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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

 

CONCURSO PÚBLICO – 01/2022 

 
Função: Médico Clínico Geral 
 
Português 
 

Leia atentamente a canção a seguir, interpretada por Clara Nunes, cantora compositora brasileira, 
para responder às questões de 1 a 3. 
 
 

Canto das Três Raças 
Ninguém ouviu 
Um soluçar de dor 
No canto do Brasil 
 
Um lamento triste 
Sempre ecoou 
Desde que o índio guerreiro 
Foi pro cativeiro 
E de lá cantou 
 
Negro entoou 
Um canto de revolta pelos ares 
No Quilombo dos Palmares 
Onde se refugiou 
 
Fora a luta dos Inconfidentes1 
Pela quebra das correntes 
Nada adiantou 
 
E de guerra em paz 
De paz em guerra 
Todo o povo dessa terra 
Quando pode cantar 
Canta de dor 
 
Ô, ô, ô, ô, ô, ô 
Ô, ô, ô, ô, ô, ô 
 
E ecoa noite e dia 
É ensurdecedor 
Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador 
 
Esse canto que devia 
Ser um canto de alegria 
Soa apenas 
Como um soluçar de dor 
 



 

1 “Inconfidência Mineira foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares 
e membros da elite econômico-social da Capitania de Minas Gerais no fim da década de 1780 – 
época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa” (Extraído de Brasil Escola, site: 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-inconfidencia-mineira.htm)  
 

1-Leia atentamente as afirmações a seguir: 
I–As três etnias que constituem o Brasil, segundo a canção, são: a etnia indígena, a negra e a 
branca. 
II–A primeira estrofe pontua a ignorância de algumas pessoas frente ao sofrimento fortemente 
marcado na História brasileira, sofrimento esse descrito pelas demais estrofes da canção.    
III–Segundo a canção, não houve resistência das etnias diante das opressões sofridas.  
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
a) Apenas II. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) Todas. 
 

2-Leia atentamente as afirmações a seguir: 
I–Segundo a canção, o canto de sofrimento das etnias ecoa até os dias de hoje.  
II–O “canto” pode ser interpretado, no sentido figurado, como uma das mais variadas formas de 
resistência frente à opressão. 
III–Não é possível afirmar que, ao final da música, ocorre a união das raças pela condição de 
trabalhador. 
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões): 
a) I e II.  
b) Apenas I. 
c) II e III. 
d) Apenas III. 
 

3-A palavra “trabalhador” é um exemplo de: 
a) Derivação sufixal.  
b) Derivação imprópria.     
c) Composição sufixal.  
d) Composição parassintética.  
 

Leia atentamente a tirinha do garotinho Calvin a seguir para responder às questões 4 e 5 
: 
 



 

4-Leia as afirmações a seguir: 
I–Calvin sentiu-se confortável em obedecer à ordem de sua mãe.  
II–A fala de Calvin no último quadrinho agrada à mãe. 
III–A partir da leitura da tirinha, é possível afirmar que a mãe de Calvin não grita em nenhuma 
circunstância.  
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):  
a) I, II e III. 
b) Apenas III. 
c) I e III. 
d) Apenas II. 
 
5-Sobre o uso dos advérbios onde e aonde, assinale a alternativa correta: 
a) O advérbio onde geralmente está acompanhado por verbos que indicam movimento, como no 
exemplo: “Onde você vai?”. 
b) O advérbio aonde normalmente está acompanhado por verbos que indicam estado ou 
permanência, como no exemplo “Aonde você mora?”. 
c) O advérbio aonde deve ser empregado quando a intenção for transmitir a ideia de lugar para o 
qual se vai, ou seja, quando exprimir ideia de movimento. 
d) O advérbio onde nunca pode ser substituído pelas expressões “no qual”, “na qual” e “em que” 
sem prejuízo de sua significação. 
 
6-Assinale a alternativa cujas palavras devem ser obrigatoriamente acentuadas: 
a) cafe – cipo – ideia – forum. 
b) feiura – juiza – sauva – lampada. 
c) saude – contem – plebeia – jiboia. 
d) petroquimico – America – estudio – agropecuaria. 
 
7-Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Esse chute vai arroxar sua canela! 
b) Paulo, por favor, coloque a cela no cavalo. 
c) Vamos apreçar o passo, por favor. Estamos atrasados!  
d) Cuidado para não pisar na calda do gato! 
 
8-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto de língua: 
a) Sei que você aspira ao cargo de diretor. 
b) Recomendo que vise ao cheque antes de realizar o pagamento. 
c) Meus amigos preferem o brinquedo do que o livro. 
d) Ele perdoou o pai.   
 
9-Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função que a presente nesta 
frase: “Todos querem que você tenha sucesso profissional”. 
a) Ele ficou tão nervoso que mandou desligar o telefone. 
b) Gosto de pessoas que tenham bom humor. 
c) Acho que você não entendeu.  
d) Que notícia maravilhosa!  
 
10-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa: 
a) Não caia na conversa desses charlatãos!    
b) Os alemãos apreciam boas cervejas.   
c) Os corrimões dessas escadas são de madeira nobre.     
d) Eu só sei os refrões dessas músicas. 
 



 

Matemática 
 
11-Sabendo que a soma de três números consecutivos resulta em 57, quais são os números 
desta sequência? 
a) 16, 17 e 18. 
b) 18, 19 e 20. 
c) 21, 22 e 23. 
d) 24, 25 e 26. 
 
12-O carro de Cristina tem autonomia de 12 km com um litro de combustível. Com 23 litros, seu 
veículo poderá percorrer: 
a) 136 km. 
b) 246 km. 
c) 276 km. 
d) 356 km. 
 
13-Marcos e André são funcionários da prefeitura. Marcos consegue atender duas pessoas a 
cada 1 que André atende. Sabendo que André demora 18 minutos para atender cada pessoa e 
que há 30 pessoas para serem atendidas, qual o tempo total de atendimento? 
a) 1 hora.  
b) 1 hora e 30 minutos.  
c) 2 horas.  
d) 3 horas. 
 
14-Na festa de aniversário de Patrícia havia 42 pessoas. Sabendo que 4/7 eram do sexo feminino, 
calcule quantos homens estavam no local. 
a) 18. 
b) 28. 
c) 38. 
d) 48. 
 
15-Uma construtora planejava contratar uma equipe de 10 pessoas para construir 2 casas em 3 
meses porém o cliente solicitou que as 2 casas fossem construídas em 2 meses.  
Calcule quantas pessoas devem compor a equipe para cumprir o novo prazo. 
a) 12. 
b) 15.  
c) 18. 
d) 19. 
 
16-Na divisão de lucros anuais, um total de R$ 5.000,00 foi dividido entre três funcionários da 
seguinte forma: Paulo recebeu R$300,00 a menos que José, que, por sua vez, recebeu R$ 100,00 
a mais que Abreu. A quantia recebida por Paulo foi: 
a) R$ 500,00. 
b)R$ 1.500,00. 
c) R$ 2.500,00. 
d) R$ 3.500,00. 
 
17-De acordo com a maior parte dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o 
nosso planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Qual a maneira adequada de 
escrever tal número? 
a) 4.000.000.005.  
b) 4.500.000.000.  



 

c) 4.000.500.000. 
d) 4.000.000.500. 
 
18-Na tentativa de subir um muro de 10 metros, uma aranha consegue subir dois metros durante 
o dia, porém, todas as noites, ela desce um metro. Em quanto tempo ela conseguirá chegar ao 
topo?  
a) 5 dias. 
b) 7 dias. 
c) 9 dias. 
d) 10 dias. 
 
19-Um calçado foi vendido por R$ 67,20 após um desconto de 16%. Qual o valor do calçado sem 
o desconto? 
a) R$ 70,00.  
b) R$ 75,00.  
c) R$ 78,00. 
d) R$ 80,00 
 
20-Cada vaso fabricado por Augusto possui um custo de R$ 10,00 cada. Num certo dia, ele 
vendeu 2 peças por R$ 25,00 cada, 4 peças por R$ 22,50 cada e mais 4 peças por R$ 20,00 
cada.  
Qual foi lucro médio de Augusto nesse dia? 
a) R$ 12,00.  
b) R$ 22,00.  
c) R$ 22,20. 
d) R$ 32,00. 
 

Conhecimentos Gerais 
 

21-Arthur do Val (União Brasil-SP) decidiu renunciar ao mandato quarta-feira 20/04/22. Ele está 
sendo alvo de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) depois 
do vazamento de áudios sexistas durante sua visita à Ucrânia. Qual cargo ele ocupava? 
a) deputado estadual. 
b) deputado federal. 
c) vereador. 
d) governador.  
 
22-“A notícia da compra __________ por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, gerou 
reações diversas entre usuários e especialistas na última segunda-feira dia 25/04/2022 e levantou 
muitas especulações sobre como será "a era Musk" na rede social.” Completa corretamente a 
lacuna: 
a) do facebook 
b) do instagram 
c) do twitter 
d) do whattsup 
 

23-Em março deste ano, uma cena do filme "Como se tornar o pior aluno da escola" passou a ser 
questionada nas redes sociais e levou o Ministério da Justiça a censurar o filme nas plataformas 
de streaming e a reclassificar a obra. O ministério alegou que: 
a) uma cena do filme fazia apologia à pedofilia.  
b) a cena do filme faz apologia ao nazismo.  
c) pela presença de armas com violência; medo/tensão e angústia.  
d) a cena do filme estimula a crianças ao mau comportamento escolar. 

https://jovempan.com.br/tag/arthur-do-val
https://jovempan.com.br/tag/alesp
https://jovempan.com.br/tag/ucrania
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/04/25/elon-musk-compra-o-twitter-o-que-se-sabe-ate-agora.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2022/03/16/ministerio-da-justica-muda-classificacao-indicativa-do-filme-como-se-tornar-o-pior-aluno-da-escola.ghtml


 

24-O Escritório nacional de Segurança na Cadeia Alimentar da Hungria (Nébih) anunciou 
25/04/2022 o registro de um novo surto da cepa H5N1 no país. De acordo com o órgão, foram 
sacrificadas 10 mil aves em uma granja próxima à fronteira com a Romênia, o que eleva o número 
total desde o início deste ano para 78 mil. A cepa H5N1 é do: 
a) hantavírus. 
b) vírus da gripe aviária. 
c) vírus de Marburg. 
d) coronavírus aviário. 
 
25-Os casos de sarampo relatados em todo o mundo aumentaram 79% nos primeiros dois meses 
de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Os países com os maiores surtos de 
sarampo desde o ano passado incluem Somália, Iêmen, Nigéria, Afeganistão e Etiópia. Qual a 
principal razão apontada para os surtos? 
a) o distanciamento social adotado após a pandemia do covid-19. 
b) ao enfraquecimento do sistema imunológico, especialmente das crianças. 
c) a cobertura insuficiente da vacinação contra o sarampo. 
d) pelo sarampo ser uma doença altamente contagiosa e mortal. 
 
26-Cunha está localizada no alto Paraíba, ocupa 1.410 km² de colinas e montanhas, aninhada 
entre as serras: 
a) da Quebra-Cangalha, da Bocaina e do Mar. 
b) da Canastra, da Mantiqueira e Gaúcha. 
c) de Pacaraíma, do Imeri e do Cipó. 
d) Catarinense, da Capivara e dos Órgãos. 
 
27-Quais são os pontos mais altos de Cunha? 
a) Pico do Cristal e Pico dos Marins. 
b) Pico do Sol e Pico do Selado. 
c) Pico da Pedra da Macela e Pico do Cume. 
d) Pico das Almas e Pico Caratuva. 
 
28-São limites da cidade de Cunha, EXCETO: 
a) Guaratinguetá e Lorena. 
b) Paraty/RJ e São Sebastião. 
c) Areias, Silveiras e São José do Barreiro.  
d) Lagoinha e São Luíz do Paraitinga. 
 
29-Quais rios compõem a bacia hidrográfica de Cunha? 
a) Rios Tietê e Paraíba.  
b) Rios Juqueri e Paraitinga. 
c) Rios Parateí e Pardo. 
d) Rios Paraitinga e Paraibuna. 
 
30-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre Cunha: 
a) Congada, Moçambique e catira fazem parte do folclore. 
b) Artesanato e cerâmica de arte compõem o turismo. 
c) Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Cunha e Parque Nacional da Bocaina são áreas 
verdes protegidas. 
d) O clima é temperado úmido. 

 



 

Conhecimentos Específicos 
 
31-Sobre a hipertensão arterial sistêmica (HAS) no idoso, é INCORRETO afirmar que: 
a) Os principais fatores que interferem na medida da PA em idosos são: 1. hiato auscultatório; 2. 
pseudo-hipertensão; e 3. variações posturais e pós-prandiais. 
b) A monitorização da PA fora do consultório, ambulatorial (MAPA) ou residencial (MRPA), é cada 
vez mais valorizada e indicada no diagnóstico da HAS no idoso. 
c) Na escolha do(s) anti-hipertensivo(s) para idosos, devem se considerar elevada prevalência de 
comorbidades, contraindicações específicas, prováveis interações medicamentosas e custo, bem 
como a disponibilidade do fármaco e a experiência clínica com o mesmo.  
d) É prudente iniciar com combinação de anti-hipertensivos em doses altas pois hipertensão no 
idoso costuma ser de difícil controle.  
 
32-O controle glicêmico é decisivo para a prevenção das complicações micro e macrovasculares 
do diabetes mellitus. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes: “Em adultos não 
gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem doença cardiovascular ou renal, e sem 
tratamento prévio, nos quais a HbA1c esteja abaixo de 7,5%, a monoterapia com __________ 
está RECOMENDADA como terapia inicial para melhorar o controle da glicemia e prevenir 
desfechos relacionados ao diabetes.” Completa corretamente a lacuna: 
a) metformina. 
b) glibenclamida. 
c) insulina NPH.  
d) linagliptina. 
 
33-Sobre o hipotireoidismo, pode-se afirmar que: 
a) Hipotireoidismo pode ser definido como um estado clínico resultante de quantidade elevada de 
hormônios circulantes da tireóide para suprir uma função orgânica normal.  
b) Nos estágios iniciais da doença, os sintomas podem ser inespecíficos, como: mialgia, artralgia, 
câimbras, pele seca, dores de cabeça e menorragia. Unhas quebradiças, cabelos mais finos, 
palidez e sintomas do túnel do carpo também podem aparecer. 
c) Define-se hipotireoidismo subclínico no caso de pacientes que apresentam níveis circulantes 
elevados de T4 na presença de TSH reduzido. 
d) Pacientes cujo hipotireoidismo é resultante de tireoidectomia total ou tireoidite crônica auto-
imune podem necessitar de doses mais baixas de levotiroxina. 
 
34-São sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, EXCETO: 
a) Falta de ar/dispneia. 
b) Pressão venosa jugular reduzida. 
c) Refluxo hepatojugular. 
d) Dispneia paroxística noturna. 
 
35-Doença inflamatória que acomete sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido 
úrico no sangue está em níveis acima do normal (hiperuricemia): 
a) artrose. 
b) artrite.  
c) gota.  
d) doença reumatoide juvenil.  
 



 

36-Julgue as seguintes afirmativas sobre a tuberculose (TB): 
I. A tuberculose (TB) pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB 
na forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, 
pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a responsável pela manutenção da cadeia de 
transmissão da doença. 
II. A TB deve ser incluída no diagnóstico diferencial dos casos de febre de origem indeterminada, 
síndrome consumptiva, pneumonias de resolução lenta e em todo paciente com tosse prolongada 
sem causa conhecida. 
III. A baciloscopia de escarro é indicada nas seguintes condições: 1. no sintomático respiratório, 
durante estratégia de busca ativa; 2. em caso de suspeita clínica e/ou radiológica de TB 
pulmonar, independentemente do tempo de tosse; 3. para acompanhamento e controle de cura 
em casos pulmonares com confirmação laboratorial. 
IV. Dentre os métodos de imagem, a radiografia do tórax é o de escolha na avaliação inicial e no 
acompanhamento da TB pulmonar. Nela podem ser observados vários padrões radiológicos 
sugestivos de atividade de doença, como cavidades, nódulos, consolidações, massas, processo 
intersticial (miliar), derrame pleural e alargamento de mediastino. 
São corretas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I, II e III. 
d) todas afirmativas estão corretas. 
 

37-Cefaleia mais frequente das cefaleias primárias, com pico de prevalência na quarta década. 
Sua crise é de fraca ou moderada intensidade, com sensação de aperto ou pressão e, na maioria 
das vezes, é bilateral. Pode ser frontal, occipital ou holocraniana. A dor pode melhorar com 
atividades físicas. Surge, em geral, no final da tarde, relaciona-se com estresse físico (cansaço, 
exagero de atividade física, especialmente no calor e sob o sol), muscular (posicionamento do 
pescoço no sono ou no trabalho) ou emocional. Por vezes, há hiperestesia e hipertonia da 
musculatura pericraniana que pode ser percebida com a palpação cuidadosa. Trata-se: 
a) da cefaleia do tipo tensional. 
b) da cefaleia em salvas. 
c) da migrânea. 
d) da enxaqueca.  
 
38-Sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), pode-se afirmar que: 
a) A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se pela limitação crônica ao fluxo 
aéreo, totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal à inalação de 
partículas ou gases nocivos. 
b) Os sintomas têm início agudo, são persistentes, melhoram com exercício, e tendem a reduzir 
em frequência e intensidade ao longo do tempo, com episódios de agravamento que duram 
geralmente alguns dias (exacerbações). 
c) Sinais ao exame físico, como cianose, tórax em barril/ hiperinsuflação pulmonar e tiragem 
intercostal, apontam para a existência de DPOC em fase inicial. 
d) O hemograma completo é um exame útil para avaliar anemia (indicativa de deficiência 
nutricional, perda sanguínea ou doença crônica) ou policitemia, indicativa de hipoxemia crônica. 
 

39-A partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá 
de acerto gerou a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre 
os vários níveis de governo. Tal atitude está relacionada a qual princípio do SUS? 
a) universalidade.  
b) descentralização. 
c) hierarquização. 
d) integralidade. 



 

 
40-Qual princípio do SUS garante o acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência e a todos que dele necessitem? 
a) hierarquização.  
b) universalidade.  
c) integralidade. 
d) igualdade. 
 

 


