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CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO - PSF
* 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 03/05/2010, 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 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de 25/01/2010.
* 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!!

Data: 02 de Maio de 2010.

PARTE I – MÉDICO – PSF
01 - Entre as características e conceitos sobre a dor
abdominal não é verdadeiro afirmar que;
A) A contratura involuntária com parede abdominal
rígida e musculatura toda contraída ,
independentemente da vontade do paciente,
indica irritação peritoneal.
B) Na dor visceral, sua localização não é bem
definida e a dor pode ser sentida em local
diferente da localização do órgão doente.
C) A contratura voluntária da musculatura da parede
abdominal diante de dor provocada pela
palpação, não configura sinal de irritação
peritoneal.
D) Um quadro infeccioso ou isquêmico pode
repercutir na série branca através da presença de
leucocitose ou leucopenia.
E) A amilase e a lipase são exames diagnósticos de
pancreatite aguda, lembrando que pequenos
aumentos da amilasemia também podem ocorrer
em outras afecções.
02 - A dor abdominal pode ser decorrente de doença
sistêmica ou de órgãos situados fora do abdome.
Encontra(m)-se entre as doenças que podem simular
abdome agudo:
A) Infarto agudo do miocárdio; porfiria.
B) Pericardite; anemia falciforme.
C) Pneumonia lobar inferior; herpes zoster.
D) Cetoacidose diabética.
E) Todas as respostas estão corretas.
03 - Entre os medicamentos mais comumente envolvidos
na etiologia da colite pseudo membranosa estas drogas
estão incluídas, exceto:
A) Metronidazol.
B) Ampicilina.
C) Amoxicilina; penicilina.
D) Sulfametoxazol + trimetoprim.
E) Clindamicina.
04 - No manejo das Urgências e Emergências
Hipertensivas é verdadeiro que:
A) Nas emergências hipertensivas o objetivo é o
controle da pressão arterial num prazo de 24h
com hipotensores orais.
B) Após o controle da pressão arterial é
imprescindível a mudança do hipotensor
rotineiramente usado pelo paciente e a associação
de drogas.
C) A droga de escolha no manejo ambulatorial das
emergências hipertensivas é a nifedipina sublingual.
D) A complicação mais freqüente é o edema agudo
pulmonar.
E) O valor absoluto da pressão sanguínea determina
a gravidade da situação, porém é mais importante
a rapidez com que a pressão arterial se eleva.

05 - Quanto às pneumonias adquiridas na comunidade
(PAC) é verdadeiro afirmar que;
A) A principal via de contaminação dos pulmões é a
inalação de partículas infectantes do ambiente.
B) De maneira geral, as PAC se apresentam de
forma insidiosa e a resolução radiológica
raramente ocorre antes de duas semanas.
C) Leucocitose é fator de mau prognóstico.
D) Nos idosos as apresentações clínicas mais usuais
são: confusão mental e descompensação de
doença de base.
E) O esquema de escolha é a associação de um
macrolídeo com um betalactâmico.
06 - Constitui um erro muito comum durante o tratamento
da asma:
A) O uso de corticosteróide por via oral ou
endovenosa já que têm efeito equivalente.
B) O uso de aminofilina como tratamento principal e
inicial.
C) Utilizar oxigênio nas crises moderadas.
D) Indicar na crise grave a utilização de brometo de
ipratrópio, em doses repetidas,administradas
conjuntamente com os B2 agonistas de curta
duração por nebulização.
E) Considerar como medida inicial de tratamento o
uso de B2 agonista por via inalatória em doses
adequadas e repetidas a cada 10m na primeira
hora.
07 - Constitui contra-indicação
acetaminofen:
A) Gastrite.
B) Úlcera péptica.
C) Distúrbio hepático.
D) Coagulopatias.
E) Insuficiência renal.
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08 - Entre os sinais mais importantes das anemias se
inclui (em):
A) Palidez cutâneo-mucosa; edema em consequência
da retenção de sódio.
B) Taquicardia (de repouso);dispnéia aos esforços.
C) Sopro sistólico de ejeção; ortopnéia.
D) Falta de apetite e indigestão pela diminuição da
oxigenação intestinal.
E) Todas as respostas estão corretas.
09 - Pacientes hipertireoideos podem apresentar crise
tireotóxica potencialmente fatal, com uma mortalidade
acima de 20%.Nos exames clínico-laboratoriais não se
detecta(m):
A) Leucocitose, com ou sem infecção.
B) Transaminases e bilirrubinas elevadas por
disfunção hepática.
C) Cortisol sérico elevado por causa do estresse. Se
normal pode indicar insuficiência adrenal.
D) Leucopenia; hipoglicemia.
E) Encefalopatia
metabólica
exteriorizada
clinicamente por labilidade, choro, delírio e até
coma.

10 - Entre os exames complementares do paciente com
hipotireoidismo descompensado não se detecta este
resultado:
A) Taquicardia com ou sem arritmia.
B) Cardiomegalia com ou sem derrame pericárdico.
C) Bradicardia - prolongamento do intervalo QT do
eletrocardiograma.
D) Elevação da creatinofosfoquinase.
E) Elevação da uréia e creatinina pelo baixo fluxo
renal.
11 - Paciente com suspeita de cetoacidose diabética
apresenta no quadro clínico os seguintes achados.
Assinale a alternativa incompatível com a suspeita
diagnóstica:
A) Poliúria; polidpsia.
B) Bradicardia.
C) Perda de peso; vômitos; dor abdominal.
D) Desidratação; fraqueza.
E) Alteração do nível de consciência e da acuidade
visual.
12 - Na caracterização da diarréia inflamatória é incorreto
afirmar que:
A) Caracterizam-se por evacuações freqüentes, de
pequeno volume com presença de muco e pus.
B) É comum surgir febre (acima de 38,5°C).
C) Podem ocorrer toxemia, dor abdominal intensa e
tenesmo.
D) As fezes apresentam grande quantidade de
leucócitos e sangue.
E) As causas mais freqüentes são: vírus (60%);
bactérias (20%); protozoários (5%).

16 - Não é uma droga de primeira escolha no tratamento
da hanseníase:
A) Rifampicina.
B) Dapsona.
C) Clofazimina.
D) Ofloxacino.
E) Todas as respostas estão corretas.
17 - O secnidazol mostra-se ativo no tratamento das
seguintes afecções, exceto:
A) Tricomoníase urogenital.
B) Giardíase.
C) Vaginites inespecíficas por G. vaginalis.
D) Amebíase intestinal crônica.
E) Amebíase hepática.
18 - Sobretudo em indivíduos desnutridos e/ou
alcoólatras, ocorre neuropatia periférica com o uso de
isoniazida. Este efeito adverso pode ser prevenível e
reversível com o uso de:
A) Tiamina.
B) Riboflavina.
C) Piridoxina.
D) Biotina.
E) Ácido fólico; cianocobalamina.
19 - Quanto à eficácia da ciprofloxacina é pequena a ação
e não tem ação contra, respectivamente:
A) Enterobactérias e hemófilos.
B) Neisserias e pseudomonas.
C) Enterobactérias e estafilococos.
D) Shigeloses e salmoneloses.
E) Estreptococos e anaeróbios.

13 - Pelo menos quatro critérios abaixo devem estar
presentes - de forma consecutiva ou seriada - para o
diagnóstico de LES, exceto:
A) Artrite erosiva simétrica.
B) Leucopenia.
C) Rash malar.
D) Proteinúria.
E) Anticorpos anti-nucleares (FAN).

20 - Quanto à leishmaniose visceral está correto afirmar
que:
A) A maioria das infecções é assintomática.
B) Além da transmissão indireta pode ocorrer
transmissão direta de pessoa a pessoa.
C) Não há relato de transmissão vertical.
D) Não há relato de casos em zonas urbanas.
E) Grandes massas ganglionares são comuns.

14 - A artrite reumatóide e o lupus eritematoso sistêmico
podem ter em comum:
A) Erosões nos ossos do carpo.
B) Trombocitose.
C) Rigidez matinal e fator reumatóide positivo.
D) Nódulos em zonas de atrito.
E) Osteopenia e osteoporose.

21 - Nas infecções maciças pode causar prolapso retal:
A) Strongyloides stercoralis.
B) Enterobios vermicularis.
C) Trichuris trichiura.
D) Ascaris lumbricoides.
E) Ancilostomídeos.

15 - Azitromicina 2g VO 1X semana, por uma a duas
semanas, tem se mostrado promissora no tratamento da :
A) Sífilis inicial.
B) Uretrite gonocócica.
C) Donovanose.
D) Cancro mole.
E) Neurossífilis.

22 - Nesta parasitose as fêmeas podem entrar na vagina e,
subsequentemente, no útero ou nas trompas uterinas onde
morrem. A presença dos vermes nos órgãos genitais
femininos pode levar à vaginite e, mais raramente, à
endometriose e salpingite. Trata-se da:
A) Enterobíase.
B) Ascaridíase.
C) Estrongiloidíase.
D) Tricuríase.
E) Ancilostomíase.

23 - Não integra(m) os sinais e sintomas de acidentes por
ofídios do gênero crotalus:
A) Facies miastênica.
B) Dor local; edema endurecido; calor e eritema de
instalação precoce.
C) Mialgias.
D) Paralisia da musculatura respiratória.
E) Sialorréia.
24 - A melhor estratégia de prevenção da tuberculose
consiste em:
A) Identificação precoce e o tratamento completo
dos casos bacilíferos.
B) Investigação de comunicantes.
C) Vacinação com BCG intra-dérmico.
D) Quimioprofilaxia.
E) Todas as respostas estão incorretas.
25 - Estão incluídos entre os fatores causais de elevação
crônica da pressão arterial na hipertensão essencial ou
primária, exceto:
A) História familiar de hipertensão.
B) Fatores ambientais; transtornos do sono.
C) Obesidade; excessiva ingestão de cloreto de
sódio.
D) Nefropatia parenquimatosa ; tumor adrenal.
E) Uso abusivo de bebida alcoólica.
26 - Não se encontra entre os riscos mais importantes no
emprego do propanolol:
A) Broncoespasmo;
B) Hiperuricemia;
C) Insuficiência circulatória periférica.
D) Bradiarritmias.
E) Mascaramento de hipoglicemia em diabéticos.
27 - Quanto aos linfomas e leucemias está incorreto
afirmar que:
A) Leucemias crônicas podem ser causas de FOO e,
algumas vezes ocorrem na presença de
hemograma normal como visto nas formas
aleucêmicas.
B) Leucemias crônicas podem ser causas de FOO, e
algumas vezes ocorrem na presença de
hemograma normal como ocorre nas formas préleucêmicas.
C) A probabilidade de febre como sintoma inicial da
doença de Hodgkin aumenta com o número de
linfonodos acometidos.
D) O padrão Pel-Ebstein de febre (ciclos febris de 310 dias, com períodos afebris) é característico da
doença de Hodgkin.
E) Num caso de febre de origem obscura, (FOO) a
presença de um hemograma normal exclui uma
leucemia aguda como causa.

28 - Assinale a apresentação mais comum da
toxoplasmose em crianças e adultos jovens
imunocompetentes, incluindo as mulheres grávidas:
A) Hepatite com linfadenopatia.
B) Miocardite com ou sem efusão pericárdica.
C) Forma linfadenítica com ou sem exantema.
D) Forma exantemática com exantema do tipo
maculopapular disseminado incluindo regiões
palmar e plantar.
E) Pneumonia.

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Superior
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:
A Revolução Industrial provocou a dissociação
entre dois pensamentos: o científico e tecnológico e o
humanista. A partir do século XIX, a liberdade do homem
começa a ser identificada com a eficiência em dominar e
transformar a natureza em bens e serviços. O conceito de
liberdade começa a ser sinônimo de consumo. Perde
importância a prática das artes e consolidam-se a ciência e
a tecnologia. Relega-se a preocupação ética. A procura da
liberdade social se faz sem considerar-se sua distribuição.
A militância política passa a ser tolerada, mas como opção
pessoal de cada um.
Essa ruptura teve o importante papel de contribuir
para a revolução do conhecimento científico e tecnológico.
A sociedade humana se transformou, com a eficiência
técnica e a consequente redução do tempo social
necessário à produção dos bens de sobrevivência.
O privilégio da eficiência na dominação da
natureza gerou, contudo, as distorções hoje conhecidas: em
vez de usar o tempo livre para a prática da liberdade, o
homem reorganizou seu projeto e refez seu objetivo no
sentido de ampliar o consumo. O avanço técnico e
científico, de instrumento da liberdade, adquiriu autonomia
e passou a determinar uma estrutura social opressiva, que
servisse ao avanço técnico e científico. A liberdade
identificou-se com a ideia de consumo. Os meios de
produção, que surgiram do avanço técnico, visam ampliar
o nível dos meios de produção.
Graças a essa especialização e priorização, foi
possível obter-se o elevado nível do potencial-de-liberdade
que o final do século XX oferece à humanidade. O sistema
capitalista permitiu que o homem atingisse as vésperas da
liberdade em relação ao trabalho alienado, às doenças e à
escassez. Mas não consegue permitir que o potencial
criado pela ciência e tecnologia seja usado com a
eficiência desejada.
(Cristovam Buarque. Na fronteira do futuro. Brasília:
Ed. UnB, 1989. p. 13, com adaptações)

29 - Das afirmações seguintes relativas ao texto:
I – É possível compreender no primeiro parágrafo que a
ética foi extinta a partir do século XIX.
II – A expressão “Essa ruptura”, utilizada no segundo
parágrafo, refere-se a ideia central do parágrafo anterior.
III – A expressão “As vésperas da liberdade” é usada como
forma de exprimir que a humanidade ainda não atingiu a
liberdade desejada.
A) Estão corretas apenas as alternativas II e III.
B) Está correta apenas alternativa II.
C) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
D) Todas as alternativas estão corretas.
E) Todas as alternativas estão incorretas.
30 - Todas as afirmativas estão incorretas com relação ao
texto, exceto:
A) O autor defende que o sistema capitalista
apresenta a seguinte analogia: quanto maior o
consumo, menor a opressão.
B) O termo “procura” (1º parágrafo) pode ser
classificado como verbo e “da liberdade social”, o
objeto indireto.
C) A ideia expressa no texto pelo emprego de “mas”
(1º parágrafo) corresponde à ideia de
consequência de porém, expressão que pode
ocupar o mesmo lugar na oração.
D) A definição de “Liberdade” é tomada como
sinônima de consumo e de eficiência no domínio e
na conversão da natureza em bens e serviços.
E) A supressão da vírgula colocada anterior a oração
“que surgiram do avanço técnico” (3º parágrafo),
manteria correta a pontuação e não modificaria a
estrutura sintática do período.
31 - Identifique o item abaixo em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:
A) gorgeta – genjiva – vagem
B) tigela – pagem – cafajeste
C) deslise – firmeza – gás
D) pesquisa – proeza – paralizia
E) jiló – alforje – vertigem
32 - O substantivo “PÁ” recebe o acento gráfico porque:
A) é monossilábico tônico terminado em a.
B) a vogal a tem timbre aberto.
C) é um monossílabo átono.
D) é palavra sem valor semântico.
E) N. D. A.
33 - Assinale a frase em que o acento indicador da crase
foi usado incorretamente:
A) Maria fica à vontade em sua casa.
B) Esta é a pessoa à qual me referi.
C) Falou à cada pessoa sobre o ocorrido.
D) A dor aumentava à medida que o tumor crescia.
E) Dirigia-se àquela que estava distante.

34 - Qual a justificativa do uso da vírgula no período
“Quando ele chegou, seu pai já havia falecido”?
A) Por separar orações adverbiais.
B) Por marcar o vocativo.
C) Por marcar termos intercalados.
D) Por indicar a elipse do verbo.
E) Por separar os termos que se quer realçar.
35 - Assinale o item em que todos os vocábulos são
formados pelo processo de derivação regressiva:
A) percorrer / fala
B) amanhecer / embarque
C) mulher-gato / pedreiro
D) corte / janta
E) pesca / ajoelhar
36 - Assinale o item cujo termo destacado classifica-se
como “complemento nominal”.
A) A criança foi encontrada por policiais.
B) O vestido da menina é lindo.
C) Obedeço aos meus pais.
D) Comovemos a todos, mas a ninguém
convencemos.
E) O sítio fica longe da estação.
37 - Em “A mulher tem um sexto-sentido apurado” há uma
figura conhecida por:
A) metonímia
B) catacrese
C) ironia
D) hipérbole
E) prosopopéia
38 - Numa das sentenças a seguir não se observa a
concordância prescrita pela gramática. Indique-a.
A) Ela está meio aborrecida.
B) Havia menos pessoas no evento.
C) Água é bom para a saúde.
D) Estávamos alertas.
E) Estamos quites.
39 - Assinale a opção correta quanto à concordância.
A) Bateram cinco horas o relógio do escritório.
B) Vossas Excelências passa bem?
C) Os Estados Unidos colaboram com o progresso
mundial.
D) Vinte por cento da população será avisado.
E) N. D. A.
40 - Marque o item em que há erro de regência verbal.
A) Este acontecimento chamou a atenção dos pais.
B) Aspirei ao perfume das flores.
C) Aquele rapaz assiste em São Paulo.
D) Todos visamos ao progresso.
E) Mário lembra seu pai no modo de falar.

