
CADERNO DE PROVA 

MÉDICO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
 

 
 

CANELINHA, 16 de julho de 2017. 
www.scconcursos.com.br 

  



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 
5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Sobre as características básicas dos 
transtornos psicóticos agudos e transitórios, 
NÃO se enquadra nesse quadro: 
a) Início agudo, em menos de 2 semanas, com a 
transição de um estado sem sintomas psicóticos 
para um estado francamente psicótico; 
b) Presença de síndromes características, 
incluindo-se: (a) estados polimórficos (sintomas 
variáveis que se modificam rapidamente) 
característicos de psicoses agudas descritas em 
diversos países e (b) sintomas característicos da 
esquizofrenia; 
c) Presença ou ausência de estresse agudo 
durante as 2 semanas que antecedem o início dos 
sintomas psicóticos; 
d) Não há recuperação completa após 1 a 3 
meses de evolução. 
 
12) Na Doença de Chagas, são três os principais 
processos patológicos que o parasito induz nos 
vertebrados: a resposta inflamatória, as lesões 
celulares e a fibrose. Em sequência e 
relacionados entre si, podem ocorrer em muitos 
órgãos ou tecidos do vertebrado, com maior 
frequência e importância, no entanto, para: 
a) O coração, o tubo digestivo e o sistema 
nervoso; 
b) O coração, os vasos sanguíneos e o sistema 
urinário; 
c) O sistema urinário, o sistema nervoso e o 
sistema muscular; 
d) O sistema olfatório, o sistema cardiovascular e 
o sistema articular. 
 
13) São consideradas drogas de ação duradoura 
aquelas que têm ação prolongada na melhora da 
dor e cujo efeito terapêutico persiste mesmo 
após a sua suspensão. Sulfato de glucosamina 
para o tratamento sintomático da osteoartrite 
de joelhos é usado na dose de: 
a) 1,2 g/ dia; 
b) 1,5 g/ dia; 
c) 1,8 g/ dia; 
d) 2 g/ dia. 
 



14) Sobre os agentes etiológicos associados às 
Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC), 
considere a tabela a seguir:  

1 Uso drogas 
injetáveis 

X H. influenzae e M. 
catarrhalis 

2 Tabagismo/DPOC Y S. aureus, anaeróbios e 
pneumococo 

3 Uso drogas 
injetáveis  

Z S. aureus, anaeróbios e 
pneumococo 

 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y; 
b) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z; 
c) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X; 
d) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 
 
15) Considere os itens a seguir com relação aos 
métodos diagnósticos nas PAC: 
I- A radiografia de tórax é indispensável tanto 
para o diagnóstico como para avaliação de 
gravidade, bem como para identificar condições 
coexistentes como derrame pleural, cavitações, 
número de lobos acometidos e obstrução 
brônquica (complicações); acompanhar evolução 
e resposta ao tratamento, principalmente 
naqueles pacientes não respondedores à 
terapêutica inicial. 
II- O exame hematológico complementa a 
avaliação clínica, e pode ser útil na caracterização 
de gravidade quando há critérios para SIRS 
(Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica) no 
leucograma: leucocitose (>12.000) ou leucopenia 
(<4000) ou mais de 10% de formas jovens. 
III - Na ausência de doença pulmonar crônica, a 
saturação de oxigênio abaixo de 90%, indica 
maior gravidade, necessitando de suplementação 
de oxigênio. Na persistência de valores baixos 
apesar de 4L/min de oxigênio (suplementação de 
oxigênio por de cateter nasal) considerar 
internação em terapia intensiva.  
 
É o CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas; 
b) I e III, apenas; 
c) II e III, apenas; 
d) I, II e III. 
 
16) Da etiologia das Miocardites, são bactérias 
associadas: 

a) Chlamydia (C. pneumonia/psittacosis) 
haemophilus influence, legionella, pneumophilia, 
brucella clostridium, francisella tularensis, 
neisseria meningitis, mycobacterium 
(tuberculosis), salmonella, staphylococcus, 
streptococcus A, S. pneumonia, tularemia, 
tetanus, syphilis, Vibrio cholera; 
b) Adenovirus (A 1, 2 ,3, e 5), erythrovirus [1 
(B19V) and 2], herpesviruses (human herpes virus 
6 A/B, cytomegalievirus, Epstein-Barr virus, 
varicella-zoster virus), retrovirus (HIV); 
c) Ascaris, Echinococcus granulosus, Schistosoma, 
Trichinella spiralis, Wuchereria bancrofti; 
d) Entamoeba histolytica, leishmania, 
Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, 
Trypanosoma brucei, Toxoplasma gondii. 
 
17) A síndrome hipereosinofílica pode ocorrer 
em associação a diversas doenças com 
manifestação sistêmica, como síndrome de 
Churg-Strauss, câncer, infecções parasitárias e 
helmínticas, ou estar relacionada a vacinações. 
Na síndrome de Churg-Strauss temos como 
característica principal: 
a) Efeitos citotóxicos de mediadores inflamatórios 
e produtos do estresse oxidativo associado a 
disfunção endotelial e isquemia; 
b) Infiltrados de linfócitos T e invasão do 
miocárdio; 
c) Vasculite sistêmica necrotizante; 
d) Dor anginosa, com achados semelhantes aos 
de uma síndrome coronariana aguda, incluindo 
alterações no eletrocardiograma (ECG) e elevação 
dos marcadores de necrose miocárdica. 
 
18) O ACTH é o hormônio hipofisário que 
estimula a glândula adrenal (ou suprarrenal), na 
produção de seus hormônios, em especial os 
corticoides e a aldosterona. A produção 
excessiva desse hormônio desencadeará no 
paciente os seguintes sintomas: 
a) Hipotensão, dificuldade de se manter em pé, 
escurecimento da pele em dobras e na face e 
hipoglicemias; 
b) Hipertensão, obesidade, diabetes, estrias 
vermelhas na região abdominal e rosto bem 
arredondado com bochechas vermelhas; 
c) Hipertensão; diabetes; aumento de mãos e 
pés; aumento da língua, nariz e testa; alteração 



do timbre de voz; verrugas na região do pescoço 
e tórax; alteração de arcada dentária; 
d) Taquicardia, tremores de mão, emagrecimento 
importante (com ingesta normal de alimentos), 
sudorese e insônia. 
  
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 
a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 
 


