
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: MÉDICO 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) Considerando a Portaria Nº 204, de 
17 de fevereiro de 2016, que define a 
Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública nos serviços 
de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional marque (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso: 
( ) Agravo é qualquer dano à 
integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias 
nocivas, tais como acidentes, 
intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes 
de violências interpessoais, como 
agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada.  
( ) Epizootia é doença ou morte de 
animal ou de grupo de animais que 
possa apresentar riscos à saúde pública. 
( ) A comunicação de doença, 
agravo ou evento de saúde pública de 
notificação compulsória pode ser 
realizada à autoridade de saúde por 
qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento. 
( ) A notificação compulsória 
imediata deve ser realizada pelo 
profissional de saúde ou responsável 
pelo serviço assistencial que prestar o 
primeiro atendimento ao paciente, em 
até 48 (vinte e quarenta e oito) horas 
desse atendimento. 
Marque a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
a) V, V, F, F.  
b) V, V, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) V, F, F, V.  
 
16) São doenças de Notificação 
Compulsória Imediata, EXCETO: 
a) Cólera.  
b) Febre amarela.  
c) Febre de Chikungunya.  
d) Hantavirose.   
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17) Em relação à Leptospirose marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Doença infecciosa febril de início 
abrupto, que pode variar desde formas 
assintomáticas e subclínicas até quadros 
clínicos graves associados a manifestações 
fulminantes. 
b) A fase precoce é caracterizada pela 
instalação abrupta de febre, comumente 
acompanhada de cefaleia e mialgia, 
anorexia, náuseas e vômitos. 
c) A manifestação clássica da 
Leptospirose grave é a síndrome de Weil, 
caracterizada pela tríade de icterícia, 
insuficiência renal e hemorragias, mais 
comumente pulmonar.  
d) A síndrome de hemorragia pulmonar 
é caracterizada por lesão pulmonar aguda e 
sangramento pulmonar maciço e vem 
sendo cada vez mais reconhecida no Brasil 
como uma manifestação distinta e 
importante da Leptospirose na fase tardia. 
Esta apresentação clínica cursa com 
letalidade superior a 70%. 
 
18) Sobre a Sífilis Adquirida, considere: 
I - A Sífilis primária caracteriza-se por 
apresentar lesão inicial denominada 
cancro duro ou protossifiloma, que 
surge 10 a 90 dias (em média, 21 dias), 
ocorrendo adenite satélite. 
II - A Sífilis do sistema nervoso é 
assintomática ou sintomática com as 
seguintes formas: meningo-vascular, 
meningite aguda, goma do cérebro ou da 
medula, crise epileptiforme, atrofia do 
nervo óptico, lesão do sétimo par, 
paralisia geral e tabes dorsalis 
III - A transmissão não-sexual da Sífilis é 
excepcional, havendo poucos casos por 
transfusões de sangue e por inoculação 
acidental. 
Está CORRETO o que se afirma em:   
a) I, II, III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) III, apenas. 
 
19) Todas as alternativas abaixo estão 
corretas em relação à Febre Maculosa 
Brasileira, EXCETO: 
a) É uma doença de notificação 
compulsória imediata.  

b) Não se transmite de pessoa a 
pessoa. 
c) A cultura com isolamento da 
Rickettsia é o método diagnóstico ideal. 
d) A doença se apresenta apenas sob a 
forma de casos esporádicos em áreas 
rurais, relacionados ao contato com 
carrapatos em atividades de trabalho. 
 
20) As crianças menores de 2 meses 
podem adoecer e morrer em um curto 
espaço de tempo por infecções 
bacterianas graves. São sinais que 
indicam a necessidade de 
encaminhamento da criança ao serviço 
de referência com urgência, EXCETO: 
a) Frequência cardíaca abaixo de 
120bpm. 
b) Tiragem subcostal. 
c) Fontanela abaulada. 
d) Icterícia visível abaixo do umbigo ou 
nas primeiras 24 horas de vida.   
 
21) São indicadores de risco para perdas 
auditivas congênitas no período 
neonatal ou progressivas na infância, 
EXCETO: 
a) História familiar de perda auditiva 
congênita. 
b) Síndromes com perda auditiva 
sensorioneural ou condutiva associadas, 
entre as quais: Waardenburg, Alport, 
Pendred, Jervell e Lange-Nielson. 
c) Síndrome de Hunter, ataxia de 
Friedreich e síndrome de Charcot-Marie-
Tooth. 
d) Traumatismos cranioencefálicos 
(TCE), especialmente fraturas do osso 
frontal.  
 
22) Considerando o Protocolo da 
Atenção Básica: Saúde das Mulheres, 
em relação às possíveis causas de 
sangramento uterino aumentado, 
numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 
(1) Miomatose uterina. 
(2) Adenomiose.  
(3) Coagulopatias. 
( ) Diagnóstico confirmado apenas 
no anatomopatológico. 
( ) Testes iniciais: hemograma, 
plaquetas, TP e TTPa. 
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( ) Diagnóstico pela 
ultrassonografia. 
Marque a sequencia CORRETA: 
a) 1, 2, 3. 
b) 3, 2, 1. 
c) 2, 3, 1. 
d) 2, 1, 3. 
 
23) Quanto à solicitação de exames de 
rotina no pré-natal de baixo risco, 
marque a alternativa INCORRETA: 
a) Hemoglobina e hematócrito: pedir na 
1ª consulta e no 3º trimestre. 
b) Teste rápido para sífilis ou VDRL: 
pedir na 1ª consulta e no 3º trimestre. 
c) Tipo sanguíneo e fator Rh: pedir na 
1ª consulta.  
d) Coombs indireto: pedir a partir da 21ª 
semana.  
 
24) São condições clínicas maternas 
contra indicativas à amamentação, 
EXCETO: 
a) Infecção pelo HTLV (vírus 
linfotrópico humano de células T). 
b) Infecção pelo vírus da hepatite B. 
c) Infecção por HIV. 
d) Tratamento quimioterápico. 
 
25) São critérios diagnósticos para 
Síndrome do Intestino Irritável: dor ou 
desconforto abdominal recorrente pelo 
menos 3 dias/mês, nos últimos 3 meses, 
associada a dois ou mais dos seguintes: 
a)  Melhora com a defecação; início 
associado com mudança na frequência das 
evacuações; início associado com mudança 
no formato (aparência) das fezes. 
b) Piora com a defecação; início 
associado com mudança na frequência das 
evacuações; início associado com mudança 
no formato (aparência) das fezes. 
c) Melhora com a defecação; início 
associado com a diminuição do número de 
evacuações; início associado com mudança 
no formato (aparência) das fezes. 
d) Piora com a defecação; início 
associado com o aumento do número de 
evacuações; início associado com mudança 
no formato (aparência) das fezes. 
 
26) Numerosas condições agravam ou 
predispõem à ocorrência da 

Incontinência Urinária, e podem estar 
envolvidas na fisiopatologia da 
incontinência. São condições favoráveis, 
EXCETO: 
a) Diabetes.  
b) Esclerose múltipla. 
c) Doença pulmonar obstrutiva crônica 
d) Hipertensão arterial sistêmica. 
 
27) Todas as afirmativas estão corretas 
em relação à Erisipela, EXCETO: 
a) É caracterizada por febre, anorexia, 
calafrios, outros sintomas gerais, 
leucocitose e lesão cutânea em placa 
eritematosa, edematosa e dolorosa. 
b) Modo de transmissão: a penetração 
do estreptococo na pele ocorre por 
soluções de continuidade. São portas de 
entrada frequentes nos membros inferiores 
as úlceras de perna e dermatomicoses 
interdigitais. 
c) Período de incubação: um a seis 
dias. 
d) Complicações: linfedema ou 
elefantíase como consequência dos surtos 
recidivantes. 
 
28) São características do Sarampo, 
EXCETO: 
a) Caracterizada por exantema máculo-
papular, que se inicia na face, couro 
cabeludo e pescoço, espalhando-se para o 
tronco e membros a partir do 6º dia.  
b) É transmitido diretamente de pessoa 
a pessoa, através das secreções 
nasofaríngeas, expelidas ao tossir, espirros, 
falar ou respirar. 
c) Complicações: pneumonias, 
encefalites, otites médias, laringites, 
laringotraqueobronquites, diarréias, dentre 
outras. 
d) O período de maior 
transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 
dias após o início do exantema. 
 
29) De acordo com o Manual técnico de 
promoção da saúde e prevenção de 
riscos e doenças na saúde suplementar, 
a Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN) integra a Política 
Nacional de Saúde no Brasil e tem como 
diretrizes, EXCETO: 
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a) A promoção de práticas alimentares 
saudáveis. 
b) A prevenção e o controle dos 
distúrbios nutricionais e das doenças 
associadas à alimentação e nutrição.  
c) O monitoramento da situação 
alimentar e nutricional. 
d) A restrição a 5 gramas de cloreto de 
sódio (1 colher de café) por dia. 
 
30) A média complexidade ambulatorial 
é composta por ações e serviços que 
visam atender aos principais problemas 
e agravos de saúde da população, cuja 
complexidade da assistência na prática 
clínica demande a disponibilidade de 
profissionais especializados e a 
utilização de recursos tecnológicos, 
para o apoio diagnóstico e tratamento. 

Faz parte dos grupos que compõem os 
procedimentos de média complexidade, 
EXCETO: 
a) Patologia clínica. 
b) Laboratório de eletrofisiologia. 
c) Radiodiagnóstico. 
d) Fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
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