
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA- SC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 

CANDIDATO:__________________________________________ 
 

ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 
   Comunicar-se com outros candidatos. 
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 
 Sair com material referente à prova. 
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 

01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe 

nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. 

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese 

alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de 

Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público. 

11. A duração da prova será de Quatro Horas. 



01. Temos um predicado nominal em: 

A) Os dois garotos jogam futebol. 

B) As mães preparam um delicioso bolo. 

C) Paulinho parece importante. 

D) A professora escreve no quadro. 

 

02. Em qual das alternativas a conjunção tem 

relação de condição: 

A) Iremos a prova se fizer bom tempo. 

B) O Grêmio ou o Internacional será o 

campeão. 

C) Penso, logo existo. 

D) Saiu quando eram dez horas. 

 

03. Na frase: “Acredita-se em Deus.” Temos 

sujeito: 

A) Sujeito simples 

B) Sujeito indeterminado 

C) Sujeito composto 

D) Oração sem sujeito 

 

04. Qual das frases não está na voz ativa: 

A) O exército cercou a cidade. 

B) O goleiro desviou a bola. 

C) O menino quebrou a vidraça. 

D) Os jogadores foram convocados pelo 

técnico. 

 

05. Há um erro na colocação do pronome 

oblíquo átono  

A) Não o maltratei. 

B) Nada a perturba. 

C) Tudo acaba-se. 

D) Deus o guarde! 

 

06. Os pronomes lhe e lhes formam o objeto 

indireto dos verbos transitivos e dos 

transitivos diretos e indiretos. Dessa forma 

está incorreta a opção: 

A) Obedece ao teu superior. / Obedece-lhe. 

B) Não batas nos animais. / Não lhes batas. 

C) O rei perdoou ao seu servo. / O rei lhe 

perdoou. 

D) Resistimos aos invasores. / Resistimos-

lhes. 

 

07. A regência nominal está errada em: 

A) Tenha amor aos seus livros. 

B) Os pais incutiram-lhe o amor do estudo. 

C) Meu amor pelos moços marcou minha 

mocidade. 

D) Paula morria de amores por Fernando. 

 

08. É irregular o verbo abaixo: 

A) Cantar 

B) Bater 

C) Partir 

D) Polir 

 

09. “Saí cedo. Fui a São Paulo. Estou triste, 

meu amigo João morreu de AIDS, embora 

ele o tenha negado até momentos 

derradeiros.” Sequencialmente temos nessa 

frase adjuntos adverbiais de: 

A) Tempo, lugar, modo, causa, negação, 

tempo. 

B) Tempo, lugar, modo, causa, negação, 

lugar. 

C) Tempo, lugar, intensidade, causa, 

negação, tempo. 

D) Tempo, lugar, modo, instrumento, 

negação, tempo. 

 

10. Existe erro na concordância nominal em: 

A) Segue anexo o documento. 

B) Bebida alcoólica é proibida neste espaço. 

C) Ele mesmo disse: obrigado! 

D) Vão inclusos os documentos.  

 

11. Toda dízima periódica é um número 

racional. Que fração corresponde ao número 

5,23434343...? 

A) 
495

2591
 

B) 
495

2592
 

C) 
494

2591
 

D) 
494

2592
 

 

12.Um campo de futebol possui dimensões 

de 80 metros por 50 metros. Esse campo, 



após ampliação de 10 metros em suas 

dimensões, terá a área aumentada em 

quanto por cento? 

A) 10 

B) 20 

C) 30 

D) 35 

 

13. Um reservatório de água tem o formato 

de um paralelepípedo reto retângulo. As 

dimensões internas de sua base são de 8 

metros por 6 metros. Para atingir 100 % de 

sua capacidade são necessários 192000 litros 

de água. Qual é a altura interna desse 

reservatório? 

A) 40 cm 

B) 40 dm 

C) 400 mm 

D) 0,4 m 

 

14.Uma mulher, ao vestir-se, fica indecisa 

sobre qual combinação de roupa e calçado 

usar. Ela deverá optar por um calçado, uma 

calça e uma camiseta. Para decidir-se entre 5 

camisetas, 3 calças e 4 calçados, os coloca em 

cima da cama e começa a provar todas as 

possibilidades. Sabendo que o tempo gasto 

por provar cada possibilidade é de 3 

minutos, quanto tempo levará para provar 

todas as combinações possíveis? 

A) Uma hora; 

B) Trinta minutos; 

C) Três horas; 

D) Duas horas. 

 

15. Para ir de uma cidade A para uma cidade 

B, um ciclista, após alguns cálculos, percebe 

que se andar 6 horas por dia durante 5 dias, 

deveria o fazer com velocidade média de 14 

km/h. Entretanto, um amigo o aconselhou a 

fazer esta viagem em 8 dias, com velocidade 

média diminuída de 4 km/h. Considerando 

que o ciclista aceitou o conselho do amigo, 

ele deverá andar quanto tempo por dia? 

A) 5 horas e 25 minutos; 

B) 5 horas e 15 minutos; 

C) 5 horas e 5 minutos;  

D) 5 horas. 

 

16. Assinale a alternativa falsa. 

A) O município de Santiago do Sul é o 

menos populoso de Santa Catarina. 

B) O maior município em área do estado de 

Santa Catarina é Abelardo Luz. 

C) O município de Joinville é o mais 

populoso do Estado de Santa Catarina. 

D) Bombinhas é o menor município (em 

área) do Estado de Santa Catarina. 

 

17.  O trecho abaixo foi extraído do hino: 

“Não mais diferenças de sangues e raças 

Não mais regalias sem termos fatais, 

A força está toda do povo nas massas, 

Irmãos somos todos e todos iguais. 

Da liberdade adorada. 

No deslumbrante clarão 

Banha o povo a fronte ousada 

E avigora o coração”. 

A) Do estado de Santa Catarina. 

B) Do município de Massaranduba. 

C) Da capital do Estado – Florianópolis 

D) Da Independência. 

 

18. O IDMS é uma ferramenta para a 

aplicação do conceito de desenvolvimento 

municipal sustentável construído a partir de 

uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de 

desenvolvimento de um território. Esse 

índice, ao avaliar o desenvolvimento, 

configura-se como uma ferramenta de apoio 

à gestão capaz de evidenciar as prioridades 

municipais e regionais e situar as 

municipalidades em relação a um cenário 

futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento 

equilibrado das dimensões Social, Cultural, 



Ambiental, Econômica e Político-

institucional. 

O índice geral do município de 

Massaranduba é de: 

A) 0,865 

B) 0,765 

C) 0,695  

D) 0,965 

 

19. Qual das alternativas abaixo é falsa em 

relação às hidrelétricas. 

A) A Usina Hidrelétrica de Campos Novos é 

uma usina do Rio Canoas (um dos dois 

maiores afluentes do Rio Uruguai), 

localizada no município de Campos Novos, 

no estado de Santa Catarina. Sua barragem é 

uma das mais altas do mundo, com 202 

metros e seu comprimento é de 592 metros. 

B) A Usina Hidrelétrica de Barra Grande 

localiza-se entre os municípios de Anita 

Garibaldi (Santa Catarina) e Pinhal da Serra 

(Rio Grande do Sul). Esta usina foi 

construída no rio Pelotas, um dos dois 

principais afluentes do Rio Uruguai. 

C) A Usina Hidrelétrica Machadinho 

localiza-se no Rio Chapecó, na divisa dos 

municípios de Piratuba (Santa Catarina) e 

Chapecó (Santa Catarina). 

D) A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó está 

instalada no Rio Uruguai, entre os 

municípios de Águas de Chapecó (Santa 

Catarina) e Alpestre (Rio Grande do Sul). 

 

20. Com a economia mundial globalizada, a 

tendência comercial é a formação de blocos 

econômicos. Estes são criados com a 

finalidade de facilitar o comércio entre os 

países membros. Adotam redução ou 

isenção de impostos ou de tarifas 

alfandegárias e buscam soluções em comum 

para problemas comerciais. Os principais 

blocos econômicos, entre outros, são, exceto: 

A) NAFTA 

B) MERCOSUL 

C) ALCA 

D) OMIC 

 

21. Qual dos periféricos abaixo é um 

dispositivo de entra e saída? 

A) Modem 

B) Teclado 

C) Pen drive 

D) Scanner 

 

22. As alternativas abaixo todas são um 

software aplicativo, exceto uma. Qual é? 

A) Processador  

B) Office  

C) Linux 

D) Windows. 

 

23. Qual dos itens abaixo contém apenas 

hardware? 

A) Placa de vídeo, excel, drivers. 

B) Processador, placa de vídeo, placa de 

rede. 

C) Placa de vídeo, office, word. 

D) Windows, Linux, fire Fox. 

 

24. Na digitação de um texto (word) qual é a 

função da tecla Backspace? 

A) Apagar o caractere à esquerda do cursor. 

B) Escrever letras maiúsculas. 

C) Apagar o caractere à direita do cursos. 

D) Escrever letras minúsculas. 

 

25. Quando o usuário iniciar o sistema 

operacional ele irá ter primeiramente contato 

com a área de trabalho. Ali é possível o 

usuário CRIAR 

A) Somente arquivos. 

B) Somente pastas. 

C) Somente atalhos, pastas e arquivos. 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

http://www.suapesquisa.com/globalizacao/


26. Dentre os anti hipertensivos, qual dentre 

as opções seria a primeira escolha para 

gestantes hipertensas? 

A) Losartana 

B) Captopril 

C) Metildopa 

D) Anlodipino 

 

27. De acordo com o VIII Joint qual a meta 

da pressão arterial para pacientes com 60 

anos ou mais? 

A) < 130x80 

B) < 145x95 

C) < 150x90 

D) < 120x80 

 

28. Para controle de peso qual é o IMC 

(Indice de Massa Corpórea) recomendado 

para pacientes que tem fator de risco, como 

hipertensão arterial sistêmica? 

A) 18,5 e 24,9 kg/m² 

B) < 18,5 kg/m² 

C) 25 a 29,9 kg/m² 

D) 30 a 34,9 kg/m² 

 

29. De acordo com a classificação de NYHA 

para insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 

a classe II descreve os seguintes achados: 

A) Sintomas desencadeados por atividades 

menos intensas que as cotidianas ou aos 

pequenos esforços. 

B) Sintomas desencadeados por atividades 

cotidianas. 

C) Sintomas em repouso. 

D) Ausência de sintomas (dispnéia) durante 

atividades cotidianas. A limitação para 

esforços é semelhante à esperada para 

indivíduos normais. 

 

30. Assinale uma das possíveis contra 

indicações para administrar a vacina da 

Influenza:  

A) Tosse seca por mais de 3 semanas  

B) Mialgia generalizada 

C) Alergia ao ovo de galinha ou seus 

derivados 

D) Diarréia  

 

31. Assinale a alternativa que não 

corresponde a uma opção de tratamento 

farmacológico para cessação do tabagismo: 

A) Bupropiona 

B) Adesivo de nicotina 

C) Vareniclina 

D) Risperidona  

 

32. Em vítimas adultas com Parada 

Cardiorrespiratória qual a frequência para 

realizar as compressões torácicas? 

A) 100 compressões/min 

B) 100-120 compressões/min 

C) 130-150 compressões/ min 

D) > 150 compressões/min  

 

33. Sobre o exame físico do aparelho 

cardiovascular assinale a alternativa correta: 

A) O sinal de Kussmaul consiste no aumento 

da turgência jugular, ou das pulsações 

venosas durante a expiração.  

B) Os focos para ausculta cardíaca são 

tricúspide, mitral e pulmonar.  

C) Frêmitos é denominado como sensação 

tátil do atrito entre as membranas 

pericárdicas e pleuras.  

D) O sinal de Hamman (sinal de Hammond 

ou a mastigação de Hammond) é 

frequentemente vista na síndrome de 

Boerhaave. 

 

34. Sobre o tabagismo assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Recomenda-se o tratamento 

farmacológico para todo fumante acima de 

18 anos, com consumo maior do que 10 

cigarros/dia, sendo esta uma medida efetiva 

para cessação do tabagismo. 

B) O adesivo de nicotina, goma ou pastilhas 

de nicotina são algumas opções 

farmacológicas para o tratamento de 

cessação do tabagismo.   

C) Bupropiona também é um opção para o 

tratamento farmacológico para cessação do 

tabagismo e deve ser prescrito por 1 ano.  



D) Recomenda-se que a escolha quanto à 

prescrição de medicamentos seja baseada no 

grau de dependência à nicotina, nas 

características individuais do paciente, 

incluindo comorbidades, devendo-se 

também conhecer os efeitos adversos e 

contraindicações de cada fármaco. 

 

35. O ácido acetilsalicílico é utilizado como 

antiagregante plaquetário no infarto agudo 

do miocárdico com elevação do segmento 

ST. Dentre as contraindicações do uso do 

AAS qual não está correta? 

A) Hipersensibilidade conhecida (urticária, 

broncoespasmo ou anafilaxia). 

B) Úlcera péptica ativa. 

C) Discrasia sanguínea. 

D) Artralgias.  

 

36. De acordo com a Lei Orgânica do 

município de Massaranduba-SC, as leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, 

exceto: 

A) O plano plurianual; 

B) As diretrizes orçamentárias; 

C) Os orçamentos anuais; 

D) Plano de desenvolvimento econômico. 

 

37. De acordo com a Lei Orgânica do 

município de Massaranduba-SC, os atos 

administrativos de competência do Prefeito 

Municipal dar-se-ão por portaria quando 

tratar : 

A) Da criação de comissões e designação de 

seus membros; 

B) Da permissão para exploração de serviços 

públicos e para uso de bens municipais, 

autorizados em lei; 

C) Da aprovação de planos de trabalho dos 

órgãos da administração direta 

D) Da aprovação dos estatutos dos órgãos da 

administração descentralizada. 

 

38. De acordo com a Lei Orgânica do 

município de Massaranduba-SC, 

especificamente Das Limitações ao Poder de 

Tributar – É vedado ao município, exceto: 

A) exigir ou aumentar tributo sem que a lei o 

estabeleça; 

B) instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em 

razão de ocupação profissional ou função 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

C) Cobrar tributos no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou. 

D) Cobrar pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Município. 
 

39. Sobre a anatomia e a fisiologia do sistema 

circulatório, assinale a alternativa correta: 

A) O coração é o órgão central, motor da 

circulação sanguínea, situado no mediastino, 

entre os dois pulmões. É um músculo oco, 

revestido externamente pelo endocárdio e 

internamente pelo pericárdio seroso; 

B) O coração apresenta quatro cavidades: 

dois átrios e dois ventrículos. O átrio 

esquerdo comunica-se com ventrículo 

esquerdo pela válvula tricúspide. O átrio 

direito, por sua vez, comunica-se com o 

ventrículo direito pela válvula bicúspide ou 

mitral; 

C) O átrio esquerdo é a cavidade do coração 

que recebe o sangue arterial, proveniente das 

veias pulmonares; 

D) O nó atrioventricular é considerado o 

marca-passo natural e está localizado na 

junção do átrio direito e veia cava superior. 

 

40. Conforme o Manual Técnico de 

Assistência Pré-Natal do Ministério da Saúde, 

a frequência adequada de batimentos 

cardíacos fetais (BCF) é: 

A) 120 a 180 bpm; 

B) 140 a 180 bpm; 

C) 120 a 160 bpm; 

D) 140 a 160 bpm



 


