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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO 

PROCESSO SELETIVO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 14 questões ESPECÍFICAS 
- 06 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 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 10/01/2010, no final da tarde. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Processo 
Seletivo nº 001/2009 da PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO de 26/11/2010. 
  
* 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!! 

MÉDICO - PSF 



PARTE I - MÉDICO 
 
01 - Quanto ao paracetamol , uma das alternativas abaixo 
não está correta: 

A) Em doses terapêuticas tem excelente eficácia 
antiinflamatória; 

B) O antídoto para uma intoxicação por esta droga é 
a N-acetilcisteína. 

C) É considerada o agente de escolha como 
antipirético,sendo seguro em doses terapêuticas. 

D) A hepatotoxidade é rara em doses terapêuticas. 
E) pode ser usado em todas as faixas  etárias sendo o 

mais indicado em  puérperas. 
 
02 - Quanto à dipirona todas as afirmativas estão corretas, 
exceto: 

A) Sonolência, cansaço e cefaléia constituem 
possíveis efeitos adversos. 

B) A solução de dipirona sódica  pode ser 
administrada, com segurança, juntamente com 
outros medicamentos injetáveis sendo praticamente 
inexistente a possibilidade de incompatibilidade. 

C) Reduz a eficácia terapêutica  anti-hipertensiva e o 
efeito diurético de diuréticos tiazídicos. 

D) Aumenta o risco de hipoglicemia das 
sulfoniluréias. 

E) A combinação de dipirona com antiespasmódicos 
não melhora sua eficácia. 

 
03 - As penicilinas cobrem o tratamento específico da 
maioria das infecções correntes. Quanto a estes 
antibióticos está correto afirmar que: 

A) O medicamento de escolha para a profilaxia oral  
da endocardite infecciosa em procedimentos 
dentários  é  a ampicilina. 

B) A ampicilina oral tem absorção oral mais 
completa e atinge o pico sérico mais rapidamente 
que a amoxicilina. 

C) Distribuem-se amplamente no organismo, exceto  
no sistema nervoso central; exceto quando as 
meninges estão inflamadas,quando então há 
penetração. 

D) Quando houver melhora dos sintomas infecciosos 
após as primeiras doses o tratamento pode ser 
encurtado e interrompido antes do final. 

E) O uso concomitante de contraceptivos orais com 
ampicilina não diminui a efetividade do 
contraceptivo. 

 
04 -Não está correto indicar a benzilpenicilina benzatina: 

A) Na profilaxia da febre reumática, por via intra-
muscular profunda,a cada quatro semanas. 

B) Na sífilis primária, 2.400.000 UI, por via intra-
muscular profunda, dose única.Aplicar em dois sítios. 

C) Nas faringites estreptocócicas- 1.200.000 UI, por 
via intra-muscular profunda em dose única. 

D) Na sífilis tardia – 1.200.000 UI, por via intra-
muscular profunda,uma vez por semana, durante 
seis semanas. 

E) Na sífilis tardia, 2.400.000 UI - aplicar em dois 
sítios - uma vez por semana - por via intra-
muscular profunda durante três semanas. 

05 - Quando se prescreve um medicamento a uma 
gestante, deve-se ter em mente que o feto é um potencial 
recebedor do mesmo.Pelo risco de poder causar dano ou 
morte ao feto, em qualquer fase da gravidez o uso é 
contra-indicado: 

A) Cloridrato de amitriptilina. 
B) Cloridrato de prometazina. 
C) Mebendazol. 
D) Praziquantel. 
E) Inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina. 
 
06 - Uma das principais vantagens da azitromicina é ser 
captadaem grandes quantidades pelos tecidos e depois 
liberada, lentamente,nos dias subseqüentes. Assim, um 
período de tratamento de cinco dias, por via oralresulta 
em nível sanguíneo terapêutico por até: 

A) cinco dias; 
B) uma semana; 
C) dez dias; 
D) 20 dias; 
E) nenhuma resposta está correta. 

 
07 - Constituem sintomas e sinais de  hipertireoidismo, 
exceto: 

A) Palpitações; tremores; perda de cabelo. 
B) Aumento do número de evacuações; sede e 

poliúria; osteoporose. 
C) Dispnéia; perda de peso; aumento do apetite. 
D) Constipação; derrame pleural; menorragia; 

insuficiência cardíaca congestiva. 
E) Fadiga; intolerância ao calor; psicose. 

 
08 - No tratamento empírico das  PAC - pneumonias 
adquiridas na comunidade - podem ser utilizados, 
ambulatorialmente, beta-lactâmicos ou macrolídeos ou 
fluorquinolonas respiratórias. Uma das escolhas abaixo 
não está correta: 

A) Quando houver forte suspeita de atípicos- 
macrolídeos ou fluorquinolona. 

B) Quando houver forte suspeita de pneumococo- 
fluorquinolona. 

C) Quando houver forte suspeita de co-morbidade- 
amoxicilina com clavulanato ou fluorquinolona. 

D) Quando houver forte suspeita de S. pneumoniae- 
amoxicilina com clavulanato ou quinolona. 

E) Quando houver forte suspeita  de resistência 
elevada  do S. pneumoniae - fluorquinolona 
respiratória. 

 
09 - Para esquemas terapêuticos da cistite na mulher idosa 
e no paciente diabético constitue(m) alternativa(s) 
terapêutica(s) de menor eficácia: 

A) cefalexina ;amoxicilina. 
B) norfloxacino. 
C) ciprofloxacino; lomefloxacino. 
D) cotrimoxazol; levofloxacino. 
E) nitrofurantoína. 

 
 
 



 
 
10 - No tratamento empírico da cistite comunitária não 
complicada na mulher jovem, não é verdadeiro afirmar 
que: 

A) O ácido pipemídico tem boa eficácia e mínimos 
efeitos colaterais mas deve ser mantido por dez 
dias. 

B) Em mulher jovem com episódio ocasional de 
infecção urinária não complicada, o tratamento 
rápido em dose única  com ciprofloxacino, 
proporciona índice de cura acima de 90%. 

C) O moxifloxacino não é recomendado por não 
atingir concentrações adequadas nas vias 
urinárias. 

D) O tratamento com duração de três dias tem 
eficácia inferior ao emprego das drogas por 
tempo mais prolongado ,  seja de cinco, de sete 
ou de dez dias. 

E) Se houver suspeita de gravidez não usar 
quinolonas. 

 
11 - Constitue complicação purulenta da faringoamigdalite 
por S.pyogenes: 

A) febre reumática. 
B) eritema nodoso. 
C) coréia. 
D) púrpura de Henoch-Shoenlein. 
E) abscesso retrofaringeo. 

 
12 - No tratamento da erisipela está contra-indicado(a) 
por não haver concentração no tecido linfático e na derme 
profunda : 

A) penicilina benzatina. 
B) penicilina procainada. 
C) amoxicilina oral. 
D) macrolídeo 
E) cefalosporina. 

 
13 - O hemograma é um exame indispensável na 
leishmaniose visceral. Entre suas alterações, nesta 
afecção, não se encontra (m): 

A) todas as respostas estão corretas. 
B) leucocitose com neutropenia. 
C) eosinofilia. 
D) plaquetas ,geralmente, acima de 150.000 por mm 
E) anemia hipocromica e macrocítica. 

 
14 - Em predispostos: broncoespasmo e bradiarritmias  
são riscos de emprego mais importantes relacionados com 
o uso de: 

A) antagonistas do sistema renina-angiotensina. 
B) antagonistas adrenérgicos beta-bloqueadores não 

seletivos. 
C) diuréticos tiazídicos. 
D) antagonistas do cálcio. 
E) diuréticos de alça. 

 
 
 
 

 
 
 
 



PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte: 
 
 A noção dos Direitos Humanos está totalmente 
ligada ao contexto de cada época. Quando não havia 
escrita e a fala humana ainda se estruturava com sons 
guturais, primitivos, os “direitos humanos” eram 
inexistentes como conceito e como prática: a luta pela 
sobrevivência era bruta, dura, e favorecia os mais fortes. E 
assim foi, durante séculos.  
 O princípio cristão do amor ao próximo, nesse 
processo, representou uma revolução cultural, uma radical 
novidade (o que não impediu que seu arauto terminasse 
condenado à morte, e morte na cruz, a mais terrível!). Mas 
a idéia mais elaborada, doutrinária, dos seres humanos 
como iguais e, portanto, com os mesmos direitos, é um 
resultado da luta da burguesia contra o obscurantismo dos 
senhores feudais e da aristocracia absolutista. Já na 
Declaração de Independência Norte-Americana, de 1776, 
os seres humanos eram considerados “naturalmente iguais, 
livres e independentes”. Uma novidade! 
 Essas idéias novas, afirmativas de direitos e de 
um original entendimento do humano, foram elaboradas 
teoricamente com mais detalhes pela Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, 
lançada em 26 de agosto de 1789. Em síntese, ela reafirma 
que “todos os homens são iguais perante a lei” e que “a lei 
deve proteger a liberdade pública e individual contra a 
opressão daqueles que governam” – o que o Absolutismo 
considerava impensável! 

(Chico Alencar. Direitos mais humanos. Rio de Janeiro: 
Garamond, p. 21, com adaptações.) 

 
15 - Das afirmações seguintes com relação as idéias do 
texto: 
I – A construção dos Direitos Humanos foi lento e 
decorreu da luta da burguesia contra a opressão. 
II – A noção de Direitos Humanos é universal e imutável. 
III – Os senhores feudais e a aristocracia elaboraram a 
doutrina dos Direitos Humanos. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
16 - Das afirmações referentes ao texto: 
I – Contextualmente, a palavra “humano” (3º parágrafo) é 
um substantivo. 
II – A palavra “arauto” (2º parágrafo) está sendo utilizada 
no texto com o sentido de “portador de mensagens”. 
III – A expressão “nesse processo” (2º parágrafo) refere-se 
a uma idéia implícita no parágrafo anterior. 

A) Todas estão corretas. 
B) Todas estão incorretas. 
C) Estão corretas apenas I e II. 
D) Está correta apenas a III. 
E) Estão corretas apenas I e III. 

 
 

 
 
17 - Marque a opção em que o fonema /Z/ é representado 
pela letra X em todas as palavras. 

A) e___ecutante, de___erção, apra___ível 
B) resci___ão, ra___oável, ane___ação 
C) e___oneração, e___orbitante, e___iguidade 
D) e___igibilidade, e___tinto, cláu___ula 
E) má___imo, e___clusão, pre___unção 

 
18 - Assinale a alternativa em que o elemento grifado O é 
vogal de ligação. 

A) faço 
B) cerebrozinho 
C) opor 
D) alunos 
E) cartografia 

 
19 - Nas três orações do período seguinte, os predicados 
são, respectivamente: 
 “É possível que cheguemos cansados, mas isso 
não impossibilitará a realização do encontro”. 

A) nominal / verbo-nominal / verbal 
B) nominal / verbal / verbal 
C) verbal / verbo-nominal / nominal 
D) nominal / nominal / verbal 
E) verbo-nominal / verbo-nominal / verbal 

 
20 - Marque a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
 “Maria estava __________ irritada e, à 
__________ voz, porém com __________ razões, dizia 
__________ desaforos”. 

A) meia – meia – bastantes – bastante 
B) meio – meia – bastantes – bastantes 
C) meio – meia – bastante – bastante 
D) meia – meia – bastantes – bastantes 
E) meia – meia – bastante – bastante 

 
 
 


