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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o artigo 11 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto à nomeação para 

cargo de carreira, assinale a alternativa incorreta: 

a. Depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

b. Não prescinde de concurso público a nomeação para cargos de provimento em comissão. 

c. A nomeação de servidor público para o cargo de provimento em comissão determina, no ato da 

posse, o afastamento do cargo efetivo de que for titular. 

d. Os demais requisitos para o ingresso do servidor público na carreira, mediante promoção, serão 

definidos em lei específica. 

 

2. O IDMS, Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, é uma ferramenta para a aplicação do conceito de 

desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o 

desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades 

municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-

institucional. 

Segundo relatório do SIDEMS, Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS de 

2014 do município de Bom Jardim da Serra é de: 

a. 0,201 

b. 0,308 

c. 0,577 

d. 0,985 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

 

Após ler o texto assinale a alternativa correta, se a afirmação é verdadeira(V) ou falsa (F): 

 

(__) A palavra blog é originada da língua inglesa e significa diário online. 

(__) Levando em conta onde o texto foi publicado, é possível afirmar que o tema abordado está adequado ao 

público alvo da revista. 

(__) O texto é formado por três parágrafos. 

(__) O segundo parágrafo contém informações de como um blog  pode ser montado e o que o diferencia dos 

antigos diários. 

(__) O blogueiro pode escrever sobre uma infinidade de assuntos em seu blog. 
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Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. V – F – V – F – V  

b. V – V – F – V – V 

c. V – V – V – F – V 

d. V – V – V – V – V 

 

4. A palavra íntimo (linha 2 do texto)  é um parônimo da palavra intimo. Parônimos são palavras que apresentam 

pronuncia e grafia semelhantes, mas têm sentidos diferentes. 

Com base nesta informação, escolha as palavras que completam as orações abaixo, na sequência: 

I. O júri __________ os réus.  

II. O __________ de prisão já foi __________. 

III. Nos horários de pico, o __________ é intenso. 

IV. Haverá __________ demográfico em breve. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. Absorveu – mandado – imitido – tráfico – censo 

b. Absolveu – mandato – emitido – tráfego – senso 

c. Absolveu – mandado – emitido – tráfego – censo 

d. Absorveu – mandato – imitido – tráfico – senso 

 

5. O irmão de Vanessa tem um irmão a mais que irmãs. Quantos irmãos a mais que irmãs tem Vanessa? 

a. 4 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Homem de 49 anos, há um mês com febre vespertina (38°C), associada a calafrios e sudorese. Notou também, 

nódulo doloroso no pescoço, sem sinais flogísticos. Nega sintomas relacionados à disfunção tireoideana, 

odinofagia, disfagia ou dispneia. Ao exame físico apresenta tremor de extremidades, pele quente; FC=118 bpm; 

tax=38,5°C; tireóide aumentada de volume cerca de duas vezes, consistência aumentada, dolorosa à palpação, 

com nódulo de 2 cm em LD; TSH=0,04UI/ml, T4 livre=4,3ng/ml. Captação de iodo <3%. 

O diagnóstico mais provável é: 

a. Tireoidite de Hashimoto 

b. Doença de Graves 

c. Tireoidite subaguda 

d. Neoplasia de tireóide 

 

7. Paciente multípara, 68 anos de idade, é internada na enfermaria cirúrgica para ser submetida à colecistectomia. 

Na madrugada da data do procedimento cirúrgico apresentou dispneia de estabelecimento súbito, cianose de 

extremidades, e dor torácica retroesternal. Ao exame físico: consciente, orientada no tempo e no espaço, 

frequência respiratória de 32 irpm, frequência cardíaca de 130 bpm, murmúrio vesicular normoaudível 

bilateralmente, ausência de ruídos adventícios. 

A hipótese diagnóstica mais provável é: 

a. Tromboembolismo pulmonar 

b. Infarto do miocárdio 

c. Pneumonia bacteriana 

d. Broncoespasmo 
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8. Maria, 32 anos, é fumante e deseja método contraceptivo seguro. Segundo a OMS, nessa situação, tem critério 

de elegibilidade 1: 

a. Anel vaginal 

b. Adesivo transdérmico 

c. Sistema intrauterino liberador de progestogênio 

d. Pílula oral combinada 

 

9. Em relação à intubação traqueal: 

a. O dano laríngeo pelo tubo traqueal não está relacionado ao tempo de intubação traqueal. 

b. As estruturas mais afetadas pelo tubo são as pregas ventriculares e a epiglote. 

c. As pregas vocais e a região subglótica são as mais afetadas pelo tubo traqueal.  

d. A intubação traqueal é mais confortável que a traqueostomia. 

 

10. Os distúrbios gastrintestinais, como a disfunção do trânsito intestinal, em gestações não complicadas, ocorrem 

devido à ação de: 

a. Teores aumentados de Beta-hCG. 

b. Apenas devido ao aumento do volume uterino. 

c. Teores crescentes de progesterona 

d. Androstenediona. 

 

11. Podemos afirmar que a prescrição de antibioticoterapia, em casos de diarreia é muito rara, devendo ser utilizado 

em situações muito restritas como: 

a. Gastroenterites por Salmonella em lactentes com menos de 6 meses, em imunocomprometidos ou 

mal nutridos. 

b. Menores com suspeita ou confirmação de sepse. 

c. Gastroenterites por Giardia, Shinguella, Amoeba, Vibriocholerae, Clostridium difficile associado à 

enterocolite pseudomembranosa. 

d. Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

12. A introdução da alimentação complementar antes dos seis meses de vida pode prejudicar a saúde da criança 

porque está associada às seguintes situações, exceto: 

a. Maior número de episódios de diarreia. 

b. Menor número de internações por doenças respiratórias.  

c. Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, 

como, por exemplo, quando os alimentos são muito diluídos. 

d. Menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco. 

 

13. A sífilis na gravidez e a sífilis congênita constituem-se em importantes problemas de saúde pública. Com relação à 

esses agravos, pode-se afirmar que: 

a. Em parturientes a prevalência de sífilis é aproximadamente quatro vezes maior que a prevalência pelo 

HIV. 

b. A taxa de transmissão vertical da sífilis em mulheres não tratadas é mais elevada na fase latente 

precoce. 

c. Gravidas comprovadamente alérgicas à penicilina, podem ser tratadas com estearato de eritromicina.  

d. A elevada cobertura de pré-natal, com uma razão de cinco consultas por parto, acarretou diminuição 

da sífilis congênita no Brasil. 

 

14. A insuficiência cardíaca é um grande problema mundial, que afeta mais de 20 milhões de indivíduos. Sua 

prevalência global na população adulta dos países desenvolvidos é de 2%. Com relação ao tratamento da 

insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção abaixo de 40%, é correto afirmar: 

a. O diurético furosemida pode ser utilizado na dose máxima diária de 600mg. 
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b. Os bloqueadores dos receptores beta aprovados para essa condição clínica são: carvedilol, bisoprolol, 

succinato de metoprolol.  

c. Adose diária dos antagonistas de aldosterona indicada é de 10mg. 

d. Não há indicação da utilização dos inibidores da enzima de conversão de angiotensina em pacientes 

assintomáticos. 

 

15. Menina de 5 anos, apresenta pústulas na região central da face, que rompem e formam crostas amareladas após 

três dias. O estado geral é bom, não há febre ou outros sinais sistêmicos. Com base no quadro clínico descrito, 

assinale a alternativa correta: 

a. O diagnóstico é de impetigo crostoso e, atualmente o agente etiológico mais frequente é de 

Staphylococcus aureus. 

b. O diagnóstico é de impetigo bolhoso e, atualmente o agente etiológico mais frequente é o 

Streptococcus Beta-hemolítico do grupo A. 

c. O diagnóstico é de impetigo crostoso e, atualmente os agentes causais mais frequentes são as 

bactérias anaeróbias. 

d. O diagnóstico é de herpes simples e o tratamento adequado consiste em aplicar aciclovir tópico. 

 

16. Jovem de 19 anos, que cursa o primeiro período da faculdade de enfermagem, foi pouco às aulas no último mês. 

Há três meses vem se envolvendo em questões filosóficas e sobrenaturais, temias que não despertavam interesse 

do jovem antes. Tem passado muito tempo isolado no seu quarto, convivendo pouco inclusive com a família. Vem 

tomando pouco banho e trocando de roupa com menor frequência. Por insistência da mãe, contra sua vontade, 

vai à consulta médica, onde demonstra comportamento inadequado com risos imotivados, e respostas sem 

sentido. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

a. Neurose. 

b. Esquizofrenia hebefrênica. 

c. Encefalite viral. 

d. Delírio de referência. 

 

17. Homem de 56 anos procura o Pronto Socorro por dor torácica. Refere pressão retroesternal irradiada para a 

mandíbula, desencadeada por esforço e melhorando após 3 minutos em repouso. Não se altera com a posição ou 

ventilação. Atendido 1 após o início dos sintomas, r no momento assintomático. O eletrocardiograma é normal. 

A alternativa que relaciona corretamente a hipótese diagnóstica e a conduta é: 

a. Angina de peito – dosagem de troponina. 

b. Infarto agudo do miocárdio – ecocardiograma. 

c. Angina de peito – teste de esforço. 

d. Infarto agudo do miocárdio – coronariografia. 

 

18. Dispnéia e dor torácica são sintomas comumente observados em qual transtorno psiquiátrico? 

a. Esquizotípico. 

b. Do pânico. 

c. Dissociativo. 

d. Dismórfico corporal. 

 

19. Adolescente, 12 anos, é atendido no Pronto Socorro com carta de encaminhamento do médico da Unidade de 

Saúde em que se lê: “febre e petéquias em pernas e região glútea há um dia”. Duas semanas antes foi 

diagnosticada infecção de vias aéreas superiores. Ao exame físico identifica-se edema de tornozelo esquerdo e 

púrpura palpável em membros inferiores e nádegas. 

É esperada a investigação disgnóstica: 

a. Aumento do tempo de protrombina 

b. Plaquetopenia 
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c. Hipocomplementonemia 

d. Vasculite leucocitoclástica 

 

20. Paciente feminina de 35 anos, branca, em uso de anticoncepcional oral há 3 anos, apresentou há 3 horas dor 

súbita na panturrilha direita. Após, começou a apresentar dificuldade de deambulação. Nega trauma nesse 

membro. Ao exame físico: REG, tax: 38°C. O MID tem aumento da temperatura, empastamento muscular, edema 

++/4. Ausência de hiperemia ou adenopatia em regiões poplítea e femoral. Os pulsos do membro são palpáveis e 

cheios, índice tornozelo-braço de 0,9. 

Qual o exame complementar considerado o padrão ouro para o diagnóstico? 

a. Ultrassonografia convencional. 

b. Duplex-scan. 

c. Flebografia. 

d. Tomografia computadorizada. 
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