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MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA  
O CARGO DE MEDICO COMUNITARIO 

============================================= 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
01 – Este caderno contém a Prova de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 

questões e a Prova de Conhecimentos Específicos contendo 20 (vinte) 
questões nos termos do item 4.1.2 do Edital de Abertura, numeradas de 01 a 
20 e 21 a 40, respectivamente. 
 

02 – Você terá até 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para concluir este 
conjunto de prova. Reserve ao menos os últimos 15 minutos para o 
preenchimento da Grade de Respostas. 
 
03 – Não será permitido fazer perguntas em relação às questões formuladas: a 
interpretação faz parte da prova. Qualquer outra pergunta deverá ser dirigida 
ao Fiscal em voz alta ou levantando o braço. As provas devem ser resolvidas 
individualmente e em silêncio, evitando distrair os demais candidatos ou 
perturbar a ordem. 
 
04 – Verifique pelas páginas (1 a 7) se o seu caderno está completo. 
 
05 – É vedado uso de calculadora, aparelho celular ou qualquer outro aparelho 
eletrônico, durante a realização da prova, devendo estes, permanecer 
desligados. 
 
06 – Todas as questões das provas apresentam somente uma alternativa 
correta. Marque-a, preferencialmente com um “X”, na Grade de Respostas.  
Cada questão da Prova de Conhecimentos Gerais vale 1,50 (um vírgula 

cinquenta) pontos e de Conhecimentos Específicos vale 3,50 (três virgula 

cinquenta) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 
07 – Antes de marcar as respostas na grade, dê sua resposta na prova, pois a 
que contiver mais de uma marcação, estiver rasurada, tiver marca de corretivo 
líquido, assinalada a lápis e a que não estiver marcada, será anulada. 
 
08 – Não haverá em hipótese alguma, substituição de grades de respostas. 
 
09 – O Cartão de Identificação e a Grade de Respostas deverão ser 
preenchidos com caneta de cor azul ou preta. 
 
10 – Não coloque qualquer sinal na Grade de Respostas que possa identificar a 
mesma, pois tal conduta anulará a sua prova. 
 
11 – Antes de começar a prova, preencha o Cartão de Identificação e 
acompanhe o processo de desidentificação das provas. 
 
12 – Os últimos 03 (três) candidatos da sala a entregarem a prova, deverão 
permanecer nesta, até o último entregar sua prova, e, assinarão 
obrigatoriamente toda documentação exigida pela Comissão Examinadora. 
 
13 – A prova de Conhecimentos Específicos será eliminatória, devendo o 
candidato obter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) pontos nesta prova e nota 
final igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
14 – Ao final da resolução da sua prova, devolva ao Fiscal da Sala, o caderno 
de provas e a Grade de Respostas, devidamente preenchida. 
 
15 – Utilize o verso de sua ficha de inscrição para copiar as suas respostas, 
pois o gabarito preliminar da prova escrita estará disponível, após as 20:00 
horas do dia 15/02/2014, no sitio www.boqueiraodoleao.rs.gov.br, tendo o 
candidato os dias 17 a 19/02/2014 para o recurso de revisão de questões. 
 
 
BOA SORTE!----------..................................----- Prova nº  
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUES 
 
Responda as questões 01 a 03, com base no texto abaixo:  
 Geralmente o povo de uma nação inventa, interroga e venera algum 
tipo de imagem de si mesmo por duas razões: para assoprar nas brasas do 
patriotismo ou porque faltam outros argumentos para justificar a existência da 
nação. 
 Felizmente, o caso do Brasil é este (não o primeiro). Nos falta uma 
história moderna de fazeres coletivos: Independência, República, Abolição 
vieram de cima. Não foi necessário que o povo batalhasse nas ruas. E nos 
faltam registros de experiência comum. Me explico. Saiam da atmosfera 
qualidade-total-controlada de um prédio da Paulista com pouso de helicóptero 
no terraço e enfrentem ônibus, boteco de vila e desmoronamentos. Verão, que 
entre elite e povo, a experiência básica de vida mal se sobrepõe. 
 Portanto, na hora de construir nossa nação moderna era (ainda é) vital 
uma imagem que representasse a razão de estamos juntos no Brasil. Como 
encontrá-la? 
 (Contardo Galligaris. Época Especial “Nós”, brasileiros, 24/05/99. 
 
01 – O Texto apresenta como idéia central: 
a) a falta de razões para o patriotismo dos brasileiros. 
b) o confronto entre a História oficial e a nossa realidade. 
c) a necessária relação entre vivência compartilhada e identidade nacional. 
d) a distância ainda existente entre ricos e pobres no país. 
 
02 – As idéias apresentadas pelo autor no texto não permitem concluir que: 
a) a qualidade de vida dos paulistas não tem equivalente no país. 
b) as transformações políticas de uma nação deveriam ser fruto de construção 
coletiva. 
c) o Brasil é um país de extremos no que diz respeito às diferenças sociais. 
d) toda nação precisa ter sua existência justificada. 
 
3 – A seqüencia que melhor corresponde ao modo como as idéias do primeiro 
parágrafo se relacionam com as do segundo é: 
a) do mais genérico para o mais específico. 

b) do mais exemplificativo para o mais informativo.  
c) do mais concreto para o mais abstrato. 
d) do mais improvável para o mais provável. 
 
4 – Nas palavras dissesse, anexo e porque, temos respectivamente: 
a) 8 fonemas, 5 fonemas e 6 fonemas. 
b) 6 fonemas, 6 fonemas e 5 fonemas. 
c) 6 fonemas, 6 fonemas e 6 fonemas. 
d) 8 fonemas, 7 fonemas e 6 fonemas. 
 
5 – Assinale a alternativa errada em relação à palavra quais: 
a) U e I são semivogais. 
b) A é vogal. 
c) apresenta tritongo oral. 
d) apresenta 5 letras e 5 fonemas. 
 
6 – Quando se ...................., meu amigo, todas as possibilidades de 
conciliação, ............................, em última instância, os pais do casal. Desta 
forma, obtemos, muitas vezes, as soluções que se .................. atingir. 
a) esgota – busca-se – pretendiam. 
b) esgota – buscam-se – pretendia. 
c) esgotam - busca-se - pretendia. 
d) esgotam – buscam-se – pretendia. 
 
7 – Assinale a alternativa onde todas as palavras pertencem a mesma família 
etimológica: 
a) currículo, corrida, corda. 
b) carro, corrida, correio. 
c) sapo, sapato, sandália. 
d) sapato, sapateiro, sapatinho. 
 
8 – Assinale a opção em que todos os vocábulos apresentam radical com 
idêntico valor semântico. 
a) terra, terrorista, aterrorizar. 
b) vida, vital, vitimar. 
c) fruto, frutose, frutificar. 
d) campo, camponês, capinar. 
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9 – Marque a alternativa correta quanto ao plural: 
a) criação – criações. 
b) punição – puniçãos. 
c) ação – açãos.   
d) cidadão – cidadones. 
 
10 – Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte 
período:  
“Dominar um bom vocabulário é ......................... para a elaboração eficiente 
de ........................... escritos. Afinal, dentre as ...................... específicas da 
modalidade escrita da língua, destaca-se a .............................. de um 
vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir ......................................... 
aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial.  (Ulisses Infante, 2008)  
 
a) requisito, testos, características, necesidade, apropriadamente.  
b) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.  
c) requesito, textos, características, necessidade, apropiadamente.  
d) requisito, testos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente.  
 
 

LEGISLAÇÂO 
 
11 - Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito 
de todos e dever do Estado garantido mediante ________________ que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao aceso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) políticas públicas. 
b) políticas de saúde. 
c) políticas sociais. 
d) políticas sociais e econômicas. 
 
12 - A lei que define que o SUS contará com a conferência, conselho de saúde 
e comissões bipartites como instâncias colegiadas é a:  
a) Lei nº 8.142/90.  
b) Lei nº 8.142/28.  
c) Lei nº 8.080/90.  

d) Lei nº 10.741/2003.  
 
13 - Conforme previsto no artigo 6º, da Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da 
Saúde, estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
– SUS, a execução de ações: 
I – de vigilância sanitária. 
II – de saúde do trabalhador. 
III – de vigilância epidemiológica. 
IV – de assistência terapêutica parcial e farmacêutica integral. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) todas estão corretas. 
b) somente I, II e III. 
c) somente II, III e IV. 
d) todas estão erradas. 
 
14 – Os princípios da administração pública direta, indireta, de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 
estabelecidos na Constituição Federal, e suas Emendas são: 
I – Legalidade. 
II – Pessoalidade. 
III – Moralidade. 
IV – Publicidade. 
V – Eficiência. 
VI – Impessoalidade. 
Estão corretos: 
a) somente I, III, IV, V e VI. 
b) somente I, II, III, IV e V. 
c) somente II, III, IV, V e VI. 
d) todos estão corretos. 
 
15 - De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores de Boqueirão do 
Leão – Lei Complementar nº 056/2010, são declarados estáveis os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, 
que obtiverem desempenho satisfatório na avaliação do estágio probatório 
após decorridos: 
a) 02 anos de efetivo exercício. 
b) 32 meses de efetivo exercício. 
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c) 03 anos de efetivo exercício. 
d) 30 meses de efetivo exercício. 
 
16 - O vínculo empregatício dos servidores ocupantes de cargos públicos 
providos por concurso público do Município de Boqueirão do Leão é: 
a) Estatutário. 
b) INSS. 
c) Celetista. 
d) Particular. 
 
17 - A criação do SUS, feita pela Constituição Federal, foi posteriormente 
regulamentada através de leis. Estas leis definem as atribuições dos diferentes 
níveis de governo com a saúde; estabelecem responsabilidades nas áreas de 
vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; regulamentam o 
financiamento e os espaços de participação popular; formalizam o 
entendimento da saúde como área de relevância pública e a relação do poder 
público com as entidades privadas com base nas normas do direito público; 
dentre outros vários princípios fundamentais do SUS. Assinale a alternativa 
correta às leis correspondentes: 
a) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8149/91.  
b) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8141/90.  
c) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8148/91.  
d) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8142/90. 
 
18 – Segundo o Artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, são direitos do 
cidadão: 
I – Vida. 
II – Liberdade. 
III – Igualdade. 
IV – Segurança  
V - Propriedade 
Estão corretas as alternativas: 
a) somente I, III e V. 
b) somente I, II e IV. 
c) somente II, III e V 
d) todas as alternativas.  

19 – Segundo o artigo Art. 18, da Lei Municipal nº 1037, a promoção será 
realizada dentro da mesma categoria funcional, mediante a passagem do 
servidor de uma determinada classe para a classe imediatamente superior, uma 
vez atendidos os critérios de: 
a) tempo de exercício mínimo na classe e ao merecimento. 
b) Tempo máximo de exercício na classe sem merecimento. 
c) tempo de exercício mínimo na classe e efetividade. 
d) Efetividade e merecimento. 
 
20 – Reintegração é: 
a) a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições, 
responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade, compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica oficial. 
b) o retorno de servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
c) a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando 
invalidada a sua demissão por decisão judicial. 
d) o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço 
público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria. 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
21 – Qual o nome do fármaco que não está classificado entre os 
benzodiazepínicos mais usados como ansiolítico na Atenção em Saúde 
mental? 
a) Diazepam. 
b) Lorazepam. 
c) Clonazepam. 
d) Fluorazepam. 
 
22 – A Diabetes Mellitus pode ocasionar disfunções em vários órgãos. Sobre 
as complicações dessa condição crônica é correto afirmar: 
a) A nefropatia diabética acomete 80% dos pacientes com Diabetes Mellitus 
tipo 1. 
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b) A hiperglicemia é o único fator de risco para o desenvolvimento da 
retinopatia. 
c) A cardiopatia isquêmica é a principal causa de morte nos pacientes com 
Diabetes Mellitus. 
d) A neuropatia periférica é a forma mais comum de manifestação da 
sinusopatia diabética. 
 
23 – Cefaléia, vômitos, sonolência e abaulamento de fontanela são sinais de 
intoxicação por: 
a) vitamina A. 
b) vitaminda D. 
c) vitamina C. 
d) vitamina B6. 
 
24 – Josefina, 47 anos, com procedência remota da periferia de Paulista, 
morando em Boqueirão do Leão há 15 anos, é atendida com quadro de 
hematêmese de média quantidade. Ao exame físico, apresenta fígado a 5 cm 
do rebordo costal direito e baço a 4 cm do rebordo costal esquerdo, ambos 
endurecidos; Há ausência de telangectasia, “flapping” e ascite. Neste caso, é 
correto afirmar que: 
a) não há condições para se confirmar o diagnóstico de esquitossomose 
mansônica, uma vez que a ocorrência de hematêmese contra-indica a biópsia 
hepática. 
b) deve se levar em conta a hipótese de esquitossomose mansônica, fase 
crônica, forma hepato-esplênica, como hipertensão portal compensada, uma 
vez que a paciente não apresenta ascite ao exame físico. 
c) deve se levar em conta a hipótese de esquitossomose mansônica, fase 
crônica, forma hepato-esplênica, como hipertensão portal descompensada, 
embora a paciente relate ter sido tratada com oxamniquine, 3 meses antes do 
episódio de hematêmese. 
d) descarta-se a hipótese de esquitossomose mansônica, fase crônica, forma 
hepato-esplênica, como hipertensão portal, uma vez que a paciente já está fora 
de área endêmica há mais de 10 anos. 
 
25 – Dos agravos à saúde listados a seguir, aquele que ocupa, no Brasil, o 
primeiro lugar como causa de anos potenciais de vida perdidos é: 
a) doenças infecciosas e parasitárias. 

b) doenças crônico-degenerativas. 
c) neoplasias. 
d) causas externas. 
 
26 – São patologias associadas a desnutrição na infância e que requerem 
pronto tratamento: 
a) diarréia e outras infecções. 
b) anemia e hipovitaminose. 
c) verminoses. 
d) distúrbios hidro-eletrolíticos. 
 
27 – Qual das neoplasias malignas da Ginecologia, está associado com o 
HPV? 
a) tubário. 
b) mamário. 
c) cervical. 
d) ovariano. 
 
28 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de risco associado aos 
mecanismos de transmissão do HIV (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida).  
a) Relações sexuais desprotegidas.  
b) Uso compartilhado dos mesmos copos e talheres.  
c) Utilização de sangue ou seus derivados não testados ou não tratados 
adequadamente.  
d) Recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados.  
 
29 – Qual dos fatores de risco listados abaixo, cujo controle é mais importante 
para a prevenção do AVC (Acidente Vascular Cerebral) em idosos?  
a) sedentarismo. 
b) tabagismo. 
c) estresse. 
d) hipertensão arterial. 
 
30 – Um médico de família acompanha uma paciente de 38 anos de idade com 
amenorréia secundária. Seu beta-hCG é negativo, teste de progesterona 
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negativo, teste com estrógeno e progesterona positivo, prolactina normal e 
FSH elevado. O diagnóstico mais provável é. 
a) causa canalicular. 
b) falência ovariana prematura. 
c) anovulação crônica. 
d) disgenesia gonadal. 
 
31 – O idoso que passa um tempo prolongado acamado acaba desenvolvendo 
úlceras de decúbito (escaras). São alguns fatores que predispõem o paciente às 
úlceras de decúbito, exceto: 
a) imobilidade.  
b) alteração da sensibilidade.  
c) deficiência do estado nutricional.  
d) controle dos esfíncteres.  
 
32 – Das drogas antidepressoras abaixo, a que menos compromete a função 
sexual é: 
a) fluoxetina. 
b) bupropiona. 
c) citalopram. 
d) clorimipramina. 
 
33 – Uma paciente chega ao posto de saúde referindo estar com quadro de 
diarréia há 04 semanas, (aproximadamente um mês). Refere também, que 
estas evacuações cessam se permanecer em jejum. Das alternativas abaixo 
aponte qual a que apresenta a causa mais provável para o quadro acima.  
a) doença intestinal inflamatória. 
b) vipoma. 
c) deficiência de lactase. 
d) diarréia secretória idiopática. 
 
34 – Para a realização da entubação endotraqueal, constitui material 
indispensável:  
I – Laringoscópio. 
II – Pinça dente de rato. 
III – Tesoura ponta curva. 
São verdadeiras as afirmativas, exceto: 

a) a afirmativa I. 
b) a afirmativa II. 
c) a afirmativa III. 
d) as afirmativas II e III. 
 
35 – São considerados medicamentos injetáveis usados na ação preventiva, de 
acordo com a ação que se espera deles, as seguintes substâncias: 
a) antitoxinas, toxinas, vacinas e antibióticos. 
b) corantes, toxinas, vacinas e antibióticos. 
c) toxinas, minerais, antibióticos e fluidos. 
d) narcóticos, sedativos, anestésicos locais e toxinas. 
 
36 – O alcoolismo é um claro e grande problema da sociedade brasileira, deve 
ser tratado como doença, pois causa dependência. São características da 
dependência do álcool: 
a) problemas familiares, legais e sociais. 
b) faltas no trabalho, cãibras, náuseas e vômitos. 
c) tolerância, sintomas de abstinência, compulsão ao uso. 
d) complicações clínicas, tolerância, complicações no trabalho. 
 
37 – Uma criança de 8 anos chega ao posto de saúde do município 
apresentando mordedura de cão nos membros inferiores e no tronco. Diga-se 
de passagem que o cão é de sua propriedade, portanto considerado pela família 
como sadio. O cachorro está apreendido na própria propriedade. De posse 
dessas informações e ao examinar a criança você fica convencido que o 
ferimento é superficial. Assim, qual das alternativas abaixo deverá ser a 
conduta nesta situação? 
a) não há necessidade de qualquer cuidado especial. 
b) observar o animal por 10 dias a partir da exposição (mordida). 
c) iniciar antibioticoterapia local e por via oral. 
d) sacrificar o animal e enviar material para diagnóstico laboratorial. 
 
38 – Referente à penicilina, é correto afirmar que: 
a) a aplicação intramuscular é indolor.  
b) ao diluir a penicilina, injetar 8ml de diluente para aspirar 10ml de solução 
final, pois o frasco ampola já contém 2ml de pó.  
c) a penicilina raramente provoca reações anafiláticas.  



7 
 

d) na literatura, não existem relatos de resistência bacteriana à penicilina.  
 
39 – Deve alertar o clínico para um diagnóstico diferencial em um paciente 
com Síndrome do Intestino Irritado que apresenta: 
a) habito intestinal alternando diarréia com constipação. 
b) perda de peso. 
c) associação dos sintomas com as refeições. 
d) associação com distúrbio de somatização. 
 
40 – A grande parte dos crimes sexuais ocorrem durante a idade reprodutiva 
da mulher. Os riscos da gravidez, decorrem dessa violência. No entanto, a 
gravidez decorrente da violência sexual, representa para grande parte das 
mulheres uma segunda forma de violência. A complexidade da situação e os 
danos por ela provocados podem ser evitados em muitos dos casos, com a 
utilização da Anticoncepção de Emergência. O método anticonceptivo pode 
ser prescrito: Assinale a correta. 
a) para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através do 
contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo 
menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação e 
que estejam antes da menopausa.  
b) somente para as mulheres mais velhas expostas a gravidez, através do 
contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo 
menstrual em que se encontrem e que estejam antes da menopausa. 
c) para todas as mulheres e adolescentes e idosas expostas a gravidez, através 
do contato certo ou duvidoso com sêmen, dependente da data da ultima 
menstruação, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da 
menopausa.  
d) somente para as adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo 
ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que 
se encontrem e que tenham tido a primeira menstruação.  
 
 

******************FIM************************* 


