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Caderno
de Prova

maio

18

18 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
40 questões

2S16 Médico Proctologista
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

10 questões

(15 questões)
1. Sobre o texto é correto afirmar:
1. As estrelas correrão atrás de um forasteiro que
lhes foge do brilho e calor.
2. Coisas inanimadas, como os ramos e o céu,
falam com Juca.
3. Aquele céu que Juca deixaria foi chamado
forasteiro porque era diferente dos outros que
conheceria.
4. As palavras “floresta, ramos, arco, bodoque,
estrelas, céu”, dentre outras, contextualizam o
texto na natureza, exaltando-a.
5. A expressão “era um brado” pode ser entendida como um clamor da natureza para que
Juca permanecesse ali.

Leia o texto. Ele é um poema e cada linha é chamada
verso.
A voz das coisas
E Juca ouviu a voz das coisas. Era um brado:
“Queres nos deixar, filho desnaturado?”
(…)
Juca olhou a floresta: os ramos, nos espaços,
pareciam querer apertá-lo entre os braços:
“Filho da mata, vem! Não fomos nós, ó Juca,
o arco do teu bodoque, as grades da arapuca,
o varejão do barco e essa lenha sequinha
que de noite estalou no fogo da cozinha?
Depois, homem já feito, a tua mão ansiada
não fez, de um galho tosco , um cabo para a enxada?”
“Não vás” – lhe disse o azul – “Os meus astros ideais
Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
Hostis, ao teu olhar, estrelas ignoradas
hão de lampejar como pontas de espadas.
Suas irmãs daqui, em vão, ansiosas, logo
irão te procurar com seus olhos de fogo…
calcula, agora, a dor destas pobres estrelas
correndo atrás de quem anda fugindo delas…”
Metotti Del Picchia. Juca Mulato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Queres nos deixar, filho desnaturado? (a
expressão sublinhada é um vocativo)
b. ( ) Num forasteiro céu tu nunca os verás mais.
(a palavra sublinhada é um artigo e retoma
o termo “meus astros ideais” no verso 11 do
poema)
c. ( ) Correndo atrás de quem anda fugindo delas.
(a palavra sublinhada é um objeto direto)
d. ( ) O varejão do barco e essa lenha sequinha. (a
palavra sublinhada é um adjunto adverbial)
e. ( ) Em “pareciam querer apertá-lo” há o uso de
uma próclise na colocação pronominal.
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3. Sobre pontuação, analise as afirmativas abaixo.
1. A vírgula nos versos 2 e 5 do texto foram usadas pelo mesmo motivo.
2. As vírgulas usadas nos versos 3, 13 e 17 do
texto justificam-se para isolar adjunto adverbial deslocado.
3. As aspas no texto foram usadas para marcar a
fala dos personagens e poderiam ser trocadas
por travessão em outro tipo de texto.
4. Em “Filho da mata, vem!”, a vírgula é optativa.
5. Os dois pontos no verso 4 foram usados para
substituir uma vírgula.
Estão corretas apenas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

4. Observando os termos sublinhados na coluna 2,
relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1. adjunto adverbial
2. agente da passiva
3. complemento nominal
Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

Fiquei ouvindo por longo tempo.
As colheitas foram levadas pela chuva.
Fala-se bastante de fiscalização.
Os ecologistas protestaram contra a queima
da floresta.
( ) Agiu contrariamente ao pensamento.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–1–3–2–2
1–2–1–3–2
1–2–1–3–3
1–2–2–3–3
2–1–2–3–3
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5. Analise a frase abaixo:
“Deves informar     engenheiros     a fiscalização, marcada para o próximo sábado,     partir das
8h, verificará também     obediência     nova
lei ambiental.”
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aos ; que ; à ; à ; à
aos ; que ; a ; a ; à
aos ; de que ; a ; à ; a
os ; de que ; à ; a ; a
os ; que ; à ; a ; à

6. Assinale a alternativa que apresenta correta classificação do vício de linguagem presente na oração.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Mandem-se já a encomenda. (ambiguidade)
Ele teve uma surpresa inesperada. (cacófato)
O rapaz viu o incêndio do prédio. (pleonasmo)
Vossa Mercê me permite uma observação?
(eco)
e. ( X ) Fazem dois anos que viajamos a aquela
cidade. (solecismo)

7. Assinale a frase cuja concordância verbal está correta.
a. (
b. (

) Foste vós que aceitaste o desafio.
) Hão de haver outras oportunidades, não as
perca.
c. ( X ) Bateu seis horas o relógio central daquela
praça.
d. ( ) Dois Riachos situam-se em uma cidade
catarinense.
e. ( ) Os Estados Unidos fez parceria com outros
países.

Prefeitura Municipal de São José

8. Nas frases abaixo, substitua o objeto direto ou indireto (sublinhado) pelo pronome correspondente:
1.
2.
3.
4.
5.

O diretor pretende falar com você.
Fizeste os trabalhos durante a tarde?
Informaremos as autoridades no tempo certo.
Põe as cartas sobre a mesa.
Sempre aspirei ao cargo de supervisor.

Assinale a alternativa que apresenta a correta sequência, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

vos ; los ; as ; as ; lhe
vos ; os ; las ; as ; a ele
lhe ; los ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; las ; nas ; a ele
lhe ; os ; as ; nas ; a ele

9. Sobre a redação de um ofício, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta.
a. ( ) O vocativo de um ofício enviado a uma autoridade, cujo tratamento é Vossa Senhoria, é:
Digníssimo Senhor.
b. ( ) A frase: “Solicito vosso parecer o mais breve
possível” está corretamente redigida para
compor a redação de um ofício.
c. ( X ) A linguagem deve ser formal sem ser rebuscada, pois as comunicações que partem de
órgãos públicos devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro.
d. ( ) Vossa Senhoria e Vossa Excelência são tratamentos indicados para ofícios enviados a
qualquer tipo de autoridade.
e. ( ) “Atenciosamente” é o tratamento indicado
para ofícios, pois são documentos que circulam entre autoridades de alta hierarquia nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

10. Se na expressão “acesso à medicina preventiva”
a expressão “medicina preventiva” fosse pluralizada,
assinale a alternativa que corresponderia à correta
escrita dessa expressão.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Acesso à medicinas preventivas
Acesso a medicinas preventivas
Acessos à medicinas preventivas
Acesso as medicinas preventivas
Acesso para às medicinas preventivas

Noções de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso Bloqueio de Rastreamento, que pode ser acionado a partir da Guia ‘Revisão’ do software MS Word
2013 em português.
a. ( X ) Visa impedir que outros autores desativem o
controle de alterações do documento.
b. ( ) Visa impedir que outros autores editem o
documento.
c. ( ) Visa impedir que outros autores editem e/ou
imprimam o documento.
d. ( ) Visa desativar as informações sobre origem do
documento, como data e autor, para impedir
que o documento possa ser rasteado.
e. ( ) Visa desativar as informações de localização
do documento, de forma a impedir que cópias
do documento em diversos computadores
possam ser rastreadas.

12. São todas formas válidas de restrições de edição
do MS Word 2013 em português:
1. Sem alteração (somente leitura)
2. Comentários
3. Alterações controladas
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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13. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o suplemento PowerPivot do MS Excel 2010.
a. ( ) Não há um suplemento denominado
PowerPivot no MS Excel 2010.
b. ( X ) Possui recursos que permitem executar uma
análise avançada de dados, agregando funções de Business Intelligence (BI).
c. ( ) É a interface de integração do MS Excel com o
MS Powerpoint e permite transformar as planilhas em apresentações.
d. ( ) É componente do MS Powerpoint e não do
MS Excel e permite incluir planilhas em apresentações com recursos multimídia.
e. ( ) É um recurso mais avançado que tem como
objetivo a transposição dos dados (pivot), o
que resulta em uma nova perspectiva de
análise.

14. São todas formas válidas de proteção de documento disponibilizados pelo software MS Word
2013 em português através do recurso Arquivo 
Informações  Proteger documento.
1. Marcar o documento como final e torná-lo
somente leitura.
2. Adicionar uma assinatura digital ao documento para garantir sua integridade.
3. Aplicar uma criptografia com senha ao documento para protegê-lo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. São todas funções de texto do MS Excel 2013 em
português:
1.
2.
3.
4.

Concatenar
Esquerda
Exato
Valor

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Em um Distrito Sanitário de Forquilhinhas em
São José foi observado um aumento do coeficiente de
prevalência da Tuberculose nos últimos 5 anos.

18. Na grande Florianópolis, em 2011, o número
total de óbitos por doenças transmissíveis foi de 419
pessoas.

Do ponto de vista epidemiológico isto significa:

Considerando uma população de 899.993 habitantes, o índice de mortalidade por 100.000 habitantes
naquele ano foi de:

a. ( ) Um aumento somente do número de casos
novos.
b. ( ) Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
c. ( ) Uma falência do tratamento clínico por resistência às drogas utilizadas.
d. ( ) Um maior número de pacientes que abandonaram o tratamento.
e. ( X ) Um aumento do número de casos novos
somados ao número de casos antigos que
estavam sendo tratados.

19. O prostaglandina é um mediador inflamatório
envolvido na dor e na febre.

17. Entre os exames complementares de imagem
utilizados para o diagnóstico de pneumonias comunitárias na atenção básica, assinale a alternativa correta.

O bloqueio da liberação de prostaglandinas pela inibição da enzima ciclo-oxigenase e consequente diminuição da conversão do ácido aracdônico é um efeito
farmacológico:

a. ( ) A radiografia de tórax permite o diagnóstico
de consolidações alveolares, mas não permite
a visualização de derrame pleural associado.
b. ( ) A ultrassonografia pode ser utilizada na atenção básica para o diagnóstico de lesões pulmonares quando associadas a derrame pleural.
c. ( X ) A radiografia de tórax apresenta o melhor
custo benefício, uma vez que permite o diagnóstico na maioria dos casos e não é operador
dependente.
d. ( ) A tomografia computadorizada de tórax apresenta a melhor especificidade e sensibilidade
para o diagnóstico de consolidações alveolares e é operador dependente.
e. ( ) A ressonância magnética de tórax apresenta
a melhor especificidade e sensibilidade para
o diagnóstico de consolidações alveolares e é
operador dependente

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )
(X)

4,65.
46,5.
465.
214.
21,47

dos macrolídeos.
dos lincosaminas.
das sulfonamidas.
dos corticosteroides.
dos anti-inflamatórios não esteroides.

20. As Leis Orgânicas da Saúde constituem o arcabouço jurídico para a implementação do SUS.
Por exemplo, a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde são regulamentadas pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

NOB 91.
NOB 96.
NOAS 2001.
Lei 8142/90.
Lei 8080790.
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21. Os princípios e as diretrizes do SUS objetivam o
cumprimento do preceito constitucional da saúde
como direito de todos e dever do estado.

24. No controle de epidemias e endemias, determinadas ações podem impedir ou minimizar a propagação
de determinadas doenças infectocontagiosas.

O princípio que permitiu que trabalhadores não contribuintes da Previdência Social também tivessem, a
partir daí, acesso ao sistema de saúde em todos os
níveis é a:

Assinale a alternativa que não é exemplo dessas ações.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Universalidade.
Hierarquização.
Igualdade.
Isonomia.
Equidade.

22. Os indicadores de saúde revelam a situação de
saúde de uma população utilizando índices, taxas e
coeficientes específicos.
Por exemplo, a incidência, prevalência, taxa de ataque
e distribuição proporcional são indicadores de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incidência.
Letalidade.
Morbidade.
Mortalidade geral
Mortalidade por causa.

23. Em epidemiologia, uma alteração, espacial e
cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma
elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes
de incidência de determinada doença, ultrapassando
valores do limiar preestabelecido para aquela circunstância e doença, caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Surto.
Epidemia.
Pandemia.
Endemia.
Caso.
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a. ( X ) Programas de controle de peso e atividade
física no Diabete melito tipo II.
b. ( ) Controle do vetor – mosquito – nas áreas
endêmicas de Dengue.
c. ( ) Procura de casos bacilíferos para tuberculose
em pessoas com tosse prolongada.
d. ( ) Uso de preservativos e prática de sexo protegido na AIDS.
e. ( ) Vacinação em populações de risco para infecção por H1N1.

25. As quinolonas são antibióticos com bom espectro
de ação contra bacilos gram-negativos, muito utilizados para o tratamento de infecção urinária.
Pertence a essa classe farmacológica de antibióticos
o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Meropenem.
Vancomicina.
Claritromicina.
Ciprofloxacina.
Sulfametoxazol com trimetropim.

26. O mecanismo da evacuação é complexo e
envolve o sinergismo do sistema nervoso autônomo e
o voluntário.
A sensação de fezes no canal anal e a retenção das
mesmas até a sua exoneração é um mecanismo:
a. ( X ) Voluntário realizado pela contração musculatura estriada do esfíncter externo.
b. ( ) Voluntário realizado pela contração musculatura estriada do esfíncter interno.
c. ( ) Autônomo realizado pelo relaxamento da
musculatura lisa do esfíncter interno.
d. ( ) Autônomo realizado pelo relaxamento da
musculatura lisa do músculo pubo retal
e. ( ) Autônomo realizado pelo relaxamento da
musculatura estriada do músculo pubo retal.
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27. O câncer colorretal apresenta uma genética específica em relação a mutações gênicas, suportado pela
história de antecedentes familiares de câncer colorretal que se constituem em um fator de risco.
Os genes envolvidos nessas mutações são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Proto-oncogenes.
Oncogenes.
Genes N-Myc.
Genes da polipose adenomatosa.
Genes de reparo de não-pareamento.

28. A anatomia cirúrgica do reto e do canal inguinal
tem importância no câncer para controle de disseminação de células neoplásicas por via hematogênica,
em 2 arcadas vasculares.
Nessas arcadas arteriais do reto, a artéria hemorroidária superior tem a sua origem no sistema da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ilíaca interna.
Glútea superior.
Sacral mediana.
Pudenda interna.
Mesentérica inferior.

29. A base anatomopatológica para o diagnóstico por
imagem da Doença de Hirschsprung é a identificação
das zonas espástica, de transição e de dilatação no
Clister opaco.
A zona espástica corresponde:
a. ( ) Ao aumento da atividade da acetilcolinesterase local.
b. ( X ) À ausência de gânglios nervosos nos plexos
de Meissner a Auerbach.
c. ( ) À perda da capacidade contrátil do cólon pela
dilatação das suas camadas musculares.
d. ( ) A hipereatividade reflexa da musculatura do
esfíncter interno.
e. ( ) Ao tônus reflexo de propriocepção da mucosa
retal aumentado.

30. Considere um paciente com mais de 50 anos,
que apresenta quadro insidioso de dor e desconforto
abdominal em flanco esquerdo, às vezes acompanhado de náuseas e vômitos , que apresenta piora
do quadro doloroso, acompanhado de febre e dor
abdominal quando se locomove. Ao ser atendido na
unidade de pronto atendimento, apresentava febre de
38°C, um abdome globoso, doloroso à palpação difusamente, mais intenso em flanco esquerdo, com sinais
de irritação peritonial.
Esse paciente deve ser investigado com:
a. (
b. (

) Laparoscopia para Diverticulite de Meckel.
) Radiografia simples de abdome em pé e deitado para apendicite aguda.
c. ( X ) Tomografia computadorizada de abdome
para Diverticulite de cólon.
d. ( ) Colonoscopia para doença diverticular do
cólon.
e. ( ) Colonoscopia para doença inflamatória
intestinal.

31. A colite pseudomembranosa pode ser desencadeada pelo uso de antibióticos de largo espectro, sendo
essa infecção intestinal a principal causa de diarreia
nesses casos.
O agente etiológico envolvido é o(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Clostridium sp.
Escherichia coli.
Staphilococcus aureus.
Bacterioides fragillis.
Clostridium difficile.

32. Nos abscesso anorretais resultantes da infecção
das glândulas anais localizadas nas criptas, a principal
complicação é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Fissura anal.
Fístula perianal.
Incontinência fecal.
Plicoma sentinela.
Encoprese.
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33. As doenças malignas do ânus são condições raras
e muitas vezes seu diagnóstico, tardio.
A Doença de Bowen corresponde ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Linfoma de Hodgkin.
Carcinoma verrucoso.
Carcinoma de células basais.
Carcinoma de células escamosas.
Adenocarcinoma intra epitelial.

34. Tumores que surgem no canal anal ou na zona
transicional, que apresentam epitélio tipo escamoso,
são:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

os melanomas anorretais.
as neoplasias intraepiteliais anais.
os carcinomas epidermoides do canal anal.
os carcinomas de células escamosas da margem anal.
e. ( ) as adenocarcinomas intraepiteliais.

35. A infecção pelo HPV, da mesma forma que na
mulher, apresenta-se no homem como um fator de
risco para o desenvolvimento de câncer anal.
A infecção pelo HPV tem relação comprovada com o
desenvolvimento de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Doença de Bowen.
Neoplasia intraepitelial anal.
Carcinoma de células escamosas invasivo.
Adenocarcinoma intraepitelial.
Melanoma anorretal.

36. A intuscepção de todas as camadas do reto, exteriorizando-se pelo canal anal, caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Retocele.
Prolapso mucoso.
Exteriorização de polipose retal.
Invaginação intestinal.
Procidência retal.
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37. Jorge, 42 anos, era um paciente cronicamente
doente, pálido, emagrecido com uma diarreia crônica
acompanhada de dor abdominal tipo cólica e sangramento retal há mais de 30 dias. Quando procurou recursos médicos, além de uma palidez cutâneo-mucosa, e
sinais de desnutrição, apresentava no exame proctológico fissuras anais e plicomas anais edemaciados.
Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Doença de Crohn.
Tumor maligno colorretal.
Síndrome do intestino irritável.
Retocolite ulcerativa inespecífica.
Abscesso anal com síndrome de Fournier.

38. Uma fístula anal é uma complicação de uma
doença inflamatória ou infecciosa do canal anal.
Quando o trajeto fistuloso se faz entre os esfíncteres
externo e interno diretamente para a pele perineal, é
chamada de fístula:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Transretal.
Transesfincteriana.
Interesfincteriana.
Justa esfincteriana.
Extraesfincteriana.

39. A radiografia simples de abdome é um instrumento diagnóstico importante na prática clínica diária,
com alguns sinais específicos.
Uma radiografia de abdome de pé e deitado com distensão de alças de intestino delgado e múltiplos níveis
hidroaéreos generalizados é compatível com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Doença diverticular do cólon.
Apendicite aguda com peritonite localizada.
Úlcera péptica perfurada com bloqueio de alças.
Obstrução intestinal de íleo terminal ou cólon.
Colecistite aguda com abscesso em
hipocôndrio.
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40. O plicoma sentinela é uma proliferação exagerada
da mucosa anal que se faz em resposta geralmente a
um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Fissura anal.
Prolapso retal.
Trombose hemorroidária.
Fístula anal.
Retocele.
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