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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: MÉDICO – OTORRINO  
 
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
 

SETEMBRO DE 2011. 
 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VI - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: MÉDICO – OTORRINO 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. A respeito do diagnóstico do acidente vascular encefálico por método de imagem, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) A tomografia computadorizada de crânio é o melhor exame para diferenciar um AVE isquêmico de um 

ataque isquêmico transitório no momento do início dos sintomas. 
b) Uma imagem hiperdensa no parênquima cerebral em TC de crânio não contrastada sugere AVE 

hemorrágico intraparenquimatoso. 
c) A ressonância magnética é o exame de escolha para diagnóstico de hemorragia subaracnóide. 
d) A hemorragia subaracnóide pode ser diagnosticada por tomografia computadorizada após, no mínimo, 

24 horas do início dos sintomas. 
e) Os exames de imagem não devem retardar a infusão de trombolítico nos casos suspeitos de AVE 

isquêmico. 
 
12. Tendo em vista a definição da Síndrome Metabólica pela diretriz brasileira e pela NCEP-ATP III, o fator 
abaixo que não faz parte desses critérios é: 
 
a) Triglicerídeos. 
b) HDL-colesterol. 
c) Pressão arterial. 
d) Circunferência abdominal. 
e) LDL-colesterol. 
 
13. Ao avaliar a sorologia de um paciente suspeito de ser portador de hepatite B, o exame pode apresentar 
difícil interpretação se não conhecermos alguns conceitos fundamentais sobre esse vírus. Partindo deste 
princípio a opção que melhor sinalizaria para o significado de mutação pré-core é: 
 
a) O mutante pré-core ocorre quando o vírus da hepatite B perde a capacidade de replicação, porém 

mantém anti-Hbe positivo. 
b) O conceito de mutante pré-core é aquele que apresenta replicação porém sem aumento do HBeAg. 
c) Mutante pré-core é todo vírus que apresenta altos níveis de HBV-DNA mesmo com terapia com 

interferon. 
d) O mutante pré-core ocorre em todo paciente com hepatite B crônica com anti-Hbe positivo e HBeAg 

negativo. 
e) Mutante pré-core é o vírus que mantém altos níveis de HBV-DNA no sangue com HBeAg  positivo. 
 
14. A doença pulmonar obstrutiva crônica costuma ser marcada por episódios de descompensação, sendo as 
infecções respiratórias de etiologia bacteriana uma causa importante e freqüente. Assinale a alternativa que 
contém a bactéria mais frequentemente implicada: 
 
a) Haemophilus influenzae. 
b) Moraxella catarrhalis. 
c) Pseudomonas aeruginosa. 
d) Escherischia coli. 
e) Streptococcus pneumoniae. 
 
15. Atualmente, qual a principal causa de mortalidade materna no Brasil? 
 
a) Doença hipertensiva específica da gestação. 
b) Aborto. 
c) Hemorragia pós-parto. 
d) Aids. 
e) Infecção puerperal. 
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16. Qual a principal causa de hemorragia digestiva alta? 
 
a) Varizes gastroesofágicas. 
b) Síndrome de Mallory Weiss. 
c) Tumores. 
d) Doença ulcerosa péptica. 
e) Malformações arteriovenosas. 
 
17. Dos achados a seguir, todos são considerados critérios maiores de Framingham para o diagnóstico de 
insuficiência cardíaca, exceto: 
 
a) Derrame pleural. 
b) Terceira bulha. 
c) Turgência jugular patológica. 
d) Estertoração pulmonar. 
e) Refluxo hepatojugular. 
 
18. Qual dos marcadores abaixo apresenta 98% de especificidade para artrite reumatóide? 
 
a) Antipeptídeo citrulinado cíclico. 
b) Fator reumatóide. 
c) Fator antinuclear. 
d) Anti-SM. 
e) Anti-LKM. 
 
19. Homem de 25 anos é internado por lombalgia, náusea e êmese, iniciados na véspera. É submetido a 
exame de imagem que aponta a presença de cálculo no terço médio do ureter direito, medindo 5 mm. Uma 
vez que há melhora significativa do quadro após analgesia adequada, o urologista chamado para avaliar o 
paciente decide-se pelo tratamento conservador. Das drogas abaixo, aquela que pode ser utilizada para 
reduzir o período de expulsão do cálculo é: 
 
a) Hidroclorotiazida. 
b) Citrato de potássio. 
c) Tamsulosin. 
d) Probenecide. 
e) Alopurinol. 
 
20. Paciente de 23 anos chega à emergência com febre, dor abdominal em fossa ilíaca direita e confusão 
mental. O médico, ao avaliar a rotina de abdome agudo, observa ar livre na cavidade e faz o diagnóstico de 
febre tifóide, indicando antibioticoterapia e cirurgia de urgência. O local mais comum de perfuração 
intestinal pela Salmonela typhi é: 
 
a) Cólon ascendente. 
b) Cólon descendente. 
c) Estômago. 
d) Jejuno. 
e) Íleo. 
 
21. Assinale a patologia congênita mais freqüente de pescoço: 
 
a) Cisto do canal tireoglosso. 
b) Linfangioma. 
c) Cisto branquial. 
d) Torcicolo congênito. 
e) Cisto dermóide. 
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22. Relacione a primeira coluna com a segunda e marque a sequência correta: 
 
A - Incidência de Waters ( Mento-Naso )                            (   )  Imagem dos côndilos mandibulares. 
B - Incidência de Cadwell ( Fronto-Naso )                          (   ) Imagem dos seios maxilares. 
C - Incidência Lateral ( Perfil )  (   ) Imagem dos seios etmoidais e frontais. 
D - Incidência Axial de Hirtz ( Submento-vértice )          (   ) Imagem seio esfenoidal e frontais. 
 
a) A-B-C-D 
b) D-A-B-C 
c) D-B-A-C 
d) B-D-C-A 
e) A-D-B-C 
 
23. A epistaxis, ou sangramento nasal, é uma entidade comum na infância. O principal local de sangramento 
é o plexo de kisselbach no septo nasal anterior, cujos vasos derivam da carótida externa (ramos das artérias 
maxilar e esfenopalatina) e interna (ramos das artérias etmoidais). Todas as causas abaixo contêm causas 
possíveis de epistaxis, exceto: 
 
a) Trauma digital. 
b) Angiofibroma nasal juvenil. 
c) Síndrome de Osler-Weber-Rendu. 
d) Infecções de vias aéreas superiores. 
e) Síndrome de Louis Barr (Ataxia-Telangectasia). 
 
24. O carcinoma de rinofaringe não está associado a: 
 
a) Tabagismo. 
b) Alcoolismo. 
c) Papilomavírus. 
d) Vírus Epstein-Barr. 
e) Herpesvírus tipo I. 
 
25. Lúcia, 68 anos, obesa, dislipidêmica, vem apresentando rouquidão, pigarros frequentes e tosse seca há 2 
meses. As crises de tosse ocorrem ao se levantar e às atividades físicas. Não sabe dizer o que provocou isso. 
Nega febre, queda do estado geral ou sudorese noturna. Nega contato com tossidor crônico. Qual a causa 
mais provável da tosse de Lúcia? 
 
a) DRGE. 
b) Refluxo laringofaríngeo. 
c) Asma variante com tosse. 
d) BENA. 
e) Tuberculose pulmonar. 
 
 


