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EXECUÇÃO: 
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CARGO:   MÉDICO 
 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deve verificar se o caderno de prova que recebeu está completo e se as questões estão legíveis, somente quando o fiscal autorizar. 
Caso o mesmo esteja incompleto ou ilegível, deverá solicitar imediatamente outro ao fiscal. Não serão aceitas reclamações posteriores. Leia as 
instruções abaixo e após preencha seus dados ao final desta página. 
 
DO MATERIAL PERMITIDO: Para realização das provas, o candidato deverá portar somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta e 
documento de Identidade. Os demais pertences serão colocados em local indicado pelo fiscal. Aparelhos eletro-eletrônicos, tais como telefones 
celulares e outros deverão permanecer desligados, sob pena de eliminação do candidato. 
 
DAS PROVAS: A interpretação das questões faz parte do Concurso Público, portanto não serão permitidos questionamentos aos fiscais sobre o 
conteúdo das mesmas. No caso de encontrar algum erro em alguma questão, o candidato deve apenas informar ao fiscal para que seja feito o 
devido registro. A duração máxima da prova será de 03 horas. 
 
DA GRADE DE RESPOSTA: Não deverá ser feita nenhuma marca fora dos campos reservados às respostas. A grade de respostas não será 
substituída em caso de marcação errada ou rasura, salvo defeito de impressão. A grade de resposta deverá ser marcada conforme o modelo 
abaixo. 
 

                              Exemplo:    A        B       C       D       E 
 
DA SAÍDA DA SALA: Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita, juntamente com o fiscal, além de rubricar o lacre dos envelopes 
dos cadernos de prova e das grades de resposta e assinar a Ata de aplicação das Provas Escritas. 

 
PONTUAÇÃO: 

 

Disciplina N° questões N° Pts/ questão N° Pontos 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Legislação e Conhecimentos Específicos 20 4,00 80,00 

Total 30 - 100,00 
 
 
 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Documento de identidade: _____________________  Assinatura: ________________________________________ 





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

EDITAL Nº 051/2022 

 
CARGO: MÉDICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia atentamente o texto. 
 

Descubra os poderes medicinais da casca de maçã 
 
1. Dá para acreditar que uma fruta comum, que  
2. provavelmente está na sua cozinha agora, pode ser uma  
3. grande aliada contra diversas doenças? Estamos  
4. falando da maçã. Ela é deliciosa, diurética, hidrata,  
5. reduz o colesterol ruim e combate a prisão de ventre. E  
6. não é  só isso. A fruta também trata e previne  
7. hipertensão, que é uma doença silenciosa, causada por  
8. estresse, má alimentação ou tabagismo. 
9. No entanto, o segredo da maçã não está exatamente na 
10. parte branquinha, macia e doce que tanto adoramos, 
11. e sim na casca. Se a fruta não for orgânica, é melhor 
12. descartar essa parte. Mas, se você tiver garantias de 
13. que a maçã que chega à sua casa está longe de  
14. substâncias químicas, aproveite! 
15. A maçã contém alto teor de flavonoides. Com isso,  
16. pode regular os hormônios, melhorar o funcionamento  
17. do sistema circulatório e prevenir a vasoconstrição, que 
18. pode atacar os vasos sanguíneos. 
19. De modo geral, comer maçã com casca tem benefícios 
20. extraordinários para nossa saúde. Confira: 
21. - Ajuda a desintoxicar o fígado, porque contém cisteína; 
22. - Reduz os níveis de colesterol ruim no sangue; 
23. - Previne o aparecimento de hiperglicemia, uma vez  
24. que contém pectina; 
25. - Ajuda a combater a insônia, graças à presença de  
26. vitaminas do complexo B; 
27. - Combate a diarreia e a constipação; 
28. - Estimula a produção de sucos gástricos para ajudar a 
29. tratar gastrite e úlceras; 
30. - Melhora a memória. 

Fonte: Portal de Notícias TNH1 - www.tnh1.com.br/ (2018) 

 
 
 

ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 
 
01 – Qual o principal objetivo do texto? 

a) Contextualizar o histórico de consumo de maçã 
no Brasil. 

b) Divulgar um estudo científico sobre os 
benefícios do consumo de frutas. 

c) Criticar os hábitos alimentares dos brasileiros. 
d) Informar o leitor sobre os benefícios do 

consumo de casca de maçã. 
e) Atualizar o leitor sobre o uso de pesticidas em 

macieiras. 
 
 
02 – Qual a palavra retirada do texto cuja divisão silábica 
está incorreta. 

a) Fru-ta. 
b) Sa-ú-de. 
c) Cons-ti-pa-ção. 
d) Ex-tra-or-di-ná-rio. 
e) A-pa-re-ci-me-nto. 

 
 
03 – Diversos benefícios do consumo de maçã com 
casca são mencionados no texto. Considerando essas 
informações, assinale o benefício que NÃO é mencionado 
no texto: 

a) Desintoxicação do pâncreas. 
b) Combate à prisão de ventre. 
c) Redução do colesterol ruim. 
d) Prevenção da hipertensão. 
e) Combate à insônia. 

 
 
04 – Qual das alternativas define corretamente o sentido 
de diurético (linha 4)?  

a) concernente a calor ou a caloria. 
b) relativo a secreção de suor; transpiração. 
c) diz-se de suco segregado pelo pâncreas. 
d) que ou o que estimula a secreção de urina. 
e) que ou o que produz efeitos benéficos no 

organismo.  
 
 
05 – Qual a alternativa que NÃO traz, respectivamente, 
um substantivo e um adjetivo retirados do texto, 
considerando seu contexto de uso? 

a) alto (l. 15) - teor (l. 15) 
b) fígado (l. 21) - ruim (l. 22) 
c) maçã (l. 4) - silenciosa (l. 7) 
d) cozinha (l. 2) - comum (l. 1) 
e) parte (l. 10) - extraordinários (l. 20) 

 
 
06 – Analise a frase do texto: “Ela é deliciosa, diurética, 
hidrata, reduz o colesterol ruim e combate a prisão de 
ventre.” (Linhas 4-5). Nessa frase, se o pronome “Ela” 
fosse flexionado para o plural, quantas outras palavras 
teriam de ser alteradas, mantendo-se a frase correta? 

a) 4 palavras. 
b) 5 palavras. 
c) 6 palavras. 
d) 7 palavras. 
e) 8 palavras 

 
 
07 – Qual a alternativa que apresenta a concordância 
verbal INCORRETA. 

a) Os Andes ficam na América. 
b) Entre nós, não há segredos. 
c) Isso são verdadeiras vitórias. 
d) Isso passa como belos comentários. 
e) Menos de três candidatos disputa a vaga. 

 
 
08 – Analise os itens em relação ao uso do “porque” (l. 
21)no texto. 
I – Poderia haver substituição de “porque” pela forma 
“porquê”, sem prejuízo à adequação gramatical da frase. 
II – Nesse contexto, “porque” poderia ser substituído por 
“por que motivo”, mantendo-se o mesmo sentido da frase. 
III – Em tal uso, a preposição “por” se une ao pronome 
interrogativo “que”, em uma oração interrogativa indireta. 

a) Nenhum item está correto. 
b) Todos os itens estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 



09 – Assinale a alternativa que transpõe corretamente a 
frase “Estamos falando da maçã” (l. 3-4) para o pretérito 
imperfeito do indicativo: 

a) Estou falando da maçã. 
b) Estaria falando da maçã. 
c) Estaremos falando da maçã. 
d) Estávamos falando da maçã. 
e) Que estejamos falando da maçã.  

 
10 – “De modo geral, comer maçã com casca tem 
benefícios extraordinários para nossa saúde” (l 19-20). 
Qual é o sujeito da frase retirada do texto? 

a) Tem benefícios extraordinários. 
b) Comer maçã com casca. 
c) Para nossa saúde 
d) Der modo geral. 
e) Comer maçã. 
 
 
 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
11 – Segundo o Art. 200 da Constituição Federal - Ao 
sistema único de saúde NÃO compete, nos termos da lei: 

a) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador; 

b) ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; 

c) participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico; 

d) proibir a fiscalização e inspeção dos alimentos,  
bem como bebidas e águas para consumo 
humano; 

e) colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 
12 – Conforme o Art. 2º da Lei nº 7853/89 - Ao Poder 
Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos, inclusive dos direitos à saúde. Para o fim 
estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta devem viabilizar, sem 
prejuízo de outras, as seguintes medidas, EXCETO: 

a) a promoção de ações preventivas, como as 
referentes ao planejamento familiar; 

b) o desenvolvimento de programas especiais de 
tratamento adequado as condições do sistema de 
saúde; 

c) o desenvolvimento de programas especiais de 
prevenção de acidente do trabalho e de trânsito 

d) a criação de uma rede de serviços especializados 
em reabilitação e habilitação; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 
deficiente grave não internado; 

 
13 – Segundo o Art. 8º do Regime Jurídico do Município 
de São José do Inhacorá - São formas de provimento dos 
cargos públicos, EXCETO:  

a) nomeação, seguida de posse e exercício; 
b) recondução e readaptação;  
c) reversão e reintegração; 
d) indicação política; 
e) aproveitamento. 

 

 
14 – De acordo com o Art. 98 da Lei Orgânica do 
Município do de São José do Inhacorá - A assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada, nas seguintes situações: 
I - As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema municipal de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato e/ou convênio...  
II - Os serviços privados poderão ser contratados ou 
conveniados após estudos de suas necessidade ...  
III -  Em caso especiais escolhidos pelos governantes. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
15 – Conforme o Art. 10 da Lei nº 8842/94 - Política 
Nacional do Idoso - Na implementação da política 
nacional do idoso (na área de saúde), entre outras, são 
competências dos órgãos e entidades públicos, EXCETO: 

a) assistência ao idoso, só quando possível; 
b) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos 

diversos níveis de atendimento do SUS; 
c) prevenir, promover e recuperar a saúde do idoso, 

mediante programas e medidas profiláticas; 
d) normatizar os serviços geriátricos hospitalares; 
e) criar serviços alternativos de saúde para o idoso. 

 
 
16 – NÃO faz parte dos princípios fundamentais do 
Código de Ética Médica:  

a) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde 
do ser humano e da coletividade e será exercida 
sem discriminação de nenhuma natureza.  

b) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do 
ser humano e sua garantia de salário adequado.  

c) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, 
o médico necessita ter boas condições de 
trabalho e ser remunerado de forma justa.  

d) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Medicina, bem como pelo 
prestígio e bom conceito da profissão.  

e) Compete ao médico aprimorar continuamente 
seus conhecimentos... 

 
 
17 – Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 15 – 
Hipertensão, Arterial Sistêmica - A principal relevância da 
identificação e controle da HAS reside na redução das 
suas complicações, tais como:  
I - Doença cérebro-vascular e arterial coronariana;  
II - Doença renal crônica e arterial periférica; 
III - Suficiência cardíaca e renal.  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
 
 
 
 



 
18– Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 28 - As 
reações anafiláticas possuem manifestações clínicas 
mistas, incluindo uma série de sinais, mas NÃO consta 
entre os sintomas:  

a) Os respiratórios (dispneia, edema laríngeo, 
broncoespasmo);  

b) Os cardiovasculares (hipotensão, tontura, 
arritmias); 

c) Os dermatológicos (urticária, prurido, 
angioedema);  

d) Os gastrointestinais (vômitos, náusea, cólica, dor 
abdominal); 

e) Os mentais (esquecimentos, desequilíbrio em 
suas manifestações). 

 
19 – Segundo o Caderno de Atenção Básica, nº 31 - 
Entre as diretrizes gerais da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares, cabe citar: 
I - Estruturação e fortalecimento da atenção em PIC no 
SUS; 
II - Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias 
que propiciem o desenvolvimento integral das ações;  
III - Fortalecimento da participação social;  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
 
20 – De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33 
– São sinais que indicam a necessidade de 
encaminhamento da criança ao serviço de referência com 
urgência, NÃO consta:   
I - Letargia ou inconsciência;  
II - Respiração rápida (acima de 60mrm);  
III - Frequência cardíaca abaixo de 100bpm; 
IV - A criança movimenta-se mais do que o habitual;  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas os itens II e IV está correto. 
c) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II,III  e IV estão corretos. 

 
 
21–  Dentre os princípios da Humaniza/SUS:Política 
Nacional de Humanização consta Transversalidade. 
Analise os itens sobre este princípio: 
I - A Política Nacional de Humanização deve estar 
inserida em todas as políticas e programas do SUS. 
II - A PNH busca transformar as relações de trabalho a 
partir da ampliação do grau de contato e da comunicação 
entre as pessoas e grupos.  
III - Reconhecer que as diferentes especialidades devem 
ser isolados, sem comunicação. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 

 
22 – Conforme Travassos, a utilização dos serviços de 
saúde representa o centro do funcionamento dos 
sistemas de saúde. O conceito de uso refere-se a todo 
contato direto, como: 
I - consultas médicas; 
II - hospitalizações; 
III - realização de exames preventivos e diagnósticos 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
23 –  Segundo Travassos, o uso efetivo dos serviços de 
saúde resulta de uma multiplicidade de fatores, tais como:  
I - Fatores individuais predisponentes; 
II – Fatores dos interesses familiares, em cada situação. 
III - Fatores contextuais e relativos à qualidade do 
cuidado influenciam o uso. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
24–  Conforme Marina Peduzzi, no trabalho em equipe, 
observam-se as seguintes concepções distintas quanto à 
autonomia técnica: 
I - o profissional trabalha com a noção de autonomia 
plena, buscando alcançar o mais amplo espectro de 
independência na execução de suas intervenções;  
II - ignora o âmbito de autonomia no qual realiza seu 
trabalho;  
III - apreende o caráter interdependente da autonomia 
técnica do conjunto dos agentes.  
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
25 – Marina Peduzzi, apresenta os resultados das 
pesquisas realizadas sobre os critérios de 
reconhecimento da modalidade de trabalho em equipe: 
integração ou agrupamento.  
Dos resultados obtidos qual a alternativa cita um 
parâmetro de Equipe de agrupamento e NÃO de 
integração? 

a) Comunicação intrínseca ao trabalho.   
b) Projeto assistencial comum.   
c) Especificidades dos trabalhos especializados.   
d) Flexibilidade da divisão do trabalho.  
e) Comunicação estritamente pessoal. 

 
 
 
 
 



 
26 – De acordo com Backes e Lunardi, quando fazem 
referência à humanização do trabalhador para a 
humanização do cuidado, para que os trabalhadores de 
saúde possam exercer a profissão com honra e 
dignidade, respeitar o outro e sua condição humana, NÃO 
necessitam: 

a) manter sua condição humana respeitada; 
b) apenas cumprir com as obrigações profissionais; 
c) trabalhar em adequadas condições; 
d) receber uma remuneração justa; 
e) ser reconhecido em suas atividades e iniciativas. 

 
 
27 – Conforme CAMPOS, Gastão W. S. – entre os modos 
básicos para se produzir saúde, NÃO consta:  

a) transformações econômicas, sociais e políticas 
resultando em padrões saudáveis de existência; 

b) limites precisos ou rígidos entre os diferentes 
número de atendimentos; 

c) vigilância à saúde voltada para a promoção e 
prevenção de enfermidades e morte;  

d) clínica e reabilitação onde se realizam práticas de 
assistência e de cuidados individuais de saúde; 

e) atendimento de urgência e de emergência, em 
que práticas de intervenção imediatas, em 
situações limites, evitam morte e sofrimento. 

 
 
28 – De acordo com CAMPOS, Gastão W. S. –A saúde 
coletiva e a defesa da vida, implicam em primeiro lugar 
em assumir explicitamente que a saúde pública: 
I - é uma construção social e histórica; 
II - é resultante da assunção e da luta de alguns valores 
contra outros; 
III – é a busca da construção de condições sociais que 
possibilitem aos especialistas em saúde coletiva trabalhar 
com autonomia. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 - Analise os itens em relação às causas de 
desconforto cardíaco, segundo Harrison. 
I - Apendicite e infecção na vesícula. 
II - Pancreatite e refluxo gastroesofágico.  
III - Dissecção aórtica e hipertensão pulmonar. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
30 – Conforme o Manual do programa de imunizações do 
Ministério da Saúde - As estratégias podem ser utilizadas 
de forma isolada ou combinadas, já que não existe uma 
solução única. A escolha de uma ou outra forma de 
trabalhar leva em conta as características do território e 
da população, assim como a capacidade instalada e os 
índices de cobertura que vêm sendo alcançados. São 
estratégias básicas de vacinação:  
I - a vacinação na rotina dos serviços de saúde;  
II- a campanha de vacinação;   
III - a vacinação sem bloqueios. 
Qual a alternativa correta? 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


