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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Concurso Público 01/2019
Cargo: Médico da Família

Leia atentamente a canção Apenas um rapaz latino-americano, de Antonio
Carlos Belchior, cantor e compositor brasileiro, para responder às questões de
1 a 3.
Apenas um rapaz latino-americano
Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Sem dinheiro no banco,
Sem parentes importantes, e vindo do interior
Mas trago, de cabeça, uma canção do rádio
Em que um antigo compositor baiano me dizia:
"tudo é divino, tudo é maravilhoso"
Tenho ouvido muitos discos,
Conversado com pessoas, caminhado meu caminho
Papo, som dentro da noite,
E não tenho um amigo sequer
Que acredite nisso, não.
Tudo muda e com toda razão!
Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Sem dinheiro no banco,
Sem parentes importantes, e vindo do interior
Mas sei que tudo é proibido,
aliás, eu queria dizer
Que tudo é permitido,
até beijar você no escuro do cinema
Quando ninguém nos vê
Não me peça que lhe faça uma canção como se deve
Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve
Sons, palavras são navalhas
e eu não posso cantar como convém
Sem querer ferir ninguém
Mas não se preocupe, meu amigo
com os horrores que eu lhe digo
Isso é somente uma canção,
A vida, a vida realmente é diferente
Quer dizer, ao vivo é muito pior!

E eu sou apenas um rapaz latino-americano,
sem dinheiro no banco
Por favor não saque a arma no "saloon"
eu sou apenas o cantor
Mas se depois de cantar
você ainda quiser me atirar
Mate-me logo, à tarde, às três,
que à noite tenho um compromisso
E não posso faltar, por causa de vocês
Eu sou apenas um rapaz latino-americano
sem dinheiro no banco
Sem parentes importantes, e vindo do interior
Mas sei que nada é divino,
nada, nada é maravilhoso
Nada, nada é secreto,
nada, nada é misterioso, não
Na na na na na na na na

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A caracterização vaga do eu lírico, na primeira estrofe, permite que a
canção represente uma coletividade e não apenas um indivíduo específico.
II – As experiências, vivências e esclarecimentos na cidade grande levaram o
eu lírico a concluir que nada é maravilhoso.
III – Há na quinta estrofe um tom de ironia: muito embora o eu lírico afirme que
tudo é permitido, existem certas condições para essa permissão.

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Apenas III.
I e II.
Apenas I.
Todas.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Para o eu lírico, as canções representam uma realidade diversa da vida
real.

II – O eu lírico indica a existência de um “protocolo” de elaboração de músicas,
protocolo esse respeitado por ele.
III – O pronome defino “o”, em “eu sou apenas o cantor”, tem um significado:
indica que o cantor é o porta-voz de uma mensagem que não representa
apenas ele.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

Apenas I.
I e III.
Apenas II.
II e III.

03- A figura de linguagem presente em “nada, nada é maravilhoso/ Nada, nada
é secreto, /nada, nada é misterioso,” é:
a) Anacoluto.
b) Pleonasmo.
c) Anáfora.
d) Anti-horário.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – A partir da leitura da tirinha, é possível concluir qual é o prato preferido de
Mafalda.
II – A mãe de Mafalda mentiu porque na tigela não havia sopa.
III – Mafalda e sua mãe têm diferentes juízos de valor em relação à sopa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas III.
Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II.

05- Assinale a alternativa incorreta:
a) Há, no segundo quadrinho, um exemplo de interjeição.
b) Ao longo de toda a tirinha, há três verbos de ligação.
c) Segundo a norma culta da língua, o adequado seria “Não se fala
palavrão à mesa”.
d) Há, no primeiro quadrinho, um exemplo de vocativo.
06-Assinale a alternativa cuja oração coordenada desempenha a mesma
função da presente em “Não definimos o hotel, nem pesquisamos as
passagens”:
a) No espetáculo, Amanda dança e interpreta
b) O bairro era extremamente rico; a cidade, porém, vivia em miséria.
c) Ora age com o coração; ora age com a razão.
d) Não tenho tempo, portanto não posso esperar.
07- A alternativa que apresenta um exemplo de palavra formada por
composição é:
a) Marujo.
b) Embora.
c) Feliz.
d) Entardecer.
08- Acerca dos termos da oração, é possível afirmar que:
a) Os termos integrantes da oração completam o sentido dos verbos e dos
nomes.
b) Na frase “João entregou o presente à Maria”, o termo em destaque é um
exemplo de termo acessório da oração.
c) Os vocativos são considerados termos integrantes da oração.
d) Na frase “Precisa-se de balconista”, o termo em destaque é um
exemplo de termo essencial da oração.
09-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Camila obedeceu os pais.
b) Joaquim prefere geografia do que história.
c) Suas infrações de trânsito implicaram multa.
d) O ensino deve visar o progresso social.
10-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Esta sessão da loja é só para crianças.
b) O marceneiro arrochou os parafusos.
c) Falta-lhe censo de juízo.
d) A Câmara caçou o deputado, com anuência do povo.

Conhecimento Legislativo
11- De acordo com a Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua:
a) melhoria, progresso e impulsão.
b) custódia, preservação e defesa.
c) cura, regeneração e melhoria.
d) promoção, proteção e recuperação.
12- De acordo com a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que:
a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
b) A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos deverá ser realizada quando houver
solicitação por parte da instituição.
c) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos
da lei: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
d) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da
comunidade.
13- De acordo com a Lei 8080/90, Art. 3o Os níveis de saúde expressam a
organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único.
Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo
anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bemestar:
a) espiritual, organizacional e intelectual.
b) cognitivo, corpóreo e atlético.
c) físico, mental e social.
d) emocional, psíquico e comunitário.
14-De acordo com a Lei 8142/90 assinale a alternativa INCORRETA sobre a
Conferência e Conselho de Saúde:
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação
dos vários segmentos sociais.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação
no Conselho Nacional de Saúde.

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização
e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.
15- De acordo com a Portaria nº 648/GM/2006, são características do processo
de trabalho das equipes de Atenção Básica:
I - definição do território de atuação das UBS;
II - programação e implementação das atividades, com a priorização de
solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea;
III - desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de
saúde doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade
de vida;
IV - desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores
de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de
prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas II, III e IV.
d) todas afirmativas.
16- De acordo com a Portaria nº 648/GM/2006, promover a mobilização e a
participação da comunidade, buscando efetivar o controle social é atribuição de
qual(is) profissional(is) das equipes de saúde da família?
a) auxiliar e técnico de enfermagem.
b) agente comunitário de saúde.
c) médico.
d) todos profissionais.
17- De acordo com a Portaria GM nº 154/2008 assinale a alternativa
INCORRETA sobre os NASF:
a) São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes
áreas de conhecimento.
b) Devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das
demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes Saúde da
Família.
c) Tem dentre seus objetivos o de reduzir a abrangência e o escopo das ações
da atenção básica.
d) Devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos
usuários do SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do
trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF.

18- No Pacto pela Vida, articular e promover os diversos programas de
promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros e
promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável, fazem parte
de qual das prioridades pactuadas?
a) Fortalecimento da Atenção Básica.
b) Promoção da Saúde.
c) Redução da mortalidade infantil e materna.
d) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
19- Sobre a universalização como princípio do SUS:
a) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado
assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou
outras características sociais ou pessoais.
b) Objetiva diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades
distintas.
c) Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas
necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a
promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
d) Faz com que os serviços sejam organizados em níveis crescentes de
complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica.
20. O Sistema Único de Saúde começou a ser implantado por meio de uma
estratégia que buscou dar caráter universal à cobertura das ações de saúde,
até então proporcionada pelo __________ apenas para os seus beneficiários.
Completa corretamente a lacuna:
a) Ministério da Saúde.
b) ISS.
c) ICMS.
d) INAMPS.

Conhecimento Gerais
21-A Flip – Festa Literária Internacional de Paraty é uma celebração da
literatura, mas sua ação se estende a outros campos culturais. A Flip atua junto
à cidade que a abriga e lança pontes com a comunidade internacional de
escritores. Qual a autora homenageado pela Flip em 2020, que está recebendo
muitas críticas?
a) Elizabeth Bishop
b) Lygia Fagundes Teles
c) Raquel Queiroz
d) Hilda Hilst

22- 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a
Síndrome de Burnout. Segundo o Ministério da Fazenda, só em 2017, cerca de
179 mil trabalhadores no Brasil foram afastados de suas atividades. A
síndrome refere-se a:
a) Esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho.
b) Ansiedade relacionada ao futuro do País.
c) Transtornos osteo-musculares.
d) Luto com morte de familiares.
23-A Força Aérea do (a) __________ anunciou nesta terça-feira (10/12/19) ter
perdido "o contato via rádio" com um avião militar C130, que levava 38 pessoas
a bordo. Ele decolou de Punta Arenas, sul do país, para uma base na Antártica.
Preenche corretamente a lacuna:
a) Bolívia.
b) Chile.
c) Colômbia.
d) Argentina.
24-Marie Fredriksson, a cantora sueca que ficou conhecida como a voz do
Roxette, morreu dia 09 de dezembro de 2019, aos 61 anos de idade. A
musicista lutava desde 2002 contra:
a) Um câncer no cérebro.
b) Fibromialgia.
c) Depressão.
d) Câncer de pâncreas.
25-Os Jogos Olímpicos de 2020 será realizado na:
a) França
b) Estados Unidos
c) África
d) Japão
26- Complete: Segundo o artigo 68º, da Lei Orgânica de Lavrinhas, o Prefeito
e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se
do Município, _______________, sob pena de perda do mandato.
a) Por período superior a 05 (cinco) dias.
b) Por período superior a 10 (dez) dias.
c) Por período superior a 15 (quinze) dias.
d) Por período superior a 20 (vinte) dias.
27- Artigo 165º da Lei Orgânica: A ação do Município no campo da assistência
social objetivara:
I – A integração do indivíduo ao mercado de trabalho e no meio social;
II – O amparo à velhice e a criança abandonada;
III – A integração das comunidades carentes.
IV- O tratamento dos dependentes químicos do município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I, II, III
d) I, II, III e IV

28- Lavrinhas foi inserida no mapa do Turismo Brasileiro em:
a) 2015
b) 2017
c) 2018
d) 2019
29- Sobre Lavrinhas assinale a alternativa incorreta:
a) Lavrinhas conta hoje com sete bairros assim desenvolvidos: Centro,
Pinheiros, Capela do Jacu, Jardim Mavisou e Village Campestre e ainda uma
vasta zona rural onde se encontram os bairros Retiro dos Barbosa e Rio Claro.
b) Localiza-se no estado de São Paulo, na região administrativa de São José
dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, integrando o Circuito turístico
“Caminhos do Rio Paraíba”
c) Faz parte de duas importantes rotas, a Rota Franciscana (Religiosa – rota
equilíbrio – Frei Galvão) e Estrada Real (maior rota turística do país. São mais
de 1.630km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo).
d) Possui uma área total de quase 167 Km² e delimita-se com os municípios de
Cruzeiro, Queluz e Silveiras, no estado de São Paulo e a cidade de
Paraisópolis, no estado de Minas Gerais.
30- Complete: O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por
Honório Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno
da Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros.
Este povoado levou inicialmente o nome de São Francisco de Paula dos
Pinheiros e pertencia ao antigo território de______________.
a) Queluz
b) Cruzeiro
c) Areias
d) Pinheiros
Conhecimentos Específicos
31. Sobre HAS, assinale alternativa INCORRETA:
a) A MAPA é o método que permite o registro indireto e intermitente da PA
durante 24 horas ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades
habituais durante os períodos de vigília e sono.
b) A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não
medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA,
proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e renais.
c) O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento da parede
arterial dos grandes vasos, levando a aumento predominante da PAS, com
manutenção ou queda da PAD.
d) Broncoespasmo, bradicardia, distúrbios da condução atrioventricular,
vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e
disfunção sexual são os principais efeitos adversos dos bloqueadores dos
canais de cálcio.

32. Constitui critério diagnóstico para diabetes, em pacientes com sintomas
clássicos de hiperglicemia, ou em crise hiperglicêmica, glicemia ao acaso igual
ou superior a:
a) 150 mg/dL.
b) 200 mg/dL.
c) 250 mg/dL.
d) 300 mg/dL.
33. Em pacientes com AR (artrite reumatóide) estabelecida de moderada ou
alta atividade e em surto agudo da doença, glicocorticoides:
a) não podem ser empregados.
b) podem ser empregados na menor dose e no menor período de tempo
possíveis.
c) podem ser empregados na menor dose e no maior período de tempo
possíveis.
d) podem ser empregados na maior dose e no menor período de tempo
possíveis.
34. A doença de Alzheimer (DA):
a) É um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por
deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das
atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de
alterações comportamentais.
b) A DA se instala, em geral, de modo agudo e se desenvolve lenta e
continuamente por vários anos.
c) Os fatores de risco bem estabelecidos para DA são tabagismo e etilismo.
d) A punção lombar deve ser procedida em todos os casos de suspeita de DA
para exclusão de diagnósticos diferenciais.
35. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os exames diagnósticos
utilizados em suspeita de trombose venosa profunda (TVP):
a) D-dímero apresenta alta sensibilidade e alta especificidade para o
diagnóstico da TVP.
b) Eco Doppler colorido (ECD) venoso é o método diagnóstico mais
frequentemente utilizado para o diagnóstico de TVP em pacientes sintomáticos.
c) Venografia com contraste é o exame considerado padrão-ouro para o
diagnóstico de TVP, reservado, atualmente, apenas quando os outros testes
são incapazes de definir o diagnóstico.
d) Ressonância magnética pode ser utilizada para o diagnóstico de TVP em
casos onde o ECD oferece resultados inconclusivos.

36. No Brasil, o esquema básico para tratamento da tuberculose em adultos e
adolescentes é composto por quatro fármacos na fase intensiva e dois na fase
de manutenção. A apresentação farmacológica dos medicamentos, atualmente
em uso, para o esquema básico é de comprimidos em doses fixas combinadas
com a apresentação tipo 4 em 1 (RHZE) ou 2 em 1 (_______). Completa
corretamente a lacuna:
a) Pirazinamina, Etambutol.
b) Rifampicina, Pirazinamina.
c) Rifampicina, isoniazida.
d) Isoniazida, Pirazinamina.
37. Qual classe de medicamento é recomendada como farmacoterapia de
primeira escolha para o controle dos sintomas da síndrome de abstinência do
álcool, especialmente no controle das crises convulsivas?
a) antidepressivos tricíclicos.
b) betabloqueadores.
c) benzodiazepínicos.
d) antiagregantes plaquetários.
38. Julgue as seguintes afirmativas sobre o herpes zoster:
I. O herpesvírus que causa a varicela (catapora) persiste de forma latente
no sistema nervoso, podendo se reativar e propagar através das raízes
nervosas e se manifestar de forma tardia através de lesões cutâneas
dolorosas, condição essa denominada herpes-zóster.
II. O diagnóstico é primariamente clínico, devendo ser feito diagnóstico
diferencial com impetigo, dermatite de contato, dermatite herpetiforme e,
também, com o próprio herpes simples.
III. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento deve ser instituído nas
primeiras 72 horas após a erupção das lesões e tem como base a
terapia antiviral. Dentre os antivirais, o valaciclovir e o fanciclovir têm
eficácia superior quando comparados ao aciclovir.
IV. A complicação mais frequente do herpes-zóster é a neuralgia pósherpética, usualmente manejada com antidepressivos tricíclicos,
anticonvulsivantes, lidocaína tópica ou capsaicina.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

39. Sobre a terapêutica das onicomicoses, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Atualmente a terapêutica das onicomicoses está baseada em três
tratamentos distintos: terapia tópica (incluindo avulsão da lâmina ungueal
afetada), terapia sistêmica e terapia combinada.
b) A Terapia Tópica está indicada nos casos em que a matriz ungueal não está
envolvida, quando existir contra-indicação no tratamento sistêmico, na
onicomicose superficial branca e na profilaxia pós-tratamento.
c) A avulsão cirúrgica total da unha está entre os métodos mais utilizados.
d) As drogas mais utilizadas em nosso meio são a Griseofulvina, Terbinafina,
Itraconazol, Fluconazol.
40. A grande maioria dos pacientes com doença diverticular necessita
tratamento clínico baseado principalmente na correção dos hábitos alimentares
e eventualmente no uso de analgésicos. O fator mais importante na correção
dos hábitos alimentares é:
a) o aumento da ingestão de fibras (legumes, verduras, frutas e grãos) na dieta.
b) a redução da ingesta de gorduras saturadas.
c) a redução da ingesta de carboidratos complexos.
d) a redução da ingesta de carboidratos simples.
)

