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PROCESSO SELETIVO 001/2017 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 

MÉDICO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso necessário 
solicite um novo caderno.  

• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique 
imediatamente o fiscal.  

• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  
• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  
• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.  
• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em 

comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou for encontrado de 
posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, controle remoto, alarme de 
carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos em funcionamento ou não, bem como 
protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo 
material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
• Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro alternativas 

(A,B,C,D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Língua 
Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – 
Conhecimentos Específicos. 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta.  

• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  
• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  
• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  
• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 
 
 

 
 
 
 

Boa prova! 
 
 

PROVA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 1 a 5) 

 
01) Assinale a sequência em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente.  
 
A) Juíza – urubú – item. 

B) Ímã – virús – interíni. 

C) Climax – saci – almoço. 

D) Amém – tríceps – jóquei. 
 

02) A Literatura no Brasil está intrinsecamente ligada 
à Literatura portuguesa. Durante muito tempo, toda 
produção literária esteve subjugada ao pensamento 
português. A partir do Romantismo, nossa Literatura 
emancipou-se, alcançou sua autonomia e criou 
manifestações literárias próprias. De acordo com as 
escolas literárias abaixo e suas datas, marque 
V(verdadeiro) e F(falso). 
 
(   ) Quinhentismo (1500 – 1601) 
(   ) Barroco (1601 – 1628) 
(   ) Arcadismo (1668 - 1836) 
(   ) Romantismo (1836 – 1881) 
(   ) Pré-Modernismo (1882 - 1922) 
(   ) Modernismo (e suas outras correntes que 
alcançam a Literatura contemporânea). 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V-F-F-V-F-V 
B) V-V-F-V-F-V 
C) F-V-F-V-V-F 
D) F-V-F-V-F-V 
 

03) O texto abaixo escrito por Pedro Henrique Barreto  
é um exemplo de texto não literário.  
 

História - Seca, fenômeno secular na vida dos 
nordestinos 

 
A história das secas na região Nordeste é uma 

prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que 
vêm desde o século 16. 

As duras consequências da falta de água 
acentuaram um quadro que em diversos momentos 
da biografia do semiárido chega a ser assustador: 
migração desenfreada, epidemias, fome, sede, 
miséria. 

Os relatos de pesquisadores e historiadores 
datam da época da colonização portuguesa na região. 

Até a primeira metade do século 17, quem ocupava as 
áreas mais interioranas do semiárido brasileiro era a 
população indígena. Uma das primeiras secas que se 
tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. 
(Revista Ipea, Ano 6. Edição 48 - 10/03/2009, por Pedro Henrique 
Barreto). 

 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 
características de um texto não literário. 
 
A) Uso da linguagem impessoal, objetiva em linha 

reta; 
B) Primor da Expressão; 
C) Representação da realidade tangível; 
D) Atenção, prioridade à informação. 

 

04) A literatura brasileira é continuamente ligada a 
Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro em 1839, 
e responsável por fundar a Academia Brasileira de 
Letras. Suas principais obras foram as realistas 
‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’, ‘Quincas Borba’ 
e ‘Dom Casmurro’. Morreu em 1908, aos 69 anos. O 
verdadeiro nome desse autor tão importante para a 
literatura brasileira é:  
 
A) José Maria Machado de Assis. 
B) Joaquim Maria Machado de Assis. 
C) João Maria Machado de Assis. 
D) Jaime Maria Machado de Assis. 
 

05) Os tipos de textos, são classificados de acordo 
com sua estrutura, objetivo e finalidade. 
 
Observe a frase abaixo e complete a lacuna utilizando 
uma das alternativas. 
 
O Texto ____________________ expõe apreciações e 
observações, de modo que indica aspectos, 
características, detalhes singulares e pormenores, seja 
de um objeto, lugar, pessoa ou fato. 
 
A) Descritivo. 
B) Dissertativo. 
C) Narrativo. 
D) Expositivo. 

 
MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

(Questões de 6 a 10) 
 
06) Sabendo-se que uma polegada corresponde a 2,54 
cm, dê a medida em polegadas do monitor de um 
computador com 48,26 cm: 
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A) 17 polegadas. 
B) 18 polegadas. 
C) 19 polegadas. 
D) 20 polegadas. 
 

07) A área total de um paralelepípedo com dimensões 
de 6 cm, 8 cm, e 10 cm e o volume deste mesmo 
paralelepípedo são, respectivamente: 
 
A) 86 cm2 e 68 cm3 
B) 376 cm2 e 480 cm3 
C) 58 cm2 e 104 cm3 
D) 24 cm2 e 48 cm3 

 

08) Um amuleto de formato circular caiu ao chão e 
rolou por 163,28 centímetros. Sabendo-se que o 
amuleto tem 1 cm de diâmetro, calcule quantas voltas 
completas esse amuleto deu nesse percurso? 
 
A) 32 
B) 42 
C) 48 
D) 52 
 

09) Esta sequência de palavras segue uma lógica:  
 
- Alana 
- Alice 
- Sagui 
- Ogro 
 
Uma quinta palavra que daria continuidade lógica à 
sequencia poderia ser:  
 
A) Festa 
B) Quero 

C) Sagu  
D) Beatriz 
 

10) Os números no interior do círculo representado na 

figura abaixo foram colocados a partir do número 6 e 

no sentido horário, obedecendo a um determinado 

critério. 

 
Segundo o critério estabelecido, o número que deverá 
substituir o ponto de interrogação é: 
 
A) 34 
B) 48 
C) 37 
D) 40 
 

ATUALIDADES 
(Questões de 11 a 15) 

 
11) Bom Retiro foi criado pela Lei 1.408/1922 de 04 de 
outubro de 1922, tendo como origens os municípios 
de Lages e Palhoça. Qual data é comemorado o 
aniversário de Bom Retino? 
 
A) 04 de outubro 
B) 04 de janeiro 
C) 14 de novembro 
D) 14 de janeiro 
 

12) O Hino de Bom Retiro foi escrito por Elza Bunn 
Varela. Qual das alternativas abaixo condiz 
exatamente com o estribilho do Hino? 
 

A) Bom Retiro, és nosso orgulho! Bom Retiro és nosso amor! 
Nós te clamamos com loucura, nós queremos teu calor. 
Teu povo luta com bravura, pra ver crescer o teu valor. 
Nós te amamos, bom retiro, e queremos teu progresso! 
 
B) Bom Retiro, és nosso orgulho! Bom Retiro és nosso amor! 
Nós te clamamos com loucura, nós queremos teu calor. 
Teu povo luta com coragem, pra ver crescer o teu valor. 
Nós te amamos, bom retiro, e queremos teu vigor! 
 

C) Bom Retiro, és nosso orgulho! Bom Retiro és nosso amor! 
Nós te amamos com loucura, nós queremos teu calor. 
Teu povo luta com bravura, pra ver crescer o teu valor. 
Nós te amamos, bom retiro, e queremos teu vigor! 
 
D) Bom Retiro, és nosso orgulho! Bom Retiro és nosso amor! 
Nós te amamos com loucura, nós queremos teu calor. 
Teu povo luta com bravura, pra ver crescer o teu valor. 
Nós te amamos, bom retiro, e queremos teu progresso! 

6 
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13) Nas ultimas eleições que aconteceram em 2016, 
foram eleitos os representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo. Quantos vereadores foram 
eleitos para o mandato 2017/2020 no município de 
Bom Retiro? 
 
A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 7 
 

14) O município de Bom Retiro possui uma área de 
1.055,50 km2, fazendo divisa com oito municípios. 
Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao 
município que não é um limítrofe de Bom Retiro: 
 
A) Urubici. 
B) Lages. 
C) Otacílio Costa. 
D) Anitápolis. 
 

15) Bom Retiro é conhecido por suas belezas naturais, 
e por manter vivas suas tradições, culturas e 
festividades, além de possuir grande potencial 
turístico.  
Qual dos potenciais turísticos apresentados nas 
alternativas não se localiza no município de Bom 
Retiro? 
 
A) Morro do Costão do Frade.  
B) Morro Bela Vista do Ghizoni.  
C) Morro do Campo dos Padres. 
D) Morro da Igreja. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 (Questões de 16 a 25) 

 
16) Com relação às diferenças entre as abordagens 
clínicas e epidemiológicas, considere a alternativa que 
discorre sobre o monitoramento do tempo na 
abordagem epidemiológica: 
 
A) Dados populacionais Dados com referência de 
tempo e espaço geográfico de causas de morte, 
serviços de saúde, incapacidade, fatores risco. 
B) Acompanhamento clínico (evitar 
doenças/melhorar/curar a pessoa). 
C) Melhorar o nível de saúde da 
comunidade/identificar fatores risco. 

D) Mudanças no estado de saúde da população bem 
como diminuição das taxas de mortalidade, da 
incidência de doenças. 
 

17) Com relação às medidas de dispersão, a diferença 
entre o valor máximo e o valor mínimo de uma série 
de dados é denominada: 
 
A) Desvio-padrão. 
B) Variância. 
C) Amplitude. 
D) Abrangência. 
 

18) A probabilidade de experimentar um efeito 
adverso ou dano em um tempo determinado é a 
medida epidemiológica denominada: 
 
A) Risco à saúde. 
B) Taxa. 
C) Probabilidade. 
D) Mensuração. 
 

19) A osteoporose secundária é decorrente de 
processos inflamatórios, como a artrite reumatoide; 
alterações endócrinas, como hipertireoidismo e 
desordens adrenais; mieloma múltiplo; por desuso; 
por uso de drogas como heparina, álcool, corticoides 
e vitamina: 
 
A) C. 
B) D. 
C) A. 
D) B12. 
 

20) Qual das Doenças Sexualmente Transmissíveis a 
seguir NÃO é caracterizada por corrimento vaginal: 
 
A) Tricomoníase. 
B) Micoplasma. 
C) Gonorréia. 
D) Infecção por clamídia. 
 

21) Com relação aos sinais da dengue hemorrágica 
considere os itens a seguir: 

K Desconforto respiratório. 

X Extremidades frias, cianose. 

Y Diminuição repentina da temperatura corpórea 
ou hipotermia. 

W Aumento repentino do hematócrito. 

Z Hipotensão arterial. 
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São sinais de alarme da doença os apresentados nos 
itens: 
 
A) K, W e Z, apenas. 
B) X e Y, apenas. 
C) K, Y e W, apenas. 
D) X e Z, apenas. 
 

22) “Paciente com quadro febril prolongado (mais de 7 
dias) e que apresente esplenomegalia ou 
acometimento cardíaco agudo, residente ou visitante 
de área onde haja ocorrência de triatomíneos, que 
tenha recebido transfusão de hemoderivados ou 
transplante de órgãos, ou que tenha ingerido alimento 
suspeito de contaminação.” 
 
Com relação às definições de casos da doença de 
Chagas, o trecho acima discorre sobre: 
 
A) Caso confirmado de Doença de Chagas Crônica. 
B) Caso suspeito de Doença de Chagas Crônica. 
C) Caso confirmado de Doença de Chagas Aguda. 
D) Caso suspeito de Doença de Chagas Aguda. 
 

23) Sobre a Enterobíase, considere os itens a seguir: 
 
 I- Infestação intestinal causada por helminto. 
Pode cursar assintomática ou apresentar, como 
característica principal, o prurido perianal, 
frequentemente noturno, que causa irritabilidade, 
desassossego, desconforto e sono intranquilo;  
 II- As escoriações provocadas pelo ato de coçar 
podem resultar em infecções secundárias em torno do 
ânus, com congestão na região anal, ocasionando 
inflamação com pontos hemorrágicos, onde se 
encontram, frequentemente, fêmeas adultas e ovos; 
 III- Sintomas inespecíficos do aparelho digestivo 
são registrados, como vômitos, dores abdominais, 
tenesmo, puxo e, raramente, fezes sanguinolentas. 
Outras manifestações, como vulvovaginites, 
salpingites, ooforite e granulomas pelvianos ou 
hepáticos, têm sido registradas, esporadicamente. 
 
Está 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. 
 

24) São fármacos e/ou toxinas que causam 
discinesias, exceto: 
 
A) Fenotiazinas (proclorperazina), Haloperidol e 
butirofenonas. 
B) Inibidores da monoaminoxidase, Lítio, 
Metaqualona. 
C) Metoclopramida, Picada de aranha viúva negra, 
Estricnina. 
D) Carbamazepina, Carisoprodol, Cetamina. 
 

25) Com relação às síndromes autonômicas, considere 
a alternativa que discorre sobre os sinais e sintomas 
das síndromes beta-adrenérgicas: 
 
A) Hipertensão com bradicardia reflexa. As pupilas 
geralmente ficam dilatadas. (Exemplos: 
fenilpropanolamina e fenilefrina). 
B) Vasodilatação beta2-mediada pode causar 
hipotensão. Taquicardia é comum. (Exemplos: 
albuterol, metaproterenol, teofilina e cafeína). 
C) A hipertensão é acompanhada por taquicardia. 
As pupilas estão dilatadas. A pele fica suada, embora 
as membranas mucosas fiquem secas. (Exemplos: 
cocaína e anfetamina). 
D) A estimulação de receptores nicotínicos nos 
gânglios autonômicos ativa os sistemas 
parassimpático e simpático, com resultados 
imprevisíveis. Uma estimulação excessiva 
frequentemente leva a bloqueio de despolarização. 
 
 
 
 


