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CARGO: MÉDICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

4 
 

III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

6 
 

8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO 

21 - A vigilância epidemiológica é definida pela Lei 8080 como um conjunto de ações que possibilita 

os conhecimentos necessários para detecção e prevenção de quaisquer mudanças nos fatores que 

determinam e condicionam a saúde dos indivíduos e coletividade, com o propósito de recomendar e 

adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. 

Com relação as atribuições da vigilância epidemiológica é FALSO afirmar que : 

a) recomenda e adota medidas de prevenção na vigilância e qualidade de meio ambiente, como 

as fontes de água. 

b) desenvolve ações e monitoramento continuo em indicadores de saúde. 

c) disponibiliza informações atualizadas sobre ocorrências de doenças de notificação 

compulsória.  

d) aplica-se também, além das doenças infecciosas transmissíveis, às malformações congênitas, 

envenenamentos na infância e doenças profissionais. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

12 
 

e) desenvolve ações objetivando a prevenção de doenças relacionadas a comportamentos como 

fatores de risco e grupos populacionais expostos a riscos diferenciados de adoecer. 

22 - Com relação as doenças de notificação compulsória, é CORRETO afirmar-se que : 

a) O agente mycobacterium leprae deve ser pesquisado em todos os indivíduos contactantes 

domiciliares e não domiciliares do caso índice, dada sua alta infectividade. 

b) A sífilis congênita tem sido adequadamente controlada na última década graças ao eficiente 

monitoramento das gestantes e parceiros durante os exames de pré-natal. 

c) A simples suspeição de uma das doenças de notificação compulsória é suficiente para que 

ocorra a notificação da vigilância epidemiológica municipal ou autoridades da saúde, de 

preferência dentro de 24 horas, nos casos de sarampo e hantavirose. 

d) O período de transmissão da dengue inicia-se após a instalação do período febril, 

coincidindo com os picos de viremia, que pode se prolongar até o sexto dia de doença. 

e) Medidas sanitárias, relacionadas ao meio ambiente, tem pouca efetividade no controle do 

mosquito transmissor das diferentes arboviroses, como a dengue. 

23 - A hepatite B é um importante problema de saúde pública no oeste de Santa Catarina, 

principalmente devido aos portadores assintomáticos. 

Com relação às hepatites virais, é CORRETO afirmar que: 

a) A forma crônica de hepatite B é mais frequente nos indivíduos que adquiriram a doença em 

idade mais avançada, pela baixa resposta imunológica nesta faixa etária. 

b) Pelos níveis de elevação de transaminases pode-se diferenciar a hepatite B aguda das demais 

hepatites virais, direcionando-se os exames sorológicos para a detecção do anti-HBc IgM. 

c) A presença de HBsAg no sangue , em individuo anictérico, em exame de rotina ,é indicativo 

de estágio de portador  crônico de vírus de hepatite B, não sendo necessário exame 

confirmatório, somente aconselhamento  de contactantes. 

d) Hepatite C aguda é doença que raramente torna-se crônica ou associa-se a hepatocarcinoma. 
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e) A hepatite A deve ser a primeira a ser pesquisada em caso de elevação de transaminases 

acima de 4 x o valor de referência, em crianças e adolescentes com suspeita de hepatite viral 

aguda. 

24 - Com relação a vacinas e medidas de prevenção de hepatites virais, é FALSO afirmar-se que: 

a) vacina contra hepatite B deve ser indicado em pacientes com nefropatia crônica e nos que 

irão se submeter a programa de hemodiálise, em caso do paciente apresentar anti-HBs não 

reagente. 

b) vacina contra hepatite B deve ser recomendada a contactantes de portadores de vírus B desde 

que anti –HBs seja não reagente. 

c) grávidas HBs Ag negativo com esquema vacinal para hepatite B incompleto, não podem 

completar o esquema vacinal durante a gravidez, devendo fazê-lo logo após o parto. 

d) o recem -nascido de  gestante com sorologia  HBs Ag positiva, deve ter a imunoglobulina 

anti hepatite B administrada juntamente com a primeira dose da  vacina contra hepatite B, 

preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto. 

e) pacientes a-HIV positivo também devem ter a pesquisa sorológica para hepatites B e C 

realizada, pelo modo de contaminação ser semelhante e pelo risco de co-infecção. 

25 - Paciente masculino de 50 anos, caminhoneiro, com quadro febril agudo há 7 dias, de início 

súbito, acompanhado de icterícia e  sangramento gengival, referindo viagem recente para a região 

centro-oeste do Brasil  , não vacinado contra febre amarela e não sabe sobre vacinação para hepatites. 

Com base nas principais hipóteses diagnósticas, o médico que o atende deverá: 

I- notificar o caso para a vigilância epidemiológica para preenchimento da Ficha de Investigação 

de Febre Amarela, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), mesmo sem 

confirmação diagnóstica, em até 24 horas. 

II- prescrever antitérmicos e hidratação oral, evitando uso de antiinflamatórios não hormonais. 

III- fazer a prova do laço durante o atendimento , além de testes rápidos disponíveis na unidade de 

atendimento ou encaminhar coleta de amostra de sangue para sorologias de principais arboviroses. 
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IV- encaminhar para coleta imediata de coagulograma, transaminases, hemograma e exames de 

função hepática e renal; 

Está correto o que se afirma em: 

a) Somente I 

b) Somente I e IV 

c) Somente IV 

d) I, II, III e IV 

e) I, II e III 

26 - A sífilis congênita é uma doença extremamente grave, podendo provocar desde atraso de  

desenvolvimento do feto até  óbito  e sequelas neurológicas e ósseas , além de prolongar o tempo de 

internação hospitalar do recém –nascido . A respeito de sua prevenção, podemos afirmar: 

a) Ao atender gestante assintomática previamente, com sorologia positiva para sífilis, no 

segundo trimestre de gestação, com VDRL 1:64 , deve ser indicado tratamento com   penicilina 

Benzatina 2,4 milhões de unidades IM por semana , por 3 semanas seguidas  , independente do 

estágio da doença . 

b) O resultado negativo do VDRL nos exames da gestante, colhidos após a primeira consulta 

pré –natal, garante que  não haverá doença no feto, sendo desnecessária sua repetição no 

decorrer da gravidez. 

c) A participação da parceria sexual da gestante nas consultas de pré-natal é dispensável em 

casos de positividade do VDRL na grávida, bastando o tratamento da gestante para prevenção 

da sífilis congênita. 

d) O VDRL é um bom teste para diagnóstico, porém não para seguimento pós- terapêutico por 

permanecer positivo frequentemente após 6 meses. 

e) O FTA-Abs é o teste que torna-se positivo mais precocemente após infecção pelo treponema 

da sífilis, desaparecendo após o tratamento correto , sendo útil no seguimento e comprovação 

de adesão ao tratamento dos parceiros sexuais das gestantes com teste VDRL positivo. 
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27 - Em se tratando de saúde da mulher, em especial no momento de grande  vulnerabilidade , que se 

refere a gravidez , pode –se afirmar que: 

a) em casos de bacteriúria assintomática em exame de triagem pré -natal, pode-se iniciar 

tratamento empírico com antibiótico, de preferência da classe das quinolonas pelo amplo 

espectro. 

b) O diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV e detecção de sífilis durante a gestação é 

fundamental para a redução da transmissão vertical; e nos casos de gestante proveniente de 

grupo social vulnerável, é imperativo a testagem rápida destas doenças, ainda no momento do 

diagnóstico da gravidez em curso. 

c) em caso de infecção de trato urinário não complicada, deve-se esperar o resultado da 

urocultura para escolha de antibiótico conforme determinação da  sensibilidade do germe. 

d) grávida do terceiro trimestre, com edema de membros inferiores deve ser tratada com 

diuréticos de alça ou dieta hipossódica para melhora dos sintomas compressivos e prevenção de 

trombose venosa profunda. 

e) a anemia durante a gestação não está relacionada ao trabalho de parto prematuro ou baixo 

peso ao nascer.  

28 - Com relação ao tratamento da HAS na mulher grávida é INCORRETO afirmar-se que: 

a) a nifedipina na dose de até 80 mg por dia pode ser usada para o tratamento e os inibidores de 

enzima de conversão são proscritos , devendo ser substituidos em caso de mulher hipertensa 

grávida. 

b) os betabloqueadores são uma alternativa ao tratamento, porém sua utilização pode estar 

relacionada a redução do crescimento fetal. 

c) o Losartan pode ser utilizado no lugar dos inibidores  de ECA , em caso de grávidas 

previamente hipertensas que já o utilizem , desde que após o segundo trimestre de gestação   

d) em casos de HAS adquirida na gravidez, deve-se monitorar proteinúria após 20ª semana, 

pelo risco de pré-eclâmpsia.  
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e) a alfametildopa é a droga de eleição, por ser a mais estudada e comprovadamente não afetar 

o desenvolvimento do feto. 

29 - Sobre as doenças anorretais de prevalência na atenção básica de saúde , é  INCORRETA a 

afirmação: 

a) Pacientes com hemorróidas, mas que apresentam sintomas sugestivos de malignidade 

(sangramento de características atípicas para hemorróidas, emagrecimento, anemia ferropriva, 

mudança de hábito intestinal recente) devem ser encaminhados ao serviço especializado para 

investigação precoce de neoplasia no trato gastrointestinal inferior. 

b) Está indicada pesquisa de outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), como sífilis, 

HIV, hepatites B e C, em pessoas que apresentam condiloma anorretal. 

c) Está indicada colonoscopia na investigação de anemia ferropriva por causa desconhecida 

(homens com hemoglobina menor que 13 g/dL e mulheres com hemoglobina menor que 12 

g/dL), principalmente nos com histórico familiar de câncer colorretal em parentes de primeiro 

grau antes dos 60 anos. 

d) A investigação de anemia ferropriva por causa desconhecida em adultos também requer 

solicitação de endoscopia digestiva alta para avaliação do trato gastrointestinal superior. 

e) O diagnóstico de doença orificial hemorroidária exclui a neoplasia como causa de 

sangramento anorretal nos pacientes com menos de 40 anos. 

30 - Conforme a portaria 2488 de 21-10-2011, que estabelece normas para a Atenção Básica, 

Estratégias de Saúde da Família e programas de Agente Comunitário de Saúde, esta modalidade de 

atendimento em saúde pública deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  A respeito de suas características, é 

INCORRETO afirmar-se que: 

a) foi desenvolvida com o mais alto grau de centralização, a fim de garantir eficácia na inclusão 

da comunidade aos programas de saúde já existentes no município. 

b) deve ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a 

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com 

impacto nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território.  
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c) estimula a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades. 

d) Uma das características é a atuação da atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no 

domicílio, em locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros 

espaços que comportem a ação planejada. 

e) Uma das competências é desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de 

risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis. 

31 - O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês deve ser estimulado pelas equipes que atendem 

o bebê e sua mãe. A amamentação apresenta vários benefícios que envolvem além da nutrição, a 

proteção do recém nascido, porém existem poucas contraindicações para esta  prática,  dentre elas 

cita-se: 

a) Crianças pequenas para idade gestacional-PIG 

b) Prematuridade 

c) Fissura labial e fenda palatina  

d) Bebes de mães a-HIV positivas  

e) Fissuras nos mamilos e mastite na nutriz 

32 - A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os 

pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo. No 

Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada 

ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência 

da doença. O surgimento da Aids e o aparecimento de focos de tuberculose resistente aos 

medicamentos agravam ainda mais esse cenário. A respeito desta doença e sua abordagem 

terapêutica, é INCORRETO o item: 

a) O tratamento irregular pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de cepas 

resistentes aos fármacos.  
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b) No Brasil, os medicamentos usados nos esquemas padronizados para a tuberculose são a 

isoniazida (H), a rifampicina (R), a pirazinamida (Z) e o etambutol e o tratamento dura no 

mínimo seis meses. 

c) O aparecimento de icterícia em vigência de inicio de tratamento é muito comum e não 

precisa ser investigada. 

d) O Tratamento Diretamente Observado (TDO) da tuberculose, que consiste na ingestão diária 

dos medicamentos da tuberculose pelo paciente sob a observação de um profissional da equipe 

de saúde, pode garantir o sucesso terapêutico, principalmente em população socialmente 

vulnerável. 

e) É uma doença de notificação compulsória, em quaisquer das formas de apresentação.  

33 - Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A 

responsável pelas grandes pandemias. Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A(H1N1) 

e A(H3N2) circulam atualmente em humanos. Apesar de doença benigna, pode levar ao óbito. Ao 

seu respeito é CORRETO afirmar: 

 a) Alguns grupos populacionais, como idosos maiores que 60 anos, crianças até 5 anos, 

gestantes e puérperas   e  pessoas com alguma comorbidade possuem um risco baixo de 

desenvolver complicações.  

b) O tratamento com antiviral oseltamivir é recomendado o mais precocemente possível para 

casos prováveis ou confirmados de influenza sazonal com SRAG e SG que tenham fator de 

risco para complicações, independentemente da situação vacinal, mesmo que transcorrido 48 

horas do surgimento dos sintomas. 

c) Os benefícios do uso do antiviral fosfato de oseltamivir em pacientes com Sindrome 

Gripal(SG) e Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) suspeitos para influenza já foram 

amplamente comprovados por estudos clínicos, porém o medicamento só deve ser prescrito na 

confirmação sorológica da doença para evitar a resistência viral. 

d) A quimioprofilaxia com antiviral  é recomendada se o período após a última exposição a 

uma pessoa com infecção pelo vírus for menor que 7 dias . 
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e) Os sintomas respiratórios como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes com a progressão 

da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias após o desaparecimento da febre. Alguns 

casos apresentam complicações graves, como pneumonia, necessitando de internação 

hospitalar. A saturação de oxigênio abaixo de 95% não serve como preditor de gravidade.  

34 - Desde o começo da epidemia de AIDS, o Brasil registrou 798.366 casos de Aids, acumulados no 

período de 1980 a junho de 2015. No período de 2010 a 2014, o Brasil registrou 40,6 mil casos novos 

por ano, em média. Houve uma queda da taxa de mortalidade por AIDS de 10,9% nos últimos anos, 

relacionada principalmente ao tratamento disponível pelo SUS. Dentre as indicações de oferta de 

ANTIRETROVIRAIS para tratamento de indivíduos com a-HIV positivo, estão: 

I- Existe indicação clara de iniciar terapia antirretroviral em indivíduos assintomáticos com CD4 

entre 350 e 500 cels/mm3, pois diminui a morbimortalidade e a transmissão do vírus HIV. 

II- Gestantes antes mesmo de se ter os resultados dos exames de LT-CD4+ e carga viral, 

principalmente nos casos de gestantes que iniciam tardiamente acompanhamento pré-natal, com o 

objetivo de alcançar a supressão viral o mais rapidamente possível. 

III- Deve-se também considerar TARV para pessoas assintomáticas com CD4 ≥ 500 cels/mm3 que 

apresentam carga viral acima de 100.000 cópias/ml ou que apresentam doença cardiovascular 

estabelecida ou alto risco cardiovascular. 

IV- Crianças nascidas de mães a-HIV positivo, independente de carga viral da mãe na época do 

parto. 

Esta correto o que se afirma em: 

a) Somente I e II 

b) Somente II e III 

c) Somente I e IV 

d) Somente IV 

e) I, II, III e IV 
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35 - O adequado controle da hipertensão arterial(HAS) em pacientes hipertensos contribui para uma 

melhor sobrevida e evita as complicações decorrentes de lesões de órgãos alvo. A alimentação 

adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal e ao controle do peso, a prática de atividade física, o 

abandono do tabagismo e a redução do uso excessivo de álcool são fatores que precisam ser 

adequadamente abordados e controlados. A respeito desta doença, é correto afirmar:  

I- Uso de betabloqueadores pode estar associado a piora de síndrome coronariana aguda associada, 

por induzir aumento dos níveis de colesterol total. 

II- Sua prevalência na população geral é em torno de 30 % e na população idosa, acima de 70 

anos, pode chegar a 75%. 

III- É frequentemente sintomática, com crises de cefaléia, nucalgia, epistaxe que facilitam o 

diagnóstico precoce.  

IV- É o fator isolado mais prevalente para desenvolvimento de eventos cardiovasculares maiores 

como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Somente I e II 

b) Somente II e IV 

c) Somente III 

d) Somente I e IV 

e) I, II, III e IV 

36 - Dentre as doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento da população, o diabetes mellitus 

necessita de atenção especial dentro dos programas de saúde pelas inúmeras complicações agudas e 

crônicas que se associam a esta doença. É INCORRETO afirmar-se que: 

a) O tratamento do diabetes mellitus (DM) tipo 2 consiste na adoção de hábitos de vida 

saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderação no 

uso de álcool e abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico. 
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b) Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira escolha para o tratamento do DM tipo 2 não 

responsivo a medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que promovem redução na 

incidência de complicações, têm boa aceitação pelos pacientes, simplicidade de prescrição e 

levam a menor aumento de peso em comparação à insulina. 

c) A grávida previamente diabética pode manter-se em uso de sulfoniluréias durante a gestação, 

desde que sua glicemia de jejum permaneça abaixo de 140 mg/dL. 

d) A glibenclamida e a glicazida possuem eficácia, toxicidade e farmacocinética similares. São 

contraindicadas em pacientes com insuficiência renal (com exceção da glicazida, que pode ser 

utilizada quando a perda da função renal é leve) e insuficiência hepática. 

e) Fatores de risco para hipoglicemia incluem idade avançada, abuso de álcool, desnutrição, 

insuficiência renal, atraso ou omissão de refeições, exercício vigoroso, consumo excessivo de 

álcool e erro na administração de insulina ou de hipoglicemiante oral. 

37 - O nódulo de tireóide é um achado frequente na população. São clinicamente evidentes em cerca 

de 4% a 7% das mulheres e 1% dos homens adultos. Grande parte destes nódulos é de natureza 

benigna, porém malignidade pode ser encontrada em cerca de 10% nos adultos e em até 26% nas 

crianças. O aspecto USG que indica o encaminhamento a serviço de referência por suspeita de lesão 

maligna, para punção de nódulo tiroideano é: 

a) Nódulo tireoideano impalpável, sólido e hipoecóico em indivíduo cuja tireóide foi 

previamente irradiada por tumor de região cervical.  

b) Nódulos císticos ou mistos, com  doppler determinando predomínio vascular na periferia do 

nódulo. 

c) Nódulo único com contornos regulares, menor que 4 cm e hiperecóico. 

d) Nódulo isoecóico associado a linfonodos cervicais ovalados ou alongados, apresentando hilo 

hiperecogênico central, de ecotextura hipoecogênica uniforme e localizados no 1/3 superior do 

pescoço. 

e) Nódulo único hiperecóico com macrocalcificações, especialmente na periferia do nódulo de 

forma regular. 
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38 - No atendimento de paciente com diarreia aguda, é CORRETO afirmar que: 

a) Na ausência de complicações hemodinâmicas ou sinais de alarme, a antibioticoterapia pode 

ser feita por somente três dias, para encurtar o tempo de diarreia. 

b) O antibiótico de eleição para os casos de diarreia com sangue é o ciprofloxacin associado a 

antidiarreicos.  

c) Crianças com quadro de desnutrição devem ter o primeiro atendimento em qualquer 

Unidade de Saúde, devendo-se iniciar hidratação e antibioticoterapia de forma imediata, até 

que chegue ao hospital. 

d) Em caso de lactente com sinal da prega desaparecendo rapidamente, encaminhar para 

hidratação venosa e suspender o aleitamento temporariamente. 

e) Sempre associar antiparasitários pela frequente infestação concomitante por giárdia ou 

ameba.  

39 - Na campanha de prevenção de câncer de pele, a equipe de saúde deve procurar por lesões de 

aspecto maligno, para encaminhamento ao especialista, que podem ser suspeitadas quando se observa 

a seguinte lesão: 

a) Tumor elevado epidérmico com crescimento lento de bordas peroladas. 

b) Áreas de ceratose actinica associadas a lesão hiperceratótica  com centro ulcerado. 

c) Lesão pigmentada assimétrica de crescimento recente. 

d) Todas as lesões acima devem ser referendadas para o especialista. 

e) Placa eritematosa plana e brilhante acima de cicatriz de lesão previamente ressecada. 

40 - A obesidade assume importante papel nos indicadores de saúde coletiva por ser, 

simultaneamente, uma doença e um fator de risco para outras doenças deste grupo, como a 

hipertensão e o diabetes, igualmente com taxas de prevalência em elevação no País. As prevalências 

de sobrepeso e obesidade cresceram de maneira importante nos últimos 30 anos. A sua etiologia é 

multifatorial, resultando da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais. A este 

respeito NÂO se pode afirmar que: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

23 
 

a) Antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos estão relacionados ao ganho poderal.  

b) O Indice de Massa Corporal utilizado para a classificação dos adultos jovens pode ser o  

mesma utilizado para classificação do estado nutricional da  população pré- escolar, para fins 

de intervenção. 

c) Após tentativas de controle do peso com medidas higiênico- dietéticas, o tratamento 

cirúrgico pode ser indicado nos pacientes adultos com índice de massa corporal (IMC) acima 

de 35 Kg/m² associado a artrose de joelhos ou diabetes tipo II.  

d) Circunferência abdominal maior ou igual a 88 cm em mulher e 102 cm em homem está 

relacionado a grande risco de desenvolvimento de doença cardiovascular.  

e) O aleitamento materno é considerado uma das ações básicas para a promoção do pleno 

crescimento, desenvolvimento, redução da mortalidade infantil e prevenção de doenças na 

infância, além de reduzir o risco de obesidade na infância. 

 


