
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2019 

15 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

CARGO: 
MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 16 de dezembro 
de 2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 17 e 18 de dezembro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
  

01) Marque a alternativa que apresenta uma 
oração com sujeito indeterminado: 
 
a) As férias estão chegando, e você não tem nada 

para fazer. 
b) Roubaram minhas roupas no varal. 
c) Foram identificados os principais jogadores para 

representar o time. 
d) Há dias que não chove aqui. 
e) Nada substitui a competência e a dedicação. 
 
02) Complete com MAL ou MAU: 
 
1. Não queira .............. a seus pais, eles o amam. 
2. Não fiz por ................., quis apenas socorrer 

uma pessoa indefesa. 
3. As lojas tiveram um .......... desempenho no 

ano de 2018. 
4. O ........... humor da vizinha deixou as visitas 

incomodadas. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem, temos: 
 
a) mau – mal – mal - mau 
b) mau – mau – mal - mal 
c) mau – mal – mau - mal 
d) mal – mau – mal - mau 
e) mal – mal – mau - mau 
 
03) O emprego do hífen está em desacordo com 
a norma culta padrão em: 
 
a) O ex-governador do Estado compareceu ao 

evento da escola. 
b) Chamavam o rapaz de sem-vergonha. 
c) Fernanda é co-autora de um artigo que será 

publicado no jornal da cidade. 
d) Ele é meu super-herói. 
e) Meu filho estuda na pré-escola. 
 
04) Há concordância nominal inadequada em: 
 
a) São precisas várias mudanças nesta escola. 
b) É proibido a entrada de crianças. 
c) A reunião irá até meio-dia e meia. 
d) A festa acabou meio rapidamente. 
e) A partir de hoje estamos quites. 
 
05) Leia a tirinha e responda a questão: 

 
Disponível em: www.lpm-blog.com.br Acesso: 

29/11/2019. 
 

A figura de linguagem presente em “e vou 
amendrontar o mundo inteiro!” é denominada: 
 
a) catacrese 
b) personificação 
c) onomatopeia 
d) sinestesia 
e) hipérbole 
 
O poema a seguir servirá como base para 
responder as questões de 06 a 10: 
 
A cabeça do corvo 
Na mesa, quando em meio à noite lenta 
Escrevo antes que o sono me adormeça, 
Tenho o negro tinteiro que a cabeça 
De um corvo representa. 
 
A contemplá-lo mudamente fico 
E numa dor atroz mais me concentro: 
E entreabrindo-lhe o grande e fino bico, 
Meto-lhe a pena pela goela a dentro. 
 
E solitariamente, pouco a pouco, 
Do bojo tiro a pena, rasa em tinta… 
E a minha mão, que treme toda, pinta 
Versos próprios de um louco. 
 
E o aberto olhar vidrado da funesta 
Ave que representa o meu tinteiro, 
Vai-me seguindo a mão, que corre lesta. 
Toda a tremer pelo papel inteiro. 
 
Dizem-me todos que atirar eu devo 
Trevas em fora este agoirento corvo, 
Pois dele sangra o desespero torvo 
Destes versos que escrevo. 

 
GUIMARAENS, Alphonsus de. A cabeça de corvo. 

In:_____Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2001. 

 
06) Sobre o poema: 
 
1. O poeta faz analogia entre um tinteiro e a 

cabeça de um corvo. 
2. É um poema metafórico. 
3. É um poema metalinguístico que indica um 

lado ditoso do eu poético diante de sua 
postura existencial. 

4. O poema é marcado pela inexorabilidade da 
tristeza. 

 
a) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
b) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
c) Somente 1 e 2 estão corretas. 
d) Somente 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 e 4 estão corretas. 
 
07) “E o aberto olhar vidrado da funesta  
 Ave que representa o meu tinteiro,..” Tem como 
sinônimo, o termo sublinhado: 
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a) nefasta 
b) ignóbil 
c) torpe 
d) enfadosa 
e) infetuosa 
 
08) “em meio à noite lenta...” No excerto anterior 
a crase é obrigatória. Somente uma das 
sentenças abaixo pode ser preenchida com À 
ou Às, marque-a: 
 
a) O gerente disse que as condições são .......... 

combinar. 
b) Resolveram conversar para que tudo ficasse 

..........claras. 
c) Mariana ficou cara........ cara com o invasor. 
d) Ela irá viajar após ....... aulas. 
e) Retornara ........... casa, pois esquecera os 

documentos. 
 
09) “Meto-lhe a pena...” Aponte a alternativa que 
apresenta erro em relação à colocação 
pronominal: 
 
a) Se não tiver cadeiras, recuso-me a entrar. 
b) O concurso realizar-se-á amanhã de manhã. 
c) Não esqueça-se de trazer pão. 
d) Que Deus o abençoe. 
e) Vou-me para a cidade vizinha. 
 
10) “Vai-me seguindo a mão,...” O plural de mão 
é mãos. Marque a alternativa onde há equívoco 
da flexão do substantivo para o plural: 
 
a) Subiu os degraus apressadamente. 
b) Os sótãos das casas foram dedetizados. 
c) Os hambúrgueres estavam com gosto estranho. 
d) Os troféis foram entregues pelos patrocinadores. 
e) Os capitães das duas naus ficaram apreensivos 

com a tempestade. 
 

Matemática 
 

11) Na expressão trigonométrica � = �����° +

�� 

� − 
�����°�, o valor de � é igual a? 

 
a) 3 
b) 0 
c) -5 
d) 1,5 
e) 7,5 
 
12) Qual a soma dos seis primeiros termos da 
P.G. (Progressão Geométrica) dada por 
�−�;−��……�? 
 
a) -794 
b) -6916 
c) -936 
d) -2912 

e) -1038 
 

13) Sendo � = ������ − ���
���
� − ������

�
, então o 

valor de z é igual a? 
 
a) 70 
b) -3 
c) -9 
d) 1 
e) 4 
 
14) Sendo dada a P.A. (Progressão Aritmética) 
��; �; �……�, qual a soma dos seus dez 
primeiros termos? 
 
a) 120 
b) 75 
c) 94 
d) 136 
e) 139 
 
15) Qual o valor de 20% de 50% em 
porcentagem? 
 
a) 10 
b) 7 
c) 42 
d) 5 
e) 21 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O Cristo Redentor é um dos maiores 
símbolos do Brasil e maior ponto turístico da 
cidade do Rio de Janeiro, recebendo cerca de 
dois milhões de visitantes ao ano. Este 
magnífico monumento foi construído em: 
 
a) 1931 
b) 1988 
c) 1924 
d) 1933 
e) 1948 
 
17) Acerca dos Planetas do Sistema Solar, qual 
é o menor planeta do sistema solar e também o 
mais próximo do Sol: 
 
a) Mercúrio 
b) Terra 
c) Saturno 
d) Urano 
e) Netuno 
 
18) São animais anfíbios: 
 
a) Jacarés e tartarugas.  
b) Abelhas, borboletas e morcegos. 
c) Pinguins e avestruzes. 
d) Sapos, rãs e pererecas. 
e) Aranhas e morcegos. 
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19) São cidades Italianas, exceto: 
 
a) Nápoles 
b) Turim 
c) Córdoba 
d) Catânia 
e) Veneza 
 
20) A política do café com leite foi um grande 
acordo nacional, político e econômico que 
regulou a lógica de poder durante quase toda 
a Primeira República, também conhecida como 
República Velha. Participaram desse acordo os 
Estados de: 
 

I. São Paulo  
II. Mato Grosso do Sul 

III. Minas Gerais 
IV. Paraná  
 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas I e III estão corretos. 
d) Apenas I e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Em relação à Lei n.º 8.080/90, a qual regula 
as ações e serviços de saúde, assinale a 
alternativa que não está relacionada aos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
a) Equidade 
b) Solidariedade 
c) Universalização 
d) Integralidade 
e) Descentralização    
 
22) Qual princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que termina com o acesso restrito e 
possibilita que todos os cidadãos em território 
brasileiro tenham direito a acesso à saúde 
pública: 
 
a) Hierarquização 
b) Integralidade 
c) Humanidade 
d) Universalização  
e) Participação social 
 
23) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 
Atenção Básica (NASF-AB) são equipes 
multiprofissionais que atuam de forma integrada 
com as equipes de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), são compostas por diversos 
profissionais, o qual tem objetivo de dar suporte 
clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais 
das equipes ESF. Assinale a alternativa 
incorreta em relação ao NASF-AB: 
 

a) A composição do NASF-AB é definida pelo 
gestor municipal, seguindo critérios de 
prioridades identificados pela epidemiologia 
local. 

b) Pode ser composto por médico veterinário. 
c) São de livre acesso à população, por isso são 

porta de entrada do sistema. 
d) Participam do planejamento conjunto com as 

equipes ESF. 
e) Devem receber pacientes referenciados para 

completar tratamentos.  
 
24) Em relação a última atualização do 
Ministério da Saúde, sobre a prevenção do 
câncer de colo de útero em mulheres jovens, foi 
determinado que o exame de colpocitopatologia 
oncótica ou preventivo ou papanicolau seja 
realizado: 
  
a) Após os 18 anos de idade e após 6 meses da 

sexarca. 
b) Após 1 ano da primeira relação sexual, 

independente da idade da mulher. 
c) Após os 25 anos de idade e após pelo menos 1 

ano da sexarca. 
d) Quando a mulher acha-se apropriado a fazê-lo. 
e) Após os 18 anos de idade e após 1 ano da 

sexarca. 
 
25) Assinale a alterativa correta sobre o 
desenvolvimento neuropsicomotor de um 
lactente: 
  
a) com 2 meses dá gargalhada 
b) com 5 meses senta sem apoio 
c) com 7 meses engatinha 
d) com 3 meses fala sílabas 
e) com 6 meses caminha 
 
26) O sarampo é uma das doenças mais 
comentadas nos últimos meses, por conta de 
sua propagação e preocupação sobre suas 
formas graves. A alternativa incorreta em 
relação a vacinação e seus grupos etários, 
conforme o preconizado e exposto pelo PNI 
(Programa Nacional de Imunizações) é: 
  
a) Deve-se vacinar crianças com 12 e 15 meses  
b) Deve-se vacinar adolescentes com 13-15 anos, 

caso nunca tenham tido contato com a vacina 
previamente 

c) Deve-se vacinar adultos de 20-54 anos, com 
duas doses da vacina, caso nunca tenham 
tomado 

d) Pode ser tomado se já adulto com maior ou igual 
a 60 anos 

e) Deve ser realizado mesmo em mulheres 
grávidas 
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27) É doença de notificação imediata: 
  
a) Hepatites virais 
b) Hantavirose 
c) Esquistossomose 
d) Febre de chikungunya 
e) Diarreia crônica  
  
28) A doença, que frequentemente apresenta 
lesões de pele da boca ao ânus e comumente 
aparecem fístulas é denominada: 
 
a) Esquistossomose 
b) Bridas  
c) Doença de Crohn 
d) Diverticulite 
e) Diarreia aguda 
 
29) A Leptospirose é uma doença infecciosa a 
qual se alastra através da urina de roedores 
principalmente em enchentes, permitindo o 
contato com a pele humana com a doença. Ela 
apresenta vários sinais e sintomas dentre eles 
alguns agrupados na Síndrome de Weil. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
alternativa correta em relação a Síndrome de 
Weil: 
  
a) Cefaleias, hemorragia, vômitos 
b) Vômitos incoercíveis, perda de peso, sudorese 

noturna 
c) Icterícia, insuficiência renal e hemorragias 
d) Empastamento de panturrilhas, febre alta, 

cegueira noturna 
e) Febre, vômito, diarreia 
  
30) Existem 4 modelos de prevenção seguidos 
pelo SUS. A primária, no qual o paciente não 
apresenta a doença e nem fatores de risco para 
tê-la e está procurando formas para melhorar 
sua qualidade de vida sem que tenha fatores de 
risco ou a doença em si. A prevenção 
secundária que é quando o paciente já 
apresenta a doença ou fatores de risco e se 
propõe a melhorar sua vida para que não haja 
avanço da sua comorbidade. A prevenção 
terciária, que existe para aquele paciente que 
possui comorbidade, foi acometido por ela e 
está em fase de reabilitação e reintrodução na 
sociedade. Sobre a prevenção quaternária 
assinale a alternativa correta: 
  
a) Atividade física após evento cardiovascular com 

cateterismo 
b) Prevenção a iatrogenia nos pacientes com idade 

avançada que necessitem cirurgia oncológica 
com baixa taxa de recuperação  

c) Caminhadas ao ar livre em jovens e adultos sem 
comorbidades 

d) Medidas frequentes de Pressão arterial e HGT 
em adultos com Hipertensão e Diabetes Mellitus 

e) Fisioterapia motora e respiratória em pacientes 
acamados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


