
 
 

MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ - SC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
 
 

CARGO: MÉDICO CLINICO 
 

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 azul ou 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. 
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1. Levando em consideração as regras de 

acentuação da ortografia da Língua Portuguesa, em 

qual das situações abaixo a ocorrência de crase é 

facultativa: 

A) ao anteceder nomes próprios femininos. 

B) ao anteceder um nome de lugar. 

C) junto a verbos no infinitivo. 

D) antes de um numeral.  

2. Qual das opções abaixo completa 

adequadamente as seguintes orações: 

A _____________ violoncelista, ontem à noite, deu 
um concerto magnífico.  
A _____________do Cristo Redentor é, 
indiscutivelmente, apreciada por turistas do mundo 
inteiro.  
A vítima _____________ as afirmações sobre os 
fatos e agora o advogado pode seguir em frente 
com o processo.  
A redatora terá que _____________ os erros 
presentes no livro para poder haver o lançamento 
oficial da obra. 
 

A) eminente – eminência- ratificou - retificar 

B) iminente – eminência – retificou - retificar 

C) eminente – eminência – ratificou - ratificar 

D) eminente – iminência – ratificou – retificar 

 

3. Analise a locução pronominal e os pronomes 

destacados na seguinte citação: 

 “Para cada um de nós – em algum momento 

perdido da vida – anuncia-se uma missão a 

cumprir? Recuso-me, porém a qualquer missão. 

Não cumpro nada: apenas vivo” (Clarice Lispector) 

 

I - anuncia-se e recuso-me são pronomes pessoais 

átonos do caso oblíquo. 

II - algum, qualquer e nada são pronomes 

indefinidos. 

III - os pronomes nada e nós estão ligados pela 

mesma classificação pronominal. 

IV -  anuncia-se está se referindo à terceira pessoa 

do singular do caso reto. 

 

Com relação as afirmações anteriores, infere-se 

que: 

A) apenas I e II são verdadeiras. 

B) apenas III está incorreta. 

C) I, III, e IV estão corretas. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

4. Ao transcrever para a voz ativa a seguinte frase: 

“Poucas anotações foram feitas no texto pelo revisor 

da editora”, obtém-se a seguinte forma verbal: 

A) fizeram 

B) fez 

C) tinham sido feitas. 

D) tinha feito. 

 

5. Na frase: A neve, que é fria, provocou a morte da 

vegetação e impossibilitou a colheita. O termo 

destacado indica uma: 

 

A) Oração subordinada adjetiva explicativa 

B) Oração coordenada adjetiva explicativa 

C) Oração subordinada substantiva explicativa 

D) Oração coordenada substantiva explicativa 

 

6. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a 

ortografia oficial da Língua Portuguesa:  

A) sobre-elevação, anti-inflamatório, 

contraindicação, extraoficial. 

B) minissaia, interracial, ultrassom, hiper-realista. 

C) proeminente, reeducação, predeterminado, 

sobrepor. 

D) reeleição, sub-humano, anti-hemorrágico, 

reidratar. 

 

7. Com relação a acentuação gráfica, indique a 

alternativa correta: 

 

A)  acentua-se odisséia por ser uma paroxítona com 

ditongo aberto; 

B) não acentua-se papéis por ser uma palavra 

oxítona terminada com ditongo aberto; 

C) não se acentua mais palavras terminadas em 

“oo” como voo e enjoo, porém permanece nas 

palavras com terminações verbais “eem”, como em 

lêem e vêem.  

D) o acento diferencial existe na palavra “para” com 

a finalidade de distinguir o verbo parar e a 

preposição para. 

 

8. Qual das alternativas não corresponde à 

significação de sinonímia: 

 

A) diversão – chinfra  

B) alimentação – passadio 

C) especular – conjecturar 

D) negligência – escrúpulo  

 

9. Qual foi a intenção de comunicação da charge 

abaixo:  
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Fonte: Charge Retirada do banco de Exame 

Nacional do Ensino Médio de 2012  

 

A) Provocar efeito de sentido irônico causado pela 

combinação de informações visuais; 

B) Transmitir uma ideia de múltiplos sentidos 

através da expressão “rede social”; 

C) Utilizar do recurso de personificação para dar 

ideia de oposição; 

D) Contrastar e comparar a rede de difusão de 

comunicação com a rede de descanso utilizado pela 

família. 

 

10. Leia a tirinha da Mafalda e assinale a alternativa 

que esta em consonância com o sentido do texto: 

 

 
Fonte:https://meumundocommafalda.wordpress. 

 

A) A palavra absolutamente, utilizada no texto da 

tirinha é um advérbio de afirmação; 

B) O propósito da tirinha foi de atentar para uma 

ação recorrente na família de Mafalda; 

C) A palavra nada, utilizada duas vezes na tirinha, é 

um advérbio de intensidade, provocando um sentido 

de revolta no contexto; 

D) A palavra nada provoca ambiguidade, recurso 

utilizado frequentemente nesse gênero textual.  

 

11. Para conseguir receber o pagamento de uma 

dívida no valor de R$ 18.000,00, Paulo contratou o 

Advogado Antônio Pedreira. Fazendo um acordo 

com o devedor, o advogado conseguiu receber 85%  

do total da divida. Supondo que Paulo tenha pago 

ao Advogado 29% do total recebido, quanto de 

dinheiro restou para Paulo. 

A) R$12.350,00 

B) R$ 14.862,00 

C) R$ 10.863,00 

D) R$ 12.780,00 

12. Certa torneira mal fechada desperdiça 2,5 ml de 

água por minuto. Nesse ritmo, quantos litros de 

água essa torneira desperdiçará em uma semana? 

A) 4,2L 

B) 25,2L 

C) 10,5L 

D) 36L. 

 

13. Sabendo que as raízes da equação x²-5x+6= 0  

expressam os lados de um retângulo, em 

centímetros, então a área e o perímetro desse 

retângulo, são, respectivamente: 

A) 10 cm² e 10 cm. 

B) 10 cm² e 6 cm. 

C) 9 cm² e 12 cm. 

D) 6 cm² e 10 cm. 

14. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira 
hora. A partir da segunda hora, os preços caem em 
progressão aritmética. O valor da segunda hora é 
R$ 4,00 e o da sétima é R$ 0,50. Quanto gastará o 
proprietário de um automóvel estacionado 5 horas 
nesse local? 

A) R$ 17,80 
B)  R$ 20,00 
C)  R$ 18,00 
D)  R$ 18,70 

 

15. Comprei 1.250 metros de tecido e paguei R$ 

12,00. Quanto pagaria por 700 metros desse 

mesmo tecido? 

A) R$ 6.72 

B) R$ 5.95 

C) R$ 8.10 

D) R$ 7.72 

16. Recentemente o Estado Islâmico efetivou um 
atentado terrorista na cidade de Paris – França. Em 
resposta a este ataque, principalmente França e os 
Estados Unidos lançaram um forte bombardeio à 
cidade considera a “capital” do estado Islâmico. 
Como é o nome desta cidade e em qual país ela 
está localizada? 
 
A) O nome da cidade é Raqqa e está localizada na 

Síria. 
B) O nome da cidade é Rahmane e está localizada 

no Iraque. 
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C) O nome da cidade é Bashar e está localizada na 

Síria. 
D) O nome da cidade é Rami Abdel e está localizada 

no Iraque. 
 
17. O G4 é um grupo organizado por quatro países 
que tem como objetivo buscar um lugar permanente 
no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Que países são estes? 
 
A) Japão, China, Índia e Portugal. 
B) Japão, Alemanha, Índia e Brasil. 
C) China, Alemanha, Brasil e Peru. 
D) China, Portugal, Peru e México. 
 
18.  Sabemos que endividamento público é dividido 
em duas categorias: interna e externa. Neste 
sentido analise as duas sentenças abaixo. 
 
I - Dívida Interna: compreende-se à parte da dívida 
pública que representa o somatório dos débitos, 
resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos por um governo, com entidades 
financeira de seu próprio país. 
II - Dívida externa: é a somatória dos débitos de um 
país, resultantes de empréstimos e financiamentos 
contraídos no exterior pelo próprio governo, por 
empresas estatais ou privadas. Os recursos podem 
ser provenientes de governos, entidades financeiras 
internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.), bancos ou 
empresas privadas. 
Assinale 

 
A) Se a sentença I é correta. 
B) Se a sentença II é correta. 
C) Se as duas sentenças são falsas. 
D) Se as duas sentenças são verdadeiras. 
 
19. O estado de Santa Catarina sempre incentiva 
muito a prática de esportes. Um exemplo disto é a 
abertura da OLESC que ocorre neste sábado na 
Arena Jaraguá. Por OLESC entende-se: 
 
A) Olimpíadas da Juventude de Santa Catarina; 
B) Olimpíadas Escolares de Santa Catarina; 
C) Olimpíadas do Estado de Santa Catarina; 
D) Olímpiadas dos Estudantes de Santa Catarina. 
 
20. Atividade econômica de Santa Catarina é 
caracterizada pela divisão em polos. Correlacione as 
colunas: 
 

(1) agroindustrial  

(2) eletrometalomecânico  

(3) madeireiro   

(4) têxtil  

(5) mineral 

(6) tecnológico. 
 
( ) Capital; 
( ) Norte; 
( ) Planalto e Serra; 
( ) Vale do Itajaí; 
( ) Sul; 

( ) Oeste 
 
A sequencia correta é? 
 
A) 6,2,3,4,5,1 
B) 5,2,3,4,6,1 
C) 6,2,3,4,5,1 
D) 5,2,3,1,6,4 
 

21. Quando é feita a formatação de um disco o 
que acontece com ele? 
 
A) Reduz sua capacidade de armazenamento 
B) Aumenta sua capacidade de 

armazenamento 
C) São gravados arquivos de recuperação 
D) Apaga tudo o que tem gravado no disco 
 
22. Quais são as duas principais fabricantes de 
processadores para computadores? 
 
A) AMD e Intel 
B) AMD e ASUS 
C) Intel e ASUS 
D) AMD e CCE 
 
23.  Qual a arquitetura do sistema operacional 
windows que permite o reconhecimento e 
funcionamento de maior quantidade de 
Memória RAM? 
 
A) 32 bit´s 
B) 64 Bit´s 
C) 128 Bit´s 
D) 256 Bit´s 
 
24. Para navegar na internet, são utilizados 
softwares navegadores ou browsers. Assinale a 
alternativa em que temos 3 softwares 
navegadores: 
 
A)  Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google 

Chrome 
B)  Internet Explorer, Mozilla Firefox e 

Microsoft Excel 
C) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Microsoft 

Power Point 
D) Internet Explorer, Corel Draw e Google 

Chrome 
 
25. Todo arquivo de um computador recebe um 
nome e também uma extensão representada 
por 3 ou mais letras. Tendo como base o 
Sistema Operacional Windows, um arquivo de 
texto, recebe a extensão txt, já um arquivo 
executável recebe qual extensão? 
 
A)  doc 
B)  docx 
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C)  xls 
D)  exe 
 
26. Qual(is) exame(s) é (são) mais sensível(is) 
para investigar doenças tireoidianas? 
A) TSH e T4 livre 
B) TSH 
C) TSH, T4 livre, T3 
D) T4 livre e T3 
 
27. A infecção pelo HPV (papilomavírus 
humano) é a principal responsável pelo câncer 
de colo uterino. A cada ano, no Brasil, surgem 
15 mil novos casos e 5 mil mulheres morrem. 
Em 2014 foi introduzida a vacina contra o HPV 
no calendário vacinal do SUS (Sistema Único 
de Saúde). Qual a faixa etária, atualmente, 
deve ser vacinada? 
 
A) 9-11 anos 
B) 11-13 anos 
C) 10-14 anos 
D) 8-15 anos 
 
28.  Durante o pré natal um dos exames de 
triagem que a gestante deve fazer é sorologia 
para Toxoplasmose. Sabe-se que se a 
gestante contrair a doença seu filho pode 
nascer com algumas sequelas, como: 
hidrocefalia, cegueira, retardo mental. 
No primeiro trimestre a gestante traz o 
resultado de seus exames com IgM e IgG não 
reagentes para toxoplasmose. Qual sua 
conduta? 
 
A) Vacinar a gestante para o Toxoplasma. 
B) Repetir os exames para toxoplasmose 
no 3º trimestre. 
C) Iniciar precocemente o tratamento com 
sulfadiazina e pirimetamina. 
D) Orientar sobre ingestão de carnes 
cruas, manipulação com terra e contato com 
gatos, além de repetir o exame no 3º trimestre 
da gestação. 

 
29. A Síndrome dos Ovários Policísticos 
(SOP) é o transtorno endócrino comum, cuja a 
etiologia ainda não é bem conhecida. Esse 
transtorno pode se manifestar na adolescência. 
A SOP associa-se e predispõe a hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia, 
obesidade, infertilidade, síndrome metabólica e 
síndrome de resistência insulínica. Assinale a 
alternativa que descreve corretamente 
características da doença. 

 
A) Oligo-ovulação ou anovulação 
associadas a excesso funcional de 

androgênios, acompanhados de oligomenorréia 
ou amenorréia 
B) Voz agudizada 
C) Rarefação de pelos 
D) Diminuição do clitóris 

 
30. Assinale a alternativa incorreta sobre a 

Doença por vírus Ebola: 
 

A) É classificada como febre grave do tipo 
hemorrágico transmitida por um vírus do 
gênero Filovirus. 

B) O maior surto verificado até hoje é o ainda 
decorrente surto de Ebola na África 
Ocidental de 2014, que atualmente afeta a 
Guiné-Conacri, a Serra Leoa e a Libéria. 

C) A taxa de mortalidade do vírus varia entre 
25% e 90%, dependendo da cepa. 

D) O vírus Ebola é transmitido pelo ar. 
 
31. A Doença de Chagas é uma zoonose 
causada pelo protozoário flagelado 
Trypanosoma cruzi. A transmissão se dá 
através do contato das fezes do inseto 
“barbeiro” através da pele ferida ou mucosa do 
olho, ou pela ingestão de alimentos 
contaminados com esse material. Qual é o 
medicamento habitualmente mais usado para o 
tratamento da doença? 
 
A) Albendazol 
B) Metronidazol 
C) Benzonidazol 
D) Sulfametoxazol + trimetroprima 

 
32. A Febre ChiKungunya é uma arbovirose 
causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da 
família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A 
transmissão ocorre pela picada de fêmeas dos 
mosquitos Ae. Aegyptie e Ae. albopictus 
infectadas pelo CHIKV. Possui manifestações 
clínicas semelhantes com a Malária. Qual é o 
principal sintoma que as difere? 
 
A) Febre 
B) Cefaléia 
C) Poliartrite 
D) Mialgia 
 
33. Em relação ao manejo de pacientes 
com diarréia, devemos avaliar o estado de 
hidratação para decidir qual vai ser a conduta 
adotada, dependendo se este estiver sem 
sinais de desidratação, com desidratação ou 
então com desidratação grave. Devem ser 
avaliados o estado geral do paciente, olhos, 
lágrimas, sede, sinal da prega e pulsos. 
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Um paciente que encontra-se irritado, com os 
olhos fundos, sedento e pulso rápido e fraco 
pode ser classificado como: 
 
A) Sem sinais de desidratação 
B) Desidratação grave 
C) Hígido 
D) Desidratação 
 
34. Helicobacter pylori é um bacilo em 
forma de espiral, Gram negativo. A infecção por 
H. pylori é adquirida predominantemente na 
infância, antes dos 10 anos de idade. O baixo 
nível sócio-econômico e suas consequências 
naturais, como más condições de habitação e 
higiene, são hoje considerados o principais 
facilitadores para aquisição da infecção pelo H. 
pylori. 
Por ser um carcinógeno tipo 1 (assim como o 
fumo é para o câncer de pulmão), a infecção 
crônica pelo H. pylori é o principal fator de risco 
para desenvolvimento de qual tipo de tumor: 
 

A) Câncer de mama 
B) Câncer de orofaringe 
C) Câncer gástrico 
D) Câncer de tireóide 

 
35. Paciente, feminino, 27 anos, vem a 
Unidade de Saúde queixando-se de dor, 
sensação de choque e parestesia em dedos da 
mão direita, com irradiação até o ombro. 
Relata piora da dor no período noturno e 
parestesia principalmente no 1º, 2º e 3º dedos, 
em face palmar. 
Sintomas existentes há 3 meses, sem melhora 
com o uso de paracetamol. 
Trabalha em frigorífico, na sala de cortes há 4 
anos. 
Ao exame físico, apresenta sensibilidade 
preservada de toda a mão direita, com Tínel 
positivo a direita e Phalen negativo. 
Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 
 

A) Lesão do nervo cubital 
B) Fibromatose da fáscia palmar 

(DUPUYTRN) 
C) Bursite 
D) Síndrome do Túnel do Carpo 

 
36. Bloqueio nasal, obstrução do fluxo 
aéreo, congestão, rinorréia, drenagem pós-
nasal associados a sensação de dor facial, 
cefaléia e diminuição do olfato são 
características clínicas de qual doença? 
 

A) Rinossinusite 
B) Otite 

C) Amigdalite 
D) Faringite 

 
37. A mononucleose infecciosa é uma 
síndrome que acomete principalmente 
indivíduos entre 15 e 25 anos de idade. Essa 
infecção pode ser assintomática ou apresentar-
se com febre alta, odinofagia, sintomas 
constitucionais, tosse, artralgias, adenopatia 
cervical posterior simétrica, que pode se 
generalizar, esplenomegalia, hepatomegalia 
discreta, raramente com icterícia, erupção 
cutânea, comprometimento do orofaringe sob a 
forma de faringo-amigdalite exsudativa. 
Qual o agente etiológico responsável por essa 
infecção? 
 
A) Epstein-Barr 
B) Rubivírus 
C) Morbillivíirus 
D) Bordetella pertussis 
 
38. Segundo o Estatuto dos Servidores de 

Abelardo Luz ao entrar em exercício, o servidor 

investido para o cargo de provimento efetivo 

ficará sujeito a estágio probatório por período 

de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o 

desempenho do cargo, observados os 

seguintes fatores, entre outros, exceto: 

A) zelo pelos recursos financeiros e materiais; 

B) desempenho e eficiência;; 

C) relacionamento intrapessoal; 

D) desempenho e eficiência; 

39. Segundo o Estatuto dos Servidores de 
Abelardo Luz a reversão somente ocorrerá 
quando presente o interesse público e 
dependerá de, exceto: 
 
A) tenha solicitado a reversão; 
B) a aposentadoria tenha sido voluntária; 
C) estável quando na atividade; 
D)  a aposentadoria tenha ocorrido nos três 

anos anteriores à solicitação. 
 

40. Segundo sua lei orgânica o 

Município de Abelardo Luz, o Município, 
isoladamente ou em cooperação com a 
comunidade, Estado e a União, manterá 
programas destinados à assistência às 
pessoas portadoras de deficiência, com 
o objetivo de assegurar, exceto: 
 
A) respeito aos direitos humanos; 
B) não submissões e intromissões 
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arbitrárias e ilegais na vida privada, da família, 
no domicílio ou correspondência; 
C) embuçar livremente sua opinião sobre 
todas as questões, consoante a idade e 
maturidade; 
D) atendimento médico, psicológico e 
educacional. 
 




