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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: MÉDICO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Sobre a Tuberculose Pulmonar, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A transmissão ocorre geralmente em ambientes 
abertos, nos quais as partículas expelidas pelo 
doente de Tuberculose (TB) podem permanecer no 
ar, principalmente em locais claros e arejados. 
b) Fatores relacionados à competência do sistema 
imunológico podem aumentar o risco de 
adoecimento. Entre esses, destaca-se a infecção pelo 
HIV, doenças ou tratamentos imunodepressores, 
idade – menor que 2 anos ou maior que 60 e 
desnutrição. 
c) A pesquisa bacteriológica é o método prioritário 
para o diagnóstico e o controle do tratamento da 
tuberculose, uma vez que permite a identificação da 
fonte de transmissão da infecção (o bacilífero). 
d) Considera-se, caso novo ou sem tratamento 
anterior, os pacientes que nunca se submeteram à 
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quimioterapia antituberculosa; que fizeram 
tratamento por menos de 30 dias ou há mais de cinco 
anos. 
 
16 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A hanseníase é uma doença de notificação 
compulsória e de investigação obrigatória. 
b) É classificado como Paucibacilar (PB) os casos 
com até cinco lesões de pele. 
c) Considera-se contato domiciliar toda e qualquer 
pessoa que resida ou tenha residido com o doente de 
hanseníase. 
d) A principal via de eliminação do bacilo pelo 
doente e a mais provável via de entrada deste no 
organismo é a pele, através de contato íntimo e 
prolongado, muito freqüente na convivência 
domiciliar. 
 
17 - Sobre as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), é INCORRETO afirmar 
que: 
a) No período gestacional, a presença de uma DST 
aumenta o risco de prematuridade e infecção 
puerperal. 
b) A maioria das infecções pelo papilomavírus 
humano (HPV) são assintomáticas ou inaparentes. 
c) As DST de notificação compulsória são: AIDS, 
sífilis congênita, Gonorréia e Tricomoníase. 
d) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento 
adequado, pode-se estender ao endométrio e às 
trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica 
(DIP), sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a 
dor pélvica crônica, as principais seqüelas. 
 
18 - No manejo da Dengue, a implantação do 
acolhimento com classificação de risco é de vital 
importância para que o correto estadiamento 
ofereça tratamento prioritário e oportuno para os 
casos com sinais de alarme e para os casos graves. 
São sinais de choque na doença, EXCETO: 
a) Pulso fraco e filiforme. 
b) Bradicardia. 
c) Extremidades distais frias. 
d) Pressão arterial convergente (<20 mm Hg). 
 
19 - Sobre vacinação, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser 
usada por um prazo máximo de 12 horas. 
b) A vacina Hepatite B deve ser administrada 
através da via subcutânea. 

c) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, 
a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas 
pelo Haemophilusinfluenzaeb. 
d) A vacina febre amarela deve ser administrada a 
partir dos 12 (doze) meses de idade. 
 
20 - Sobre os sintomas das Doenças 
Respiratórias, é INCORRETO afirmar que: 
a) A rinite alérgica é considerada como fator de risco 
e marcador de gravidade da asma. 
b) A sibilância é secundária a processos obstrutivos 
brônquicos. 
c) A respiração nasal é uma das queixas mais 
frequentes entre crianças e adolescentes na atenção 
primária, e uma das consequências comuns da rinite 
alérgica. 
d) Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se 
acompanhada por dispneia, pode significar a 
presença de broncoespasmo induzido pela atividade 
física. 
 
21 - Assinale a alternativa que não apresenta uma 
manifestação clinica da Bacteremia: 
a) Náusea, vômito. 
b) Contagem dos leucócitos no sangue baixa. 
c) Taquicardia. 
d) Temperatura elevada. 
 
22 - A periodicidade das doenças de notificação 
compulsória são divididas em imediatas (até 24 
horas) ou semanal. Assinale a alternativa que 
apresenta uma doença de notificação compulsória 
imediata: 
a) Hanseníase. 
b) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV). 
c) Febre maculosa. 
d) Esquistossomose. 
 
23 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, é CORRETO afirmar que: 
a) A hiperpotassemia, por vezes acompanhada de 
hipermagnesemia, que pode induzir arritmias 
ventriculares, e hiperuricemia são as principais 
reações adversas no uso de diuréticos. 
b) Os betabloqueadores de primeira e segunda 
geração são formalmente contraindicados a 
pacientes com asma brônquica, DPOC e bloqueio 
atrioventricular de segundo e terceiro graus. 
c) Os antagonistas dos canais de cálcio são o 
medicamento de escolha para tratamento da 
hipertensão das grávidas. 
d) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o 
uso de inibidores da enzima conversora da 



5 

 

angiotensina pode eventualmente diminuir a 
hiperpotassemia. 
 
24 - Algumas condições que debilitam o sistema 
imunitário podem contribuir para o adoecimento 
pela Tuberculose como, por exemplo: 
Desnutrição, infecção pelo HIV, Diabetes, 
Neoplasias. A seguinte droga não faz parte do 
esquema básico de tratamento para casos novos 
de todas as formas de tuberculose: 
a) Dapsona. 
b) Pirazinamida. 
c) Rifampicina. 
d) Isoniazida. 
 
25 - Sobre os sintomas das Doenças Respiratórias 
Crônicas, é INCORRETO afirmar que: 
a) O baqueteamento digital está associado a doenças 
cardiovasculares, digestivas e pulmonares. 
b) Betabloqueadores podem melhorar as crises de 
asma. 
c) A dispneia aguda ou de instalação em curto 
espaço de tempo pode indicar crise de asma, embolia 
pulmonar ou pneumotórax. 
d) A expectoração excessiva pela manhã pode estar 
associada abronquiectasias, bronquite crônica 
infectada e abscessos pulmonares. 
 
26 - Na maioria dos casos, o diagnóstico de 
doença hepática requer uma anamnese detalhada 
associada à inspeção física, além de suporte 
laboratorial e exames de imagem. Assinale a 
alternativa que apresenta uma doença hepática 
hepatocelular: 
a) Hepatite viral. 
b) Colelitíase. 
c) Cirrose biliar primária 
d) Obstrução maligna. 
 
27 - Sobre a Cistite, é INCORRETO afirmar que: 
a) O Streptoccocusdo grupo B é o principal 
patógeno causador da doença. 
b) Pode ser caracterizada clinicamente pela presença 
de três queixas: disúria, polaciúria e hematúria. 
Esses sintomas são geralmente agudos, 
concomitantes e de aparecimento abrupto. 
c) A apresentação pode ser atípica nos idosos, com 
alta prevalência de bacteriúria assintomática, não 
sendo obrigatório o tratamento, mesmo com 
urocultura positiva. 
d) Para o diagnóstico de cistite de repetição é 
necessária a urocultura. 
 

28 - Sobre a febre reumática, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) O desenvolvimento da febre reumática está 
associado à infecção de orofaringe pelo estreptococo 
beta-hemolítico do grupo A (EBGA), principalmente 
em crianças e adolescente. 
b) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não 
existindo sinal patognomônico ou exame específico. 
c) A cardite é a manifestação mais grave da febre 
reumática  
d) A artrite é a manifestação mais comum da febre 
reumática e evolui de forma simétrica. 
 
29 - Medicamento utilizado no tratamento do 
Diabetes e que possui o retardo da absorção de 
carboidratos como mecanismo de ação: 
a) Glibenclamida. 
b) Acarbose. 
c) Metformina. 
d) Clorpropamida. 
 
30 - Sobre a anemia carencialferropriva, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) A deficiência de ferro no organismo se 
desenvolve em três estágios, e seus efeitos adversos 
iniciam-se antes mesmo dos indivíduos 
apresentarem anemia. 
b) A utilização de ferro parenteral deve estar restrita 
a situações excepcionais. 
c) A adição ou a presença de alguns minerais na 
dieta pode aumentar a absorção do ferro, como, por 
exemplo, zinco, cobre, cobalto, níquel, cádmio e 
manganês. 
d) A ferritina é o parâmetro bioquímico mais 
específico, pois se correlaciona com o ferro corporal 
total. As dosagens de ferro sérico, transferrina e 
saturação da transferrina (ST) são limitadas para 
avaliação da deficiência de ferro. 
 
 


