadense Marshall
McLuhan.
“De acordo com sua teoria, a abolição das distâncias
e do tempo, bem como a velocidade cada vez maior
com que ocorreria o processo de comunicação
em escala global, nos levaria a um contexto em
que barreiras culturais, étnicas, geográficas, entre
outras, seriam relativizadas, conduzindo-nos a
uma homogeneização sociocultural. Neste caso,
ações sociais e políticas, por exemplo, poderiam
ter início simultaneamente e em escala global, e as
pessoas seriam guiadas por ideais comuns de uma
sociedade mundial”.
(WordPress, Estudos da Semiótica, 18/04/11, com adaptações).

Essa teoria se relaciona diretamente com o conceito de:
a) democracia.
b) globalização.
c) direitos humanos.
d) regionalização.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema a seguir e responda às questões
de 21 a 26:
Seiscentos e sessenta e seis
Mário Quintana
A vida é uns deveres que nós trouxemos para
fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…
Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…
E se me dessem – um dia – uma outra
oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e
inútil das horas.
21. Assinale a alternativa que apresenta a
interpretação mais adequada ao sentido central do
poema.
a) Inútil é a vida, pois nem todos “olham o relógio”,
nem “é tarde demais para ser reprovado”.
b) É preciso aproveitar a vida, pois o tempo passa
depressa e, quando percebemos, já “é tarde
demais”.
c) A morte e a vida têm o mesmo valor: “Quando se
vê, já é sexta-feira”e “há tempo”.
d) A vida, o relógio e a morte são “os deveres de
casa” da “casca dourada e inútil das horas”.
________________________________________
22. Analise o termo “deveres”, presente na frase “A
vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer
em casa”, e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Trata-se do substantivo “dever”, como em “dever
de casa”.
b) É sinônimo de obrigação, tarefa, trabalho e
encargo.
c) É o verbo “dever” conjugado na segunda pessoa
do singular (tu deveres).
d) Trata-se do termo “dever” empregado no plural
(deveres).
________________________________________
23. A respeito do termo “há”, presente na frase “há
tempo”, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no sentido de
“ter”, como em “tem tempo”.
II. O verbo está conjugado no singular, por isso seu
uso está incorreto.
III. O objeto direto “tempo” deveria estar no plural,
para ficar gramaticalmente certo.
IV. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no texto com
o sentido de “fazer”, como em “faz tempo”.
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a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________
24. A respeito do título do poema, “Seiscentos e
sessenta e seis”, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os termos “seiscentos”, “sessenta” e “seis” são
classificados como numerais.
b) Os termos “seiscentos” e “sessenta” são formados
a partir do termo “seis”.
c) O termo “seiscentos” está ortograficamente
incorreto, pois o correto é “seisentos”.
d) O termo “e” classifica-se gramaticalmente como
uma conjunção.
________________________________________
25. Na última frase do poema, “E iria jogando pelo
caminho a casca dourada e inútil das horas”, o autor
lança mão de uma figura de linguagem. Assinale a
alternativa que apresenta esta figura de linguagem e
explica corretamente seu uso.
a) Ao se referir às horas como a “casca”, o autor
realiza uma metáfora, comparando implicitamente
a oportunidade da vida a um fruto, que deve ser
saboreado, enquanto as horas, sendo a casca do
fruto, para ele, devem ser jogadas “pelo caminho”.
b) Ao utilizar, na frase, termos com o repetido uso
da letra B, o autor lança mão da aliteração, recurso
poético que traz para o poema a sensação palpável
de que o tempo passa depressa demais.
c) Ao interpor os termos contrários “caminho” e
“casca”, o poeta traz para o texto a sensação de
dubiedade e ambiguidade, realizados pela figura de
linguagem denominada pleonasmo.
d) Ao lançar mão do uso repetido de vírgulas na frase,
o poeta demonstra as pausas que o tempo dá, por
meio da figura de linguagem denominada gradação.
________________________________________
26. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
o sujeito da oração “nós trouxemos para fazer em
casa”.
a) fazer em casa.
b) trouxemos.
c) trouxemos para fazer em casa.
d) nós.

QUESTÕES

27

A

30

-

MATEMÁTICA

27. Qual a área sombreada da figura a seguir?

a) 40 cm².
b) 80 cm².
c) 320 cm².
d) 400 cm².
________________________________________
28. Considere a seguinte sequência:
3,6,9,12,15,18,21 e 24.
Quais termos devem ser removidos para que essa
sequência se torne uma progressão geométrica,
de razão 2 e termo inicial 3?
a) 3, 6, 12 e 21.
b) 15,18 e 21.
c) 6, 15 e 24.
d) 9, 15, 18 e 21.
________________________________________
29. Quantas soluções possui a seguinte equação:
x2 - 2x - 8 = 0
a) Uma solução apenas.
b) Duas soluções iguais.
c) Duas soluções distintas.
d) Nenhuma solução.
________________________________________
30. Considere um sorteio em que sete colegas
devem definir em que dia cada um irá folgar em
uma semana. Cada um folgará em um dia, sem
que duas pessoas folguem no mesmo dia. Qual
a probabilidade mais aproximada de uma pessoa
específica folgar no final de semana (sábado ou
domingo)?
a) 15%.
b) 30%.
c) 70%.
d) 50%.
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GABARITO
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 19/02/2018.
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