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DE CENTENÁRIO DO SUL
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CARGO:
MÉDICO PSF

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;

Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específi cos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o trecho a seguir, extraído de uma obra 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, o Vis-
conde de Porto Seguro, para responder as próximas 
questões.

“Os povos, como disse Alexis de Tocqueville, ressen-
tem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias 
que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram 
a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. 
Se fosse possível a todas as nações remontar à origem 
da sua história, prossegue o mesmo Tocqueville, não 
duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária 
das prevenções, dos usos e paixões dominantes – de 
tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter 
nacional. Estas poucas linhas de autoridade insuspei-
ta servirão de carta de recomendação para aqueles 
que imaginem de menos interesse o estudo da nossa 
história, nos tempos coloniais, sob regime diferente do 
que adotou o império independente e liberal. Outras 
considerações farão ainda mais sensível a importân-
cia do estudo da história pátria colonial. Por ocasião 
de ser proclamada a independência e o império em 
1822, o Brasil contava já em seu seio patrícios emi-
nentes, cidades policiadas e fontes de riqueza, aber-
tas pela agricultura, pela indústria e pelo comércio. 
Fora tudo isso obra do acaso, ou criado de repente? 
Não. Custara a vida e o trabalho de um grande número 
de gerações”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a principal ideia do autor é contradizer a interpre-
tação de Alexis de Tocqueville a respeito da origem 
histórica das nações.
b) o propósito central do autor, no trecho em destaque, 
é argumentar a favor da importância de se estudar o 
período colonial brasileiro.
c) segundo o autor, após a Independência do Brasil, 
a atenção dos historiadores nacionais deveria se ater 
preferencialmente ao período imperial.
d) o autor deixa transparecer a sua preferência pelo 
sistema monárquico de governo, ao advogar que, an-
tes do Império, tudo no Brasil havia sido “obra do aca-
so”.
___________________________________________
02. O trecho em questão se inicia com a afirmação 
de que os povos “ressentem-se eternamente da sua 
origem”. Em relação ao termo “ressentem-se”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis signifi-
cados, de acordo com o contexto em que foi aqui em-
pregado.

a) Desejar em vão um passado utópico.
b) Esquecer-se de algo importante.
c) Sentir os efeitos de algo.
d) Viver em contínua desesperação.
___________________________________________

03. No trecho selecionado, o autor menciona as cir-
cunstâncias que ajudaram os povos a “desenvolver-
-se”. Nesse caso, a partícula “-se”, em “desenvolver-
-se”, pode ser classificada como:

a) partícula de realce.
b) pronome reflexivo.
c) partícula apassivadora.
d) conjunção subordinativa.
___________________________________________
04. No trecho “de tudo, enfim, quanto compõe o que se 
chama caráter nacional”, o termo “enfim” poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

a) em suma
b) tampouco
c) entretanto
d) porventura
___________________________________________
05. No trecho “estas poucas linhas de autoridade in-
suspeita servirão de carta de recomendação…”, a ex-
pressão “autoridade insuspeita” se refere:

a) a Alexis de Tocqueville.
b) ao imperador brasileiro à época.
c) aos entusiastas da história pátria.
d) ao que se chama caráter nacional.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa CORRETA sobre os                    
conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

a) A interseção dos conjuntos é nula.
b) A união dos conjuntos tem 12 elementos.
c) A união dos conjuntos tem menos elementos que a 
interseção dos conjuntos.
d) A interseção dos conjuntos tem 3 elementos.
___________________________________________
07. Em uma empresa, os funcionários foram entrevis-
tados para saber quantas horas, em média, passam 
no computador fora do horário de trabalho. A tabela a 
seguir representa as respostas dadas pelos funcioná-
rios.

Durante o preenchimento da tabela, duas informações 
não foram acrescentadas: a quantidade de funcioná-
rios que ficam entre 2 e 3 horas no computador fora do 
horário de trabalho e a porcentagem de funcionários 
que ficam menos de 1 hora no computador fora do ho-
rário de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
essas duas informações.

Quantidade de 
Funcionários

Quantidade média 
de horas

Porcentagem

9Entre 1 e 2  horas 45%
6Menos de 1 hora

Entre 2 e 3 horas 20%
1Mais de 3 horas 05%
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a) 6 e 30%.
b) 4 e 25%.
c) 4 e 30%.
d) 6 e 25%.
___________________________________________

08. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agu-
dos mede ß e a hipotenusa mede 15 cm. Sabendo que 
sen (ß) = 0,6, qual é a soma das medidas dos catetos 
desse triângulo?

a) 21 cm
b) 22 cm
c) 23 cm
d) 24 cm
___________________________________________

09. Todos os moradores do município de Cidadópolis 
gostam de comer batata. Assinale a alternativa corre-
ta.

a) Existem moradores de Cidadópolis que não gostam 
de comer batata.
b) Se alguém não gosta de batata, não mora em Ci-
dadópolis.
c) Todas as pessoas que gostam de comer batata mo-
ram em Cidadópolis.
d) Se alguém não mora em Cidadópolis, não gosta de 
batata.
___________________________________________

10. Em um concurso, a cada 5 questões corretas, ga-
nha-se 4 pontos. Maurício fez esse concurso e, após 
responder todas as questões, ficou com 36 pontos. 
Quantas questões Maurício acertou nesse concurso?

a) 4
b) 28
c) 36
d) 45
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia a seguir, a respeito de recentes 
ocorrências no cenário político nacional, e mar-
que a alternativa que contém o nome que preenche                      
CORRETAMENTE a lacuna.

“O desembargador ___________, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, vai tomar posse como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde 
desta quinta-feira. Ele assumirá a cadeira deixada por 
Celso de Mello, que se aposentou. Ele teve seu nome 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado em 21 de outubro, após mais de dez horas de 
sabatina. O ministro indicado é natural de Teresina, 
no Piauí, tem 48 anos de idade e integrou o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região desde 2011”. 

(Portal O Tempo, 04/11/2020, com adaptações).

a) André Mendonça
b) Jorge Oliveira
c) Kassio Nunes
d) Sergio Moro
___________________________________________
12. Em relação às últimas eleições presidenciais re-
alizadas nos Estados Unidos da América, marque a 
alternativa que indica o nome do candidato escolhido 
pelo Partido Democrata para rivalizar com o represen-
tante do Partido Republicano.

a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) Joe Biden.
d) Hillary Clinton.
___________________________________________
13. A matéria jornalística a seguir trata de um pleito 
eleitoral ocorrido recentemente num país fronteiriço ao 
Brasil. Marque a alternativa que indica o nome desse 
país, de modo a preencher adequadamente a lacuna.

“Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o 
candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial 
da ____________. Candidato do partido de esquerda 
Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-pre-
sidente Evo Morales, cujo governo integrou como mi-
nistro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado 
presidente nesta sexta-feira, após a conclusão da apu-
ração”. 

(Portal G1, 24/10/2020, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
___________________________________________
14. Considere a análise a seguir, concernente à atu-
al posição do Brasil perante um relevante organismo 
internacional, e marque a alternativa que contém o 
nome do bloco a que se faz referência.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já não diz 
que deseja a saída do Brasil dessa organização inter-
nacional. Em um discurso lido durante a cúpula dos 
presidentes do bloco, realizada neste ano em formato 
virtual devido às restrições da pandemia do coronaví-
rus, ele afirmou que os acordos que desde os anos 90 
unem seu país à Argentina, Paraguai e Uruguai são ‘o 
melhor veículo’ para a inserção internacional do Brasil. 
Bolsonaro não saiu do ‘script’, nem polemizou com o 
argentino Alberto Fernández, com quem não fala des-
de que o mandatário do país vizinho assumiu o poder 
em dezembro do ano passado”. 

(El País, 02/07/2020, com adaptações).

a) ALCA.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) ONU.



3

15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para a interpretação dessa lei devem ser 
levados em conta determinados aspectos. Marque a 
alternativa que NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A superioridade hierárquica dessa lei perante a 
Constituição Federal.
d) A condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Centenário do Sul, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida:

a) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo.
b) Pela Secretaria de Administração e Finanças.
c) Pelo Prefeito Municipal.
d) Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social.
___________________________________________

17. Sobre o Tétano Acidental, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Doença infecciosa causada por um bacilo gram-ne-
gativo aeróbico, é prevenível por vacina.
b) O tratamento do Tétano Acidental deve ser realiza-
do com antiparasitário ivermectina, além do desbrida-
mento do foco.
c) Nas formas graves, pode cursar com disautonomia 
(hiperatividade do sistema autônomo simpático): ta-
quicardia, sudorese, hipertensão arterial.
d) É doença de Notificação Compulsória Semanal.
___________________________________________

18. Paciente do sexo feminino, 16 anos, com história 
de corrimento vaginal de odor fétido, é examinada e 
obtido material que apresenta as seguintes caracte-
rísticas: leucorreia homogênea com pH>4,5, clue cells 
em lâmina a fresco e Whiff test positivo. O agente cau-
sador mais provável é:

a) Candida albicans.
b) Gardnerella vaginalis.
c) Trichomonas vaginalis.
d) Herpes Simplex vírus
___________________________________________

19. Acidentes Escorpiônicos são importantes em vir-
tude da grande frequência em que ocorrem e da sua 
potencial gravidade. Assinale a alternativa que conte-
nha a CORRETA descrição das manifestações clíni-
cas mais comuns desse acidente peçonhento:
a) Sintomatologia predominantemente severa, com 
dor local evoluindo para parestesias, fraqueza mus-
cular progressiva, ptose palpebral, fácies miastênica, 
podendo causar rápida paralisia de musculatura respi-
ratória, com insuficiência respiratória.
b) Efeito local importante, com queimadura, evoluindo 
para bolhas e necrose, associado a distúrbio na coa-
gulação sanguínea, pela atividade procoagulante do 
veneno.
c) Comumente mais leve, manifesta-se com dor e pa-
restesia local. Em crianças, pode evoluir com a fase 
grave de envenenamento sistêmico grave (confusão 
mental, hipotensão arterial, arritmias, insuficiência car-
díaca, edema agudo de pulmão, choque). 
d) Pior em adultos, devido ao efeito proteolítico do ve-
neno. Bolhas evoluem para necrose, abscesso, sín-
drome compartimental e necessidade de amputação 
do membro.
___________________________________________

20. Assinale a alternativa que contenha a condição pa-
tológica em que há substituição do epitélio estratifica-
do pavimentoso do esôfago por epitélio colunar espe-
cializado do tipo intestinal, em pacientes com doença 
do refluxo gastroesofágico de longa data, e sua grave 
complicação:

a) Megaesôfago / Dolicomegaesôfago.
b) Esôfago de Barrett / Adenocarcinoma de Esôfago.
c) Esôfago em Quebra-Nozes / Espasmo Esofagiano 
Difuso.
d) Divertículo de Zenker / Broncoaspiração.
___________________________________________

21. A vacina Meningocócica ACWY conjugada foi in-
troduzida no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2020 
com uma dose única. Assinale alternativa CORRETA 
quanto à faixa etária da população alvo desta vacina, 
de acordo com o Programa Nacional de Imunização:

a) 09 a 14 anos.
b) 09 a 12 anos.
c) 11 a 12 anos.
d) 11 a 14 anos.
___________________________________________
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22. A Cetoacidose Diabética (CAD) e o Estado Hipe-
rosmolar Hiperglicêmico (EHH) são emergências mé-
dicas relacionadas a hiperglicemias. Sobre esse as-
sunto, é CORRETO afirmar:

a) Pacientes com CAD apresentam deficiência de in-
sulina apenas relativa, geralmente com maiores níveis 
de glicemia, consequente diurese osmótica e maior 
desidratação que o EHH.
b) A CAD é caracterizada pela tríade: Hiperglicemia + 
Acidose Metabólica de ânion gap diminuído + Cetone-
mia.
c) Infecções são o principal fator precipitante. Pacien-
tes com Diabetes Mellitus Tipo 1 podem apresentar 
descompensação devido à descontinuação do uso de 
insulina.
d) O primeiro passo no tratamento dessas emergên-
cias hiperglicêmicas é a aplicação de insulina de início 
de ação rápido, para o controle dos altos níveis de gli-
cemia, sem necessidade de outros exames comple-
mentares.
___________________________________________
23. A Lei Nº 8.142/90, instituiu, como mecanismo de 
participação da sociedade, duas instâncias colegia-
das: os Conselhos de Saúde e as Conferências de 
Saúde. Do ponto de vista operacional, assinale alter-
nativa CORRETA: 

a) As Conferências de Saúde são órgãos de caráter 
permanente e deliberativo.
b) As Conferências são consultivas e os principais ins-
trumentos para ampla participação da sociedade, com 
relação à formulação das políticas de saúde.
c) Depois de instituídos, os Conselhos de Saúde irão 
se reunir a cada quatro anos.
d) A representação do Governo nos Conselhos de 
Saúde será paritária em relação ao conjunto dos de-
mais segmentos.
___________________________________________
24. A respeito da interpretação básica do Eletrocardio-
grama (ECG), julgue as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA:

I. O Nódulo Sinoatrial inicia estímulo, enviando impul-
sos, fazendo que as aurículas se contraiam, deter-
minando a despolarização e a onda T no traçado do 
ECG.
II. Após ser estimulado, o Nódulo Atrioventricular 
transmite impulsos elétricos para baixo pelos ramos 
direito e esquerdo, proporcionando a despolarização 
dos ventrículos.
III. As Extra-sístoles ventriculares se originam de um 
foco ectópico no ventrículo.

a) Apenas a I está INCORRETA.
b) Todas estão CORRETAS.
c) Apenas I e II estão CORRETAS.
d) Apenas II e III estão INCORRETAS.
___________________________________________

25. Durante a gravidez, o corpo feminino sofre mudan-
ças anatômicas e funcionais para se adaptar à pre-
sença e desenvolvimento do feto. Sobre essas adap-
tações fisiológicas do organismo materno à gravidez é 
INCORRETO afirmar:

a) Em uma gravidez normal, pode haver leucocitose e 
diminuição da concentração de hemoglobina.
b) O aumento da frequência cardíaca e o incremento 
do volume sistólico determinam um maior débito car-
díaco.
c)  A hiperpigmentação da pele da gestante está as-
sociada a altos níveis de progesterona e secreção do 
hormônio melanotrófico da hipófise, causando a for-
mação de melasmas.
d) A partir da segunda metade da gestação inicia-se 
o período anabólico, com redução da glicemia basal 
materna em favor do armazenamento de gordura.
___________________________________________

26. Sobre a vacina Varicela (atenuada), de acordo 
com o Programa Nacional de Imunização, assinale al-
ternativa CORRETA:

a) É componente da vacina Pentavalente.
b) Não pode ser administrada simultaneamente com 
as vacinas Tríplice Viral e Febre Amarela.
c) Não apresenta contraindicação para indivíduos imu-
nodeprimidos.
d) Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 
um mês após a vacinação.
___________________________________________

27. Paciente de 78 anos, sexo masculino, com história 
de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Infarto Agu-
do do Miocárdio há 2 anos e Insuficiência Cardíaca 
Congestiva com Fração de Ejeção Reduzida, apresen-
ta limitação física grave quanto às atividades diárias, 
com dispneia ao repouso, cansaço até ao se levantar 
da cama. De acordo com a Classificação de NYHA 
(New York Heart Association), sua classe funcional é:

a) NYHA I
b) NYHA II
c) NYHA III
d) NYHA IV
___________________________________________



GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 5

28. Sobre as doenças e agravos de notificação com-
pulsória é CORRETO afirmar:

a) A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória pode ser re-
alizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão.
b) A autoridade de saúde que receber uma notificação 
compulsória imediata deverá informá-la às demais es-
feras de gestão do SUS em até 48 horas.
c) Os casos de agravos de notificação compulsória 
das Unidades de Pronto Atendimento podem ser en-
caminhados para serem notificados nas Unidades Bá-
sicas de Saúde.
d) Toxoplasmose gestacional é uma doença de notifi-
cação compulsória imediata.
___________________________________________

29. Assinale alternativa CORRETA que contenha os 
três Princípios norteadores do Sistema Único de Saú-
de:

a) Territorialização, Liberdade e Resolutividade.
b) Igualdade, Participação Social e Universalidade.
c) Equidade, Fraternidade e Longitudinalidade.
d) Universalidade, Equidade e Integralidade.
___________________________________________

30. O Câncer de Colo Uterino representa problema 
de saúde pública mundial, com incidência importante, 
principalmente em países em desenvolvimento, de-
vido à precariedade de programas de rastreamento. 
Sobre a patologia, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O fator de risco mais importante para o desenvol-
vimento de Câncer de Colo do Útero é a infecção por 
HPV (Tipos 16 e 18).
b) Histologicamente, a maior parte das neoplasias cer-
vicais invasivas do Colo do Útero são carcinomas de 
células escamosas.
c) No estadiamento, é de fundamental execução o 
exame físico, com toque vaginal (avalia extensões do 
tumor no colo) e retal (avalia o envolvimento dos pa-
ramétrios).
d) A Nuliparidade é um fator de risco clássico, pois 
mantém a exocérvice exposta ao HPV por muitos anos.
___________________________________________


