ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE
* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de
Respostas com o Fiscal de Sala.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é
obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 01/03/2010, no site www.acaplam.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso
Público nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS de 29/12/2009.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a
mesma.
BOA PROVA!!

Data: 28 de Fevereiro de 2010.

PARTE I – MEDICO
01 - A febre reumática é considerada a causa mais
freqüente de doença cardíaca adquirida nos países do
terceiro mundo. Quanto a esta afecção é verdadeiro afirmar
que:
A) O envolvimento da válvula pulmonar é
extremamente freqüente.
B) Caracteriza-se por poliartrite simétrica de
pequenas articulações.
C) A ocorrência isolada de coréia exclui o
diagnóstico.
D) A doença acomete ,sobretudo, adultos jovens entre
15 e 25 anos de idade.
E) A válvula mitral é a mais atingida na maioria dos
casos.
02 - Tanto a artrite reumatóide quanto o lúpus eritematoso
sistêmico guardam semelhanças em suas características
clínicas, sendo que,no diagnóstico diferencial, há um
destaque na artrite reumatóide para:
A) Quadros articulares crônicos.
B) Quadros poliarticulares simétricos.
C) Artrite de mãos.
D) Padrão inflamatório dos quadros articulares.
E) Possibilidade de redução e alinhamento das
deformidades

07 - Na leucemia linfocítica crônica o achado mais
freqüente é:
A) Linfadenomegalia.
B) Paciente assintomático.
C) Esplenomegalia.
D) Hepatomegalia.
E) Febre sem evidência de infecção.
08 - As manifestações mais comuns do LES são:
A) Hematológicas e hepáticas.
B) Renais e hematológicas.
C) Pulmonares e neurológicas.
D) Cardiovasculares.
E) Articulares e cutâneas.
09 - A amilase pode se elevar na pancreatite mas ,
também, em casos de :
A) Todas as respostas estão corretas.
B) Úlcera péptica perfurada.
C) Gravidez ectópica rota; obstrução intestinal.
D) Isquemia mesentérica.
E) Cálculo em colédoco e parotidite.

03 - Não se inclui entre as causas de diarréia crônica:
A) Diabetes melitus.
B) Hipotireoidismo.
C) Estrongiloidíase.
D) Tuberculose ileocecal.
E) Colite amebiana.

10 - Quanto ao FTA-ABs está incorreto afirmar que:
A) Tem indicação precípua na monitoração da
resposta ao tratamento da sífilis.
B) Pode estar negativo no período inicial da sífilis
primária precoce.
C) A mononucleose e o LES são causas de falsos
positivos.
D) Em geral torna-se positivo a partir do 15º dia de
infecção.
E) A especificidade é muito alta e falsos positivos
raramente ocorrem

04 - Uma leucocitose neutrófila, acompanhada ou não de
desvio à esquerda é a regra em casos de :
A) Apendicite ; colecistite.
B) Diverticulite.
C) Peritonite ; oclusão vascular mesentérica.
D) Enterite regional ; pancreatite.
E) Todas as respostas estão corretas.

11 - Pode confundir-se com leucemia linfocítica aguda e
crônica pela elevada linfocitose atípica:
A) Calazar.
B) Mononucleose infecciosa.
C) Dengue.
D) Resfriado comum.
E) Hepatite A.

05 - Guarda estreita relação com a gravidade da pancreatite
sendo indicador de mau prognóstico:
A) Hipoglicemia.
B) Hipocalcemia.
C) Hiperglicemia.
D) Hiperbilirrubinemia.
E) Hiperazotemia.

12 - Pelo aumento significativo de resistência e alta taxa de
recorrência não constitui (em) alternativa(s ) terapêutica(s)
na pielonefrite;
A) Ampicilina.
B) Amoxicilina.
C) Fluoroquinolonas.
D) Cefalosporinas de espectro estendido.
E) amoxicilina clavulanato.

06 - Não se inclui entre os critérios indicadores da
necessidade de hidratação parenteral nas diarréias agudas:
A) Vômitos incoercíveis.
B) Desidratação grave.
C) Falência da terapia de reidratação oral duas horas
após o início .
D) Taquipnéia.
E) Hipotensão.

13 - Embora seja um antibiótico seguro e prescrito
habitualmente
na gravidez , tem risco de anemia
hemolítica neonatal e hemólise se usado em grávidas a
termo:
A) Quinolonas.
B) Cefalexina.
C) Tetraciclina.
D) Nitrofurantoína.
E) Amoxicilina.

14 - Se o paciente tem adenopatia inguinal sem úlcera(s)
concomitante(s), tratar como:
A) Cancro mole.
B) Herpes genital.
C) Sífilis.
D) Donovanose.
E) Linfogranuloma venéreo.
15 - O maior benefício sintomático para pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada é proporcionado
pelo uso de :
A) Diuréticos.
B) Inibidores da enzima de conversão da
angiotensina.
C) Digoxina.
D) Betabloqueadores.
E) Antagonistas dos receptores da angiotensina II.
16 - São muito freqüentes na forma clássica do calazar,
exceto:
A) Hepatoesplenomegalia.
B) Pancitopenia por acometimento da medula óssea.
C) Acometimento ganglionar e cutâneo.
D) Fraqueza.
E) Emagrecimento.
17 - Quanto ao ácido nalidíxico é verdadeiro que:
A) Tem ação antimicrobiana sobre as enterobactérias
mas com ação terapêutica sómente em vias
urinárias e intestino.
B) A ação antimicrobiana contra bactérias grampositivas torna-o uma segunda escolha em
pneumonias.
C) Com doses fracionáveis em duas tomadas pode ser
usado na profilaxia da infecção urinária
recidivante.
D) Na cistite de mulher jovem tem excelentes níveis
de cura em dose única.
E) Mesmo com o desenvolvimento de outras
quinolonas com administração mais facilitada o
uso de ácido nalidíxico continua aconselhável para
gestantes e nutrizes.
18 - As quinolonas de segunda geração – norfloxacino e
lomefloxacino - não tem atividade antimicrobiana regular
contra estas bactérias, exceto:
A) Estreptococos.
B) Pnemococos,
C) Estafilococos coagulase-positivos e negativos.
D) Enterococos e bacilos gram-positivos.
E) Anaeróbios.
19 - O efeito colateral mais importante da isoniazida é:
A) Neuropatia periférica.
B) Necrose maciça do fígado.
C) Teratogênese.
D) Hepatite exclusivamente em hepatopatas crônicos.
E) Hepatite tóxica.

20 - Não deve(m) ser prescrito(s) para pacientes com
insuficiência cardíaca descompensada. Só iniciá-lo(s) após
a compensação, sempre com doses baixas e
progressivamente aumentadas:
A) Digoxina.
B) Inibidores da ECA.
C) Diuréticos.
D) Bloqueadores de receptores da angiotensina II.
E) Betabloqueadores.
21 - No manejo da uretrite gonocócica não-complicada, o
uso deste(s) antimicrobiano(s) está sendo desencorajado,
pelo aumento rápido de resistência dos gonococos :
A) Cefixima.
B) Ceftriaxona.
C) Tianfenicol.
D) Azitromicina. Doxiciclina.
E) Fluoroquinolonas.
22 - Entre os cuidados imediatos ao acidentado com
ofídios não se preconiza:
A) Garrote ou torniquete; cortes no local do
ferimento; sucção com a boca no local atingido.
B) Lavar a ferida com água e sabão e evitar a
aplicação de remédios caseiros.
C) Hidratar e manter a vítima em repouso.
D) Evitar deambulação.
E) Transportar imediatamente o acidentado para
ambulatório, pronto-socorro ou hospital mais
próximo.
23 - Não integram os sinais e sintomas dos acidentes por
ofídios do gênero BOTHROPS:
A) Dor local; edema endurecido; calor e eritema de
instalação precoce.
B) Oligúria e anúria. Surgimento de bolhas e
equimoses após seis horas.
C) Hemorragia no local da picada.
D) Facies miastênica ; ptose palpebral.
E) Hemorragia distante do local da picadagengivorragia ; epistaxe ; hematúria.
24 - Entre os achados clínico-laboratoriais que possam
indicar maior gravidade da hepatite B não se inclui (em):
A) Presença de edema e/ ascite.
B) Intensidade do aumento dos valores das enzimas.
C) Gravidez.
D) Hipoglicemia persistente.
E) Presença de vômitos e/ou diarréia , incoercíveis.
25 - A tuberculose pode surgir sem que nenhuma
deficiência imunológica seja evidenciada. No entanto,
algumas condições clínicas podem contribuir para o
aumento de incidência e dificultar o seu controle, como,
por exemplo:
A) Corticoterapia; quimioterapia antineoplásica.
B) Diabetes melito; neoplasias (particularmente
linfomas).
C) Silicose; sarcoidose.
D) Estado pós-gastrectomia.
E) Todas as respostas estão corretas.

26 - No manejo do diabetes melitus , o agente que diminui
a produção hepática de glicose e aumenta a sensibilidade à
insulina é a
A) Clorpropamida.
B) Glibenclamida.
C) Glimepirida.
D) Acarbose.
E) Metformina.
27 - Quanto à transmissão da hepatite B pode ocorrer por
via:
A) Todas as respostas estão corretas.
B) Parenteral.
C) Vertical.
D) Sexual.
E) Fecal-oral.
28 - Mais comumente a radiografia da tuberculose
pulmonar primária mostra:
A) Infiltração multinodular atrás ou acima da
clavícula.
B) Infiltração em qualquer parte do pulmão.Se em
ápice é patognomônica.
C) Ausência de alterações radiológicas ou apenas
discreta linfadenopatia mediastinal.
D) Derrame pleural bilateral.
E) Infiltrado pulmonar e adenopatia hilar.

PARTE II – PORTUGUÊS
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte:
Sensatez e diálogo para resolver conflitos
Apesar dos índices assustadores da violência e do
sensacionalismo dos meios de informação, os brasilienses
têm consciência de que a paz, a sensatez e o diálogo ainda
são as melhores formas de se resolverem conflitos.
Isso foi constatado em pesquisa iniciada há dois
anos, pelo Departamento de Sociologia da UnB, que
aplicou 625 questionários aos moradores do Plano Piloto,
do Park Way, dos lagos e das cidades-satélites.
A pesquisa intitulada As Representações Sociais
da Violência no DF, segundo sua coordenadora,
professora Maria Stela Grossi Porto, revelou “um tipo de
evolução, um despertar da sociedade” para o problema. Os
resultados obtidos até agora mostram, segundo ela, um
progresso em termos do processo de civilização. Porém,
Maria Stela faz uma ressalva: “Percebemos, pelas
respostas, que há uma recusa à violência, mas também
detectamos a ambigüidade das reações, em uma proporção
bastante significativa, com destaque para a idéia de que,
para ‘me defender’, ou para ‘defender os que me são
próximos’, então o uso da violência é válido”.
A segurança privada é um fator que pode
aumentar a violência, revelou ainda a pesquisa. Para Maria
Stela, “a proliferação da privatização da segurança
confunde o que é público e o que é privado. Um segurança
particular defende interesses particulares, que podem se
opor aos da comunidade. Isso eu considero um retrocesso”.
(Márcio Varela. A banalização da violência.
UnB Revista, ano 1, nº 2, com adaptações.)
29 – Das afirmações seguintes:
I- De acordo com os meios de informação, a paz, a
sensatez e o diálogo ainda são as melhores formas de se
resolverem conflitos.
II- O Departamento de Sociologia da UnB já realizou 625
pesquisas acerca da violência no Distrito Federal (DF).
III- A pesquisa realizada pela professora Maria Stela
revelou que os habitantes do DF estão cada vez mais
violentos.
A) Todas estão corretas.
B) Apenas I e II estão corretas.
C) Apenas II está correta.
D) Apenas II e III estão corretas.
E) Todas estão incorretas.
30 – Das afirmações seguintes:
I- Segundo as pessoas entrevistadas, nenhuma situação
justifica o emprego da violência.
II- A pesquisadora vê o conflito entre os interesses da
segurança privada e os da comunidade como um retrocesso
no processo civilizatório.
III- O pronome isso (2º parágrafo) refere-se as idéias
contidas no primeiro parágrafo do texto.
A) Estão corretas II e III.
B) Estão corretas I e III.
C) Estão corretas II e III.
D) Apenas I está correta.
E) Todas estão corretas.

31 – Assinale a opção em que a correlação pronome /
referente está incorreta.
A) O pronome “ela” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
B) O pronome “que” (2º parágrafo) refere-se a
“Departamento de Sociologia da UnB”.
C) O pronome “sua” (3º parágrafo) refere-se a
“pesquisa intitulada As Representações Sociais da
Violência no DF”.
D) O pronome “que” (4º parágrafo) refere-se a
“interesses particulares”.
E) N. D. A.
32 – Assinale a alternativa com palavra grafada
incorretamente:
A) O deputado defendeu a descriminação da
maconha.
B) Sua ascensão à presidência da firma surpreendeu a
todos.
C) Todos o julgavam, com razão, pretencioso.
D) Os deputados não queriam acabar com os próprios
privilégios.
E) A disputa entre os cônjuges só poderia ser
resolvida nos tribunais.
33 – “Durante muitos anos o TUCA o Teatro da
Universidade Católica foi em São Paulo o templo da
música brasileira”.
No período acima, corretamente pontuado, há:
A) 1 vírgula.
B) 4 vírgulas.
C) 2 vírgulas.
D) Não há vírgulas.
E) 3 vírgulas.
34 – A alternativa que apresenta erro no emprego do
acento grave, indicativo de crase, é:
A) Preciso ir à Copacabana.
B) Ele chegou à uma e meia.
C) Seja rápido na sua ida à França.
D) Nada mais confere legitimidade à Nação.
E) Apenas o STF pode impor jurisprudência à
legislação ordinária.
35 – “... diante desta cruel realidade, o belo torna-se
repugnante” – a palavra belo nessa frase, quanto ao
processo de formação, classifica-se como:
A) derivação regressiva
B) primitiva
C) abreviação vocabular
D) derivação imprópria
E) hibridismo
36 – “É bom que estudem bem o programa”. Nesse
período há uma oração:
A) substantiva predicativa
B) adjetiva restritiva
C) substantiva subjetiva
D) coordenada sindética
E) adjetiva explicativa

37 – Assinale a alternativa correta quanto a função
sintática do termo destacado na frase seguinte:
“O homem anseia por uma vida de liberdade”.
A) adjunto adnominal
B) objeto direto
C) objeto indireto
D) adjunto adnominal
E) objeto direto preposicionado
38 – A alternativa que apresenta erro quanto à
concordância verbal é:
A) Deram quatro horas no relógio da central.
B) São dificuldades a serem vencidas.
C) Tudo estava bem, como se não houvessem
ameaças.
D) Eram dois irmãos bem parecidos.
E) Só eles podem fazer tais exceções.
39 – Na expressão: “... a natureza parecia estar
chorando...”, do ponto de vista estilístico temos:
A) antítese
B) polissíndeto
C) eufemismo
D) ironia
E) personificação
40 – Assinale a alternativa que completa de forma correta,
respectivamente:
I- O jogo _____ me referi foi ganho pelo Brasil.
II- O escritor _____ livro acabei de ler encontra-se em
Curitiba.
A) a que – de que
B) de que – cujo
C) cujo – a que
D) a que – cujo
E) N. D. A.

