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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Médico 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. Sabe-se que o Brasil ainda tem muito a avançar em saneamento básico, assim sendo, analise:  

 I - Sete em cada dez internações hospitalares do Brasil são causadas por doenças relacionadas à 

escassez de água ou falta de saneamento básico; 

 II - As reservas de água doce no planeta constituem aproximadamente 23% do total; 

 III - A média de gasto de água diária por cada brasileiro é de 450 litros ao dia. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos.  

 

02.  Sabemos que o lixo é um problema importante em todas as cidades brasileiras, desta forma, assinale 

a alternativa correta: 

A)  O destino final do lixo é 36% em lixões, 40% em aterros sanitários, 14% por tratamento 

(reciclagem, compostagem, incineração) e 10%em aterros sanitários. 

B) Em realidade 9% do lixo descartado pode ser reciclado enquanto o Brasil recicla unicamente 1% 

do produzido.  

C) Conforme ao compromisso firmado na Conferência Mundial do Meio Ambiente (ECO92) é 

necessário controlar a produção, reciclar 2% do total e reservar 50% para aterros sanitários 

rigidamente controlados. 

D) Sabe-se bem que a Organização Mundial da Saúde recomenda: incineração de 50% do lixo (com 

uso de filtros especiais), aterros sanitários 47% e reciclagem de 3%. 

 

03. Assinale a alternativa incorreta. Informações de diferentes países, demonstram que as redes de 

Atenção à Saúde (RAS) contribuem para a melhoria dos resultados sanitários e econômicos da mesma. 

Desta forma, sabendo que o Brasil detém a liderança latino-americana em projetos de Saúde, porém, 

eles se dispersam na sua aplicação, desta forma são importantes atributos à RAS:  

A) Necessidade de prestação de serviços especializados em lugar adequado. 

B) Atenção de Saúde generalizada atendendo todas as populações independentemente de grupos, 

gênero ou número. 

C) População e território bem definidos, preferências e necessidades determinam a oferta de Saúde. 

D) Serviços de Atenção Primária em Saúde estruturados como primeiro nível de atenção e porta de 

entrada ao sistema. 
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04. As redes desenvolvidas para nortear o RAS compreendem a Rede Cegonha, Rede Psicossocial e a 

Rede de Urgências e Emergências (entre outras) conforme a portaria MS/GM n0 4.279 de 30/12/2010, 

assim sendo podemos concluir e afirmar que: 

A) Toda gestão não deve ser baseada nos resultados, pois o que importa é iniciar o planejamento 

básico em Saúde. 

B) Que o financiamento deve ser totalmente centralizado para determinar o responsável pela sua 

aplicação e acompanhando a mete por ele determinada. 

C) Que a equidade em Saúde não corresponde à ação intersetorial, mas à abordagem dos 

determinantes de Saúde. 

D) Necessidade de recursos humanos suficientes, competentes e participativos para melhor alcance 

das metas. 

 

05. Em relação ao uso e/ou abuso de álcool podemos certamente dizer que: 

A) Os usuários de álcool tomam mais facilmente as medicações de uso crônico. 

B) A ingestão aceitável segundo a O.M.S não varia para homens e mulheres. 

C) A diminuição do consumo de álcool reduz discretamente a pressão sistólica e diastólica. 

D) Que 50% do início precoce de álcool no Brasil inicia-se a partir da sexta série do ensino e já com 

idade de 9 anos em média (incluindo rede pública e particular). 

 

06. A tripla carga de doenças na saúde do Brasil devido à transição demográfica e epidemiológica 

caracteriza-se: 

A)  Abuso de atividade física aliada a suplementos alimentares e dietas exóticas ou de "moda". 

B) Controle e erradicação de doenças contagiosas como tifo, febre tifoide, rubéola entre outras. 

C) Presença de doenças raras e não infecciosas provenientes de outros lugares e se instalando no 

Brasil. 

D)  O aumento da violência, morbimortalidade por causas externas, envelhecimento, fatores de 

risco e doenças infecciosas e parasitárias.  

 

07. Para um mundo livre de tabaco a O.M.S. recomenda, exceto: 

A) Políticas de preços e taxas adequadas e impostos que respeitem as dificuldades sociais e os 

diferentes povos, permitindo assim o uso racional e a consequente diminuição do tabagismo. 

B) Restringir o uso de máquinas automáticas com tecnologia de proteção à juventude. 

C) Limites à publicidade e à promoção do tabaco. 
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D) Elevar o custo ao consumidor utilizando todos os meios legais, restrições à propaganda e 

determinar proibição ao fumo em lugares públicos ou locais de trabalho. 

 

As próximas quatro questões (questões de n° 08 a n° 11) referem-se ao Código de Ética Médica editado 

pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM n0 1.931, 17/09/2009). 

 

08. Ao falarmos sobre a relação entre médicos, conforme disposto no Capítulo VII e sabendo o que é 

lícito e o que é considerado erro grave, pergunta-se. Qual dos seguintes artigos está correto? 

A) Art. 46 É permitido assumir cargo quando decorrer da demissão de um colega envolvido em 

movimentos de classe, punição necessária e hierárquica inquestionável. 

B) Art. 56 Utilizar posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro do 

princípio ético. 

C) Art. 50 Todo erro de conduta deve ser mantido sob o maior sigilo como tentativa de evitar 

exposição da classe médica. 

D) Art. 51 É livre qualquer tipo de concorrência com outro médico. 

 

09. No que se refere a transplante de órgãos e tecidos conforme o Capítulo VI, podemos afirmar que: 

A) É vedado ao médico solicitar os exames necessários para o paciente onde ele atuará como 

cirurgião do caso. 

B) Art. 45 Permite a retirada de órgão de incapaz quando for necessário para salvar uma vida. 

C) É vedado ao médico participar do diagnóstico de morte cerebral ou da decisão de suspender 

meios artificiais de manutenção de vida do possível candidato a doador de órgão para 

transplante.  

D) Art. 46 A compensação econômica do doador de órgão vivo é lícita quando ocorrer autorização 

jurídica para a mesma. 

 

10. Ao falarmos em responsabilidade profissional, podemos afirmar que:  

A) Em caso de falha do médico substituto a responsabilidade de substituição fica por parte da 

equipe contratada isentando desta forma a diretoria clínica. 

B) Na ausência de médico plantonista substituto a direção técnica do estabelecimento de saúde 

deve providenciar a substituição. 

C) Para preservação da instituição deverá o colega assumir responsabilidade por conduta praticada 

por outro médico. 
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D) A enfermagem e a os profissionais de farmacologia podem assumir e conduzir atos médicos 

quando assim solicitado pelo médico chefe de plantão. 

 

11. Conforme o Capítulo II, são direitos do médico, exceto: 

A) Estabelecer seus honorários de uma forma justa. 

B) Evitar desagravo público frente ao Conselho Regional de Medicina quando atingido na sua 

profissão visando evitar críticas à instituição de saúde onde está trabalhando. 

C) Exercer a medicina sem ser descriminado por questões de religião, raça, etnia, nacionalidade, 

cor, orientação sexual, idade, opinião social entre outras. 

D) Recusar-se a realizar atos médicos que embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames 

de sua consciência. 

 

12. São princípios fundamentais do Médico, exceto: 

A) O médico sempre que participar de pesquisas com seres humanos e animais deverão ser 

respeitadas as normas éticas nacionais, protegendo a vulnerabilidade do sujeito de pesquisa. 

B) Fora os casos previstos por lei, o sigilo a respeito das informações de que tenha conhecimento 

deverá ser respeitado. 

C) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos.  

D) A Medicina pode ser exercida como livre comércio visando a renumeração justa que o 

profissional acredite ter direito. 

 

13. O artigo VIII (oitavo) da Constituição Federal do Brasil refere-se à livre associação profissional ou 

sindicato. Assinale a alternativa correta: 

A) É obrigatória a filiação e manter-se filiado a um sindicato. 

B) Os sindicatos não estão obrigados a participar em negociações coletivas de trabalho. 

C) É permitida a criação de mais de um sindicato da mesma categoria. 

D) É vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical.   

 

14. Sobre a Medicina Tradicional Chinesa, assinale a alternativa incorreta: 

A) Encontra-se autorizada pelo Conselho Federal de Medicina.  

B) Este tipo de formação não é fornecido por nenhuma universidade brasileira e seu uso hospitalar 

é vedado pelo CFM. 

C) Trabalha com princípios tais como a Teoria do Ying-Yang, a Teoria dos Cinco Elementos, entre 

outros. 
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D) A OMS reconhece e recomenda o uso da acupuntura no cuidado de doenças, incluindo no cuidado 

pacientes com doenças crônicas. 

 

A seguir, todas as questões (questões de n° 15 a n° 20) estão relacionadas à abordagem para mudança de 

comportamento e autocuidado apoiado no cuidado à pessoa com doença crônica. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta. O autocuidado pode-se desenvolver a partir de: 

A) Individualmente no contexto da clínica ou da visita domiciliar. 

B) Em consultas coletivas. 

C) Evitar a formação de grupos, pois se mostra ineficiente para cuidar dos outros e de cuidar de si. 

D) À distância por telefone e/ou por meio de internet. 

 

16. Autocuidado deriva historicamente do conceito de cuidado. Desta forma é correto dizer que: 

A) Para garantir o melhor atendimento ao paciente é fundamental que todo o processo recaia sobre 

a instituição e o médico exclusivamente. O envolvimento familiar não produz resultados 

consistentes. 

B) Durante muito tempo o cuidado da saúde e principalmente do paciente impossibilitado de 

trabalhar era responsabilidade das mulheres da família do doente. 

C) O centro do autocuidado deve ser de responsabilidade única do paciente. 

D) O autocuidado vai muito além de mudanças necessárias de comportamentos ou de decisões 

unilaterais. 

 

17. São pilares do autocuidado: 

A) Manter o princípio básico de trabalho profissional, não sendo a falta de empatia um fator 

limitante neste tipo de doentes. 

B) Aprender a ser e conviver. 

C) Aprender a conhecer e aprender a fazer. 

D) Lidar com os aspectos emocionais do paciente e a mudança de visão de futuro. 

 

18. Em relação ao autocuidado em doenças crônicas, analise: 

 I - A pessoa com Diabete Melito apresenta sentimentos, emoções e sintomas físicos apresentados 

em outras doenças crônicas;  

 II - O paciente diabético deve receber um adequado manejo clínico, ser orientado sobre a mudança 

de estilo de vida e acompanhar os problemas emocionais decorrentes; 
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 III - São metas de autocuidado para Diabete Melito a atividade física, alimentação saudável, 

monitorização, medicação, resolução de problemas, enfrentamento saudável e redução de riscos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Em relação à Homeopatia, conceito desenvolvido no século XVIII pelo médico Dr. Hahnemann, 

analise:  

 I - Baseia-se em três princípios fundamentais: a lei dos semelhantes, a experimentação no homem 

sadio e no uso de doses infinitesimais;  

 II - Procura a visão do binômio corpo e mente; 

 III - Reconstruir o indivíduo em sua dimensão integral. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

20. Sobre a Medicina Antroposófica, assinale a alternativa incorreta. 

A) Em nada contribui no âmbito das doenças crônicas tais como hipértensão e diabete.  

B) Compreende vários modelos de análise (trimembração e quadrimembração, entre outros).  

C) Um dos princípios norteadores é o conceito de "organização do EU". 

D) É reconhecida pelo CFM e de grande valor quando isolada ou em associação à alopatia. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 
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B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 
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29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


