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A B C

A 

Exemplo: 

 

INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo 
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e 
densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. 
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, 
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do 
início da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento 
deste item causará eliminação do candidato. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Médico Cirurgião Geral 
 

 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Data da Prova:  
09 de julho de 2017 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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01)  Observe o discurso político exposto e documentado 

pela pesquisadora:  

 
“Todos vocês sabe o que fazer amanhã de manhã. 

Todos vocês sabe o que fazer. Nós fizemos dez dias 
consecutivos. (...) Existe um trabalho a ser feito nos bairros, 
existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que 
é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Tudo que 
eu sou não é fruto da minha inteligência não. É fruto da 
consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na 
medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida 
em que vocês ficaram mais exigente.” (publicado por Marta 
Regina Maia) 

O discurso apresentado, segundo a abordagem da 
autora, a despeito das variações de linguagem, pondera 
que “no discurso político são usados os princípios de 
alteridade, de influência e de regulação para que o sujeito 
político se defina em relação ao seu público. A finalidade 
desses princípios vai além do fazer fazer, fazer dizer e fazer 
pensar. Está relacionada à intenção do sujeito comunicante 
e efeito que pretende alcançar com o discurso” (Marta 
Regina Maia)  
 
Assim, pode-se concluir, sobre o discurso exposto que: 
 

A) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
descaracterizam a lógica do discurso político para 
efetivar sua força. É por meio da definição da 
identidade do sujeito do discurso político que ele se 
discrimina com o outro e o leva a agir ou a pensar de 
acordo com seus objetivos.”  

B) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na lógica do discurso político para efetivar 
sua força. É por meio da definição da identidade do 
sujeito do discurso político que ele se relaciona com 
o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com 
seus objetivos.”  

C) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na entropia do discurso político para 
desarmar sua força. É por meio da definição da 
identidade do sujeito do discurso político que ele se 
relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de 
acordo com seus objetivos.”  

D) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na entropia do discurso político para efetivar 
sua força. É por meio da transmutação da identidade 
do sujeito do discurso político que ele se relaciona 
com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo 
com seus objetivos.” 

 

02)  Assinale a alternativa em que a partícula “se” será 

parte integrante do verbo. 

 

A) Rui se queixou de nossa tendência a valorizar títulos 

e bacharéis. 

B) Ana se morria de medo dos cães da rua debaixo. 

C) Alugam-se casas para temporadas na praia. 

D) Se comprar um carro novo, conseguirá chegar ao 

nordeste. 

 

03)  “Isso foi visto muitas vezes como uma preocupação 

poética de visionários, uma vez que pregavam o 

afastamento do homem desses espaços, inviabilizando 

sua exploração econômica.” 

 

O contexto em destaque reflete: 

 

A) Temporalidade. 

B) Causa. 

C) Consequência. 

D) Ressalva. 

 

04)  Preencha a lacuna corretamente com a flexão verbal 

que melhor atende ao contexto.  

 

“Uma moça pediu que eu me sentasse, mostrou-me 

uma folha com uma linha vertical e pediu que eu ____, 

de olhos fechados!” 

 

A) Copie. 

B) Copies. 

C) Copiasse. 

D) Copiei. 

 

05)  “Aspiramos ao cargo de confiança”.  

 

Tem o mesmo tipo de complemento o contido na 

alternativa. 

 

A) Aspiramos o ar puro dos campos. 

B) Sandra, confiante, abdicou do cargo. 

C) Sandra, confiante, abdicou o cargo. 

D) Selma agradeceu o presidente. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                      QUESTÕES DE 1 A 10 
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06)  Indique a frase em que haverá a necessidade de 

acrescentar a vírgula antes da conjunção aditiva. 

 

A) A sua pesquisa é clara e objetiva. 

B) O homem vendeu o carro e a mulher protestou. 

C) Ela não só dirigiu a pesquisa como também escreveu 

o relatório 

D) Não só formar um grande número de pós-graduados 

como também constituir um sistema de pós-

graduação de qualidade. 

 

07)  “Também naquela oportunidade, a decisão não 

agradou à maioria.” Também haverá crase conforme 

norma culta à sentença: 

 

A) Fui a uma entrevista inesperada. 

B) Põem-se a criticar-me, a fazer picuinhas. 

C) Você receberá o seu bônus quando este suceder 

aquele dos minutos gratuitos. 

D) Nunca foi chegado a crianças.  

 

08)  Complete as lacunas da frase corretamente com a 

flexão verbal que melhor atende ao contexto:  

 

“Ele pegou a pedra e a ________ para as barras da 

gaiola exatamente em frente à fruta, mas ao tentar 

fazer com que ela passasse pelas grades não _________ 

resultados satisfatórios.” 

 

A) Levara/ obtera. 

B) Levou/ obteu. 

C) Levava/ obteve. 

D) Levou/ obteve. 

 

09) Está INCORRETA, de acordo norma culta vigente, a 

concordância em: 

 

A) Os astrônomos preveem que pode haver grandes 

explosões solares. 

B) Cem metros de arame é pouco para cercar o muro da 

casa. 

C) Foi necessária paciência para resolver as questões 

impostas pelos professores. 

D) O candidato tem motivos bastantes para estar feliz 

com o resultado do concurso. 

10)  Assinale a alternativa INCORRETA considerando a 

norma culta da língua.  

 

A) Desejo que tu ajas com sensatez e revejas tuas 

decisões. 

B) Se ele propusesse um acordo, nós não imporíamos 

nenhuma exigência. 

C) É necessário que tragas teu protetor solar e vás à 

praia mais cedo neste verão. 

D) Os alunos do curso profissionalizante pagarão a 

primeira mensalidade no momento em que 

requiserem a matrícula. 
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11) De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

B) Entende-se por vigilância sanitária.um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 

as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

C) Os Municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

D) A participação complementar dos serviços privados 

será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas, a respeito, as normas de direito público. 

 

12)  De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, analise as afirmativas abaixo: 

 

1. A Atenção Básica é o contato preferencial dos 

usuários com os sistemas de saúde. 

2. A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa 

complexidade e elevada densidade, que devem 

resolver os problemas de saúde de maior 

freqüência e relevância em seu território. 

3. A Atenção Básica tem como um de seus 

fundamentos desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1 e 3. 

D) 1, 2 e 3. 

 

 

 

 
 

13)  O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto 
de compromissos sanitários, expressos em objetivos 
de processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. São 
prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO: 

 

A) Redução da Mortalidade infantil e materna. 

B) Saúde Indígena. 

C) Promoção da saúde. 

D) Controle do Câncer de cólo de útero e de mama. 
 

14) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as 
afirmativas abaixo:  

 

I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - 
SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados 
a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato. 

II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 

III. O atendimento e a internação domiciliares, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser 
realizados por indicação médica, 
independentemente de concordância do paciente e 
de sua família. 

 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 
 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 
 

15) De acordo com a Lei 8080/90, analise as afirmativas 
abaixo: 

 

1- Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é permitido 
exercer cargo de chefia ou função de confiança no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

2- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

3- As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas 
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera 
de poder onde forem arrecadadas. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1 e 3. 

D) 1, 2 e 3. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                      QUESTÕES DE  11 A 20 
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16) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das 

pessoas. 

B) Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação 

da Rede de Atenção à Saúde.  

C) Tem como um de seus fundamentos e diretrizes 

possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 

de saúde de qualidade e resolutivos,  

D) O financiamento da Atenção Básica deve ser 

tripartite.  

 

17) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados, em âmbito 

administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é 

atribuição de: 

 

A) somente estados, distrito federal e municípios; 

B) união, estados, distrito federal e municípios; 

C) somente união; 

D) somente união e estados. 

 

18) De acordo com a Lei 8.080/90, formular, avaliar, 

elaborar normas e participar na execução da política 

nacional e produção de insumos e equipamentos 

para a saúde, em articulação com os demais órgãos 

governamentais é de competência: 

 

A) da direção nacional do Sistema Único de Saúde; 

B) da direção estadual do Sistema Único de Saúde; 

C) da direção municipal do Sistema Único de Saúde; 

D) das direções nacional e estadual do Sistema Único de 

Saúde.  

 

 

 

 

19) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde; 

B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera do 

governo; 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) não terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde; 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como cobertura das ações e serviços de 

saúde a serem implementados apenas pelos Estados, 

sendo os municípios e Distrito Federal sujeitos a 

outras fontes de recursos. 

 

20) A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) todos os 

itens abaixo, EXCETO: 

 

A) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a 

saber: integração de ações programáticas e demanda 

espontânea, articulação das ações de programa a 

saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em 

equipe; e a coordenação do cuidado na rede de 

saúde; 

B) Estimular a participação popular e o controle social; 

C) Realizar avaliação e planejamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação; 

D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo financeiro e acompanhamento constante de 

novas formações e capacitação. 
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21) A principal indicação da cirurgia laparoscópica na 
úlcera péptica é:  

 

A) Sangramento. 

B) Refratariedade ao tratamento clínico. 

C) Obstrução. 

D) Perfuração em cavidade livre. 

 

22) O adenoma funcional de paratireóide geralmente é:  
 

A) Benigno e único. 

B) Benigno e múltiplo. 

C) Maligno e único. 

D) Maligno e múltiplo. 

 

23) Não é característica das operações em presença de 
obesidade: 

 

A) Maior risco anestésico. 

B) Tendência a hipovolemia. 

C) Tendência a insuficiência pulmonar. 

D) Maior incidência de infecções de ferida. 

 

24) São critérios de irressecabilidade do 
colangiocarcinoma, EXCETO: 

 

A) Invasão da junção dos ductos biliares. 

B) Comprometimento dos ramos da v. porta. 

C) Envolvimento bilateral da a. hepática. 

D) Extensão do tumor para os dois lobos do fígado. 

 

25) O maior problema na fístula duodenal é: 
 

A) Perda hidroeletrolítica. 

B) Perda de bile e líquido pancreático. 

C) Autólise tissular. 

D) Peritonite. 

 

26) O colo da hérnia femoral em mulher localiza-se: 
 

A) Anterior ao ligamento redondo do útero. 

B) Medial aos vasos femorais. 

C) Medial ao ligamento pectíneo. 

D) Lateral ao ligamento inguinal. 

 

 

 

 

27) Não é complicação do trauma pancreático: 
 

A) Pancreatite aguda. 

B) Pseudocisto. 

C) Implante de tecido pancreático funcionante em 

víscera abdominal ou peritônio. 

D) Fístula pancreática para o cólon. 

 

28) Não retarda a cicatrização de ferida operatória: 
 

A) Anemia. 

B) Hipovitaminose C. 

C) Alcalose. 

D) Edema. 

 

29)  Em cirurgia do aparelho digestivo, é o 
antimicrobiano eficaz para bactérias anaeróbicas: 

 

A) Oxacilina,  

B) Gentamicina  

C) Metronidazol 

D) Amicacina 
 

30) Qual o elemento anatômico que NÃO é utilizado no 
reparo das hérnias inguinais? 

 

A) Arco de Douglas. 

B) Tendão conjunto. 

C) Fascia transversalis. 

D) Ligamento inguinal. 
 

31) Tumor mais frequente da tireoide: 
 

A) Carcinoma medular. 

B) Carcinoma indiferenciado. 

C) Carcinoma papilífero. 

D) Carcinoma folicular. 

 

32) Assinale o parâmetro que NÃO tem valor 
prognóstico na pancreatite aguda biliar: 

 

A) Bilirrubinas. 

B) Glicemia. 

C) PO 2 arterial. 

D) Hemograma. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                          QUESTÕES DE 21 A 40 
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33) Em relação ao trauma hepático, assinale a alternativa 

FALSA: 

 

A) Frequentemente pode ser tratado sem cirurgia. 

B) Deixar compressas tamponando pode ser uma 

conduta salvadora. 

C) Infecção é pouco comum. 

D) Embolização percutânea da artéria hepática é boa 

conduta na hemobilia pós-trauma. 

 

34)  Qual o tumor retro-peritoneal mais frequente: 

 

A) Neuroma. 

B) Linfoma. 

C) Hemangioma. 

D) Rabdomiosarcoma. 

 

35) Podem ser achados na peritonite bacteriana 

espontânea, EXCETO: 

 

A) Febre. 

B) Leucocitose. 

C) Hiperalbuminemia. 

D) Dor abdominal. 

 

36) Assinale a causa mais frequente de obstrução 

intestinal em pacientes idosos: 

 

A) Volvo. 

B) Invaginação. 

C) Íleo biliar. 

D) Câncer de sigmóide. 

 

37) A complicação pós-operatória mais comum é: 

      

A) Infecção. 

B) Atelectasia. 

C) Pneumotórax. 

D) Derrame pleural. 

38) Marque a alternativa verdadeira: 

 

A) A colangite esclerosante é uma rara doença crônica 

de causa desconhecida, caracterizada por estenose 

inflamatória não bacteriana dos ductos biliares. 

B) No adulto, o pâncreas mede aproximadamente 25 a 

38 cm  de comprimento e pesa em média 200gr. 

C) A insuficiência pancreática exócrina afeta mais a 

absorsão de proteínas, que a de gorduras e 

carboidratos. 

D) Apenas cerca de 15% dos cirróticos desenvolvem 

esplenomegalia. 

 

39) No atendimento inicial ao politraumatizado, a 

preocupação inicial deve ser com:  

 

A) Desobstrução de vias aéreas superiores. 

B) Estabilização de fraturas. 

C) Reposição volêmica. 

D) Sutura de ferimentos. 

 

40) As causas mais frequentes de pancreatite aguda são:  

 

A) álcool e colelitíase. 

B) álcool e drogas. 

C) colelitíase e drogas. 

D) colelitíase e pós-operatória. 

 
 
 
 
 
 


