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Município de Anchieta 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Médico Saúde da Família 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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. O termo carcinoma de células renais (CCR) designa as neoplasias renais de origem epitelial com 

potencial maligno. Com relação à incidência dos CCR, 70 a 80% estão associados histologicamente ao 

tipo: 

A) Convencional (células claras). 

B) Papilar. 

C) Cromófobo. 

D) Medular. 

 

02. As síndromes paraneoplásicas e alterações sistêmicas ocorrem em 20% dos pacientes com CCR, 

sendo as principais manifestações: 

A) Hipertensão, disfunção hepática, anemia, caquexia e perda de peso. 

B) Hematúria, dor lombar ou no flanco e massa palpável. 

C) Emagrecimento, febre, sudorese noturna, hipertensão e varicocele. 

D) Icterícia, hematúria, piúria, edema de membros inferiores e epigastralgia. 

 

03. O câncer de fígado é dividido em duas categorias: o primário do fígado e o secundário, ou 

metastático. O termo "primário do fígado" é usado nos tumores originados no fígado, sendo mais 

incidente em adultos no Brasil o tipo: 

A) Hepatoblastoma. 

B) Colangiocarcinoma. 

C) Angiossarcoma. 

D) Hepatocarcinoma. 

 

04. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A radioterapia nos tumores hepáticos é limitada pela baixa tolerância do parênquima hepático à 

radiação. A dose tolerada fica abaixo da necessária para uma efetiva ação antitumoral e controle da lesão, 

mas acarreta alívio temporário de sintomatologia. É necessário avaliar os riscos de lesão do parênquima 

hepático normal, limitando muito o emprego desta terapêutica. A droga mais ativa até o momento 

(quimioterapia) é a ________________________, para o tratamento de tumores primários e as taxas de resposta 

giram em torno de 10%.”  

A) 5-fluoracil. 

B) Floxuridine. 

C) Lipiodol. 
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D) Doxorubicina. 

 

05. A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é caracterizada por indivíduo de qualquer idade com 

doença respiratória aguda caracterizada por febre superior a 38°C, tosse e dispneia, acompanhada ou 

não de manifestações gastrointestinais ou dos seguintes sinais e sintomas:  

I - Aumento da frequência respiratória (>25 IRPM – incursões respiratórias por minuto); 

II - Hipertensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; 

III - Em crianças, observar também: batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência. 

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. 

 

06. As vacinas pandêmicas contem antígenos influenza diferentes dos que estão presentes nos vírus 

influenza atualmente circulantes. Esses antígenos podem ser considerados como “novos”. A vacinação 

contra influenza não é recomendada para: 

A) Mulheres que estejam amamentando. 

B) Idosos acima de 60 (sessenta) anos. 

C) Crianças menores de 6 (seis) meses. 

D) Gestantes. 

 

07. A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária 

por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas de intervenção 

pertinentes é denominada de: 

A) Vigilância epidemiológica. 

B) Proposição. 

C) Notificação. 

D) Sentinela. 

 

08. Sobre o Escorpionismo é incorreto afirmar: 

A) O envenenamento ocorre pela inoculação de veneno pelo ferrão ou aguilhão, localizado na cauda 

de escorpiões.  
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B) A estimulação de terminações nervosas sensitivas determina o aparecimento do quadro local, 

de instalação imediata e caracterizada por dor intensa, edema e eritema discretos, sudorese 

localizada em torno do ponto de picada e piloereção. Eventualmente, mioclonias e fasciculações 

podem ocorrer. 

C)  A atividade sobre o sistema nervoso autônomo é responsável pelo quadro sistêmico, observado 

em crianças, nas quais, após intervalo de poucas horas (de 2 a 3) a alguns dias (2 a 3), podem 

surgir manifestações sistêmicas como sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, 

náuseas, vômitos, sialorreia, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência 

cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo e choque. 

D) A presença das manifestações características impõe a suspeita do diagnóstico de escorpionismo, 

mesmo na ausência de história de picada ou identificação do animal. 

 

09. A abordagem clínico-terapêutica do HIV tem-se tornado cada vez mais complexa, em virtude da 

velocidade do conhecimento acerca deste agente. Os objetivos do tratamento são:  

I - Prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida, pela redução da carga viral; 

II - Reconstituição do sistema imunológico; 

III - Acompanhar a tendência temporal e espacial da doença, de infecções e comportamentos de 

risco. 

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. 

 

10. O cancro mole apresenta semanas ou meses de período de transmissibilidade quando na ausência 

de tratamento, enquanto durarem as lesões. Com antibioticoterapia:  

A) 3 a 5 dias. 

B) 5 a 10 dias. 

C) 7 a 14 dias. 

D) 21 a 30 dias. 

 

11. Em pacientes imunodeprimidos com esofagite por Candida, como primeira escolha, o Ministério da 

Saúde indica o uso de: 

A) Nistatina. 

B) Anfotericina B. 
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C) Voriconazol. 

D) Fluconazol. 

 

12. (1) Atualmente, o comportamento da Cólera, no Brasil, sugere um padrão endêmico, a deficiência do 

abastecimento de água tratada, destino inadequado dos dejetos, alta densidade populacional, carências 

de habitação, higiene inadequada, alimentação precária, educação insuficiente favorecem a ocorrência da 

doença. (2) Nas áreas epidêmicas, o grupo etário mais atingido é o de menores de 15 anos, enquanto que 

nas áreas endêmicas a faixa mais jovem é a bem menos atingida. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a primeira frase está correta. 

B) Apenas a segunda frase está correta. 

C) As duas frases estão corretas. 

D) As duas frases estão incorretas. 

 

13. “Para efeito de controle, considera-se que esse período se estende de 5 dias após o contato com um 

doente (final do período de incubação) até 3 semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença 

(fase paroxística). Em lactentes menores de 6 meses, o período de transmissibilidade pode prolongar-se 

por até 4 a 6 semanas após o início da tosse. A maior transmissibilidade ocorre na fase catarral.” 

O período de transmissibilidade descrito acima se refere a: 

A) Difteria. 

B) Coqueluche. 

C) Leptospirose. 

D) Pneumonia adquirida na comunidade (PAC). 

 

14. Com relação ao tratamento dos casos suspeitos de dengue, para pacientes com prova do laço 

negativa, ausência de sinais de alarme e ausência de manifestações hemorrágicas, indica-se como 

conduta: 

A) Hidratação oral, antitérmicos e analgésicos. 

B) Tratamento ambulatorial com hidratação oral vigorosa, antitérmicos e analgésicos, controle de 

plaquetas. 

C) Hidratação oral supervisionada ou parenteral. Antitérmicos e analgésicos. Reavaliação clínica de 

hematócrito após hidratação. 

D) Hidratação venosa rápida em unidade com capacidade para realizar hidratação venosa sob 

supervisão médica, por um período mínimo de 24 horas. Coleta de exames obrigatórios e 

radiografia de tórax. 
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15. Em casos de transmissão vetorial da Doença de Chagas, podem ocorrer sinais de porta de entrada 

como o edema bipalpebral unilateral, denominado: 

A) Sinal de Filatov. 

B) Sinal de Jobert. 

C) Sinal de Romaña. 

D) Sinal de Stemmer. 

 

16. Sobre a classificação das vasculites, são descritas como vasculites de vasos de calibre variável: 

A) Vasculite associada a anticorpo anticitoplasma de neutrófilos e poliangeíte microscópica. 

B) Síndrome de Behçet e síndrome de Cogan. 

C) Granulomatose com poliangeíte (de Wegener) e granulomatose eosinofílica com poliangeíte 

(Churg-Strauss). 

D) Poliangeíte microscópica associada à hidralazina e vasculite associada ao vírus da hepatite B. 

 

17. A esclerose sistêmica é caracterizada por microvasculopatia amplamente disseminada e fibrose 

tecidual difusa, afetando a pele e outros órgãos sistêmicos, particularmente: 

A) O fígado, os rins e o baço. 

B) O pâncreas, o trato gastrintestinal e as articulações. 

C) O cérebro, terminações nervosas e músculos estriados. 

D) O coração, os pulmões e o trato gastrintestinal. 

 

18. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Na hiperplasia prostática benigna, ________________________________ decorrem da presença de contrações 

involuntárias do detrusor, podendo refletir a resposta da musculatura vesical à obstrução crônica.” 

A) Retenção urinária aguda. 

B) Urgência e incontinência. 

C) Gotejamento terminal. 

D) Poliúria noturna. 

 

19. Com relação às características dos transtornos de personalidade, responda verdadeiro (V) ou falso 

(F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) - Esquizoide: Frio (indiferente), Distante, sem relações íntimas, Esquisito (estranho), Vive no seu 

próprio mundo, Solitário (isola-se), Não se emociona (imperturbável); 
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(__) - Dependente: Rígido, metódico, minucioso. Não tolera variações ou improvisações. Perfeccionista e 

escrupuloso. Muito convencional, segue rigorosamente as regras; 

(__) - Histriônica: Dramatiza, é muito teatral, Sugestionável e superficial. Necessita de atenção, 

Manipulador, Infantil e pueril; 

(__) - Anacástica: Dificuldade em descontrair-se, Preocupa-se facilmente. Teme situações novas, Atento a 

si próprio, Muito sensível à rejeição. Extremamente inseguro. 

A) V-V-F-F. 

B) V-F-V-F. 

C) F-F-V-V. 

D) F-V-F-V. 

 

20. Segundo o artigo 2º da Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90, o dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem: 

A) Determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais. 

B)  À identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a formulação 

de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a assistência às 

pessoas. 

C) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde e o 

controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

D) À redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 

e recuperação. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: 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 na seguinte alternativa: 

A) “EUA registram caso de peste bubônica em criança; entenda a doença” (Título do Texto) 

B) “Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica...” (linhas 1 e 2) 

C) “A criança foi tratada (...)” (linha 3) 

D) “Não se sabe se o menino contraiu a doença durante uma visita...” (linhas 7 a 9) 

 

22. De acordo com o Texto e seu contexto, é incorreto afirmar que: 

A) Na última semana, no estado de Idaho, os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica 

em um menino. 

B) A criança diagnosticada com peste bubônica foi trata com antibióticos e liberada para se 

recuperar em casa. 

C) Esta é a primeira vez em 26 anos que um caso da doença é registrado no estado de Oregon, 

segundo o Departamento Local de Saúde. 

D) Esquilos que vivem perto da casa do menino em Idaho tiveram testes positivos para a doença 

em 2015 e 2016. 

 

23. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro 

gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 
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A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “registraram” (linha 1). 

B) Substituição da primeira partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

C) Substituição de “contraiu” (linha 8) por “contraíram”. 

D) Substituição da segunda partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

 

24. Sobre a regência verbal, concordância e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

A) O verbo “registraram” (linha 1) poderia ser corretamente substituído por “registrou”, sem 

alteração da correção da oração. 

B) O verbo “é” (linha 6) é intransitivo no contexto do Texto. 

C) O verbo “registraram” (linha 1), no Texto, é intransitivo. 

D) A regência do verbo “disseram” (linha 11) é transitiva direta.  

 

25. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho retirado do Texto 

introduz uma:  

A) Oração coordenada assindética. 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

26. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que as partículas “que” destacadas possuem função 

morfológica, respectivamente, de: 

A) Conjunção integrante e pronome relativo. 

B) Conjunção integrante e conjunção integrante. 

C) Pronome relativo e conjunção integrante. 

D) Pronome relativo e pronome relativo. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica em um menino na última semana no estado de 

Idaho.” (linhas 1 a 3) 

A) “Os Estados Unidos” 

B) “registraram” 

C) “um caso” 
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D) “peste bubônica” 

 

28. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado: 

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

29. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta: 

A) A vírgula imediatamente após a palavra “Idaho” (linha 9) foi empregada para isolar o aposto 

explicativo. 

B) A vírgula imediatamente após a palavra “estado” (linha 6) poderia ser suprimida mantendo-se a 

correção gramatical. 

C) As vírgulas que isolam “Idaho” (linha 13) poderiam ser suprimidas mantendo-se a correção 

gramatical.  

D) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“saúde” (linha 11) 

 

30. “Autoridades de saúde disseram que esquilos...” (linhas 11). Sabe-se que todas as palavras abaixo são 

sinônimas do termo destacado. Não poderia, contudo, substituí-lo devido à erro ortográfico: 

A) Expressaram. 

B) Exprimiram. 

C) Evidencearam. 

D) Enunciaram. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Anchieta – SC, as Leis Complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta de votos dos: 

A) Secretários.  

B) Ministros.  

C) Vereadores.  

D) Senadores.  
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32. “Aperto de mãos marca encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un. Encontro entre os dois líderes, 

em Singapura, tem como objetivo selar possível acordo de paz entre Estados Unidos e Coreia do Norte.”  

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

Antes do encontro histórico entre os presidentes Kim Jong-un e Donald Trump, o presidente da Coreia 

do Norte se encontrou com o presidente do seguinte país: 

A) Dinamarca.  

B) Paquistão.  

C) Rússia.  

D) Coreia do Sul.  

 

33. Em relação a Revolta da Chibata, assinale a alternativa incorreta:  

A) Foi um levante de cunho social, realizado em subdivisões da Marinha, sediadas no Rio de Janeiro.  

B) O objetivo era pôr fim às punições físicas a que eram submetidos os marinheiros, como as 

chicotadas, o uso da santa-luzia e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento.  

C) Foi uma revolta popular ocorrida na cidade de São Paulo entre 1879 a 1901.  

D) Ocorreu durante o governo de Hermes da Fonseca.  

 

34. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

“Embaixada dos Estados Unidos abriu inscrições para a décima sétima edição do ____________________________ 

intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos. O prazo vai até 12 de agosto. Estudantes do 

ensino médio da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em 

virtude de sua liderança e trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa, 

são convidados a se candidatar.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

A) Programa de Fomento às Atividades Produtivas.  

B) Programa de Bolsas Eiffel.  

C) Programa Benefício de Prestação Continuada. 

D) Programa Jovens Embaixadores.  

 

35. Mesorregiões são subdivisões dos estados que congregam diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais. Em relação as Mesorregiões de Santa Catarina, 

analise: 

I - A principal cidade do Oeste Catarinense é Chapecó, que também é a cidade menos populosa da 

mesorregião; 
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II - A mesorregião Serrana é a mesorregião mais cêntrica do estado e é limítrofe de todas as demais 

mesorregiões; 

III - A cidade mais populosa da mesorregião da Grande Florianópolis é Palhoça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

 


