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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
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CADERNO DE PROVA
1 De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada quanto à ortografia, em
relação às frases abaixo:
I)

III)

A rescessão econômica traz vultuosas oportunidades de desenvolvimento
para alguns;
As medidas tomadas pelo governo, provavelmente não surtirão os efeitos
esperados pela população, que já está alarmada com a situação;
O recrudecimento da violência no Rio de Janeiro é destaque na mídia atual.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta;
Apenas a II está correta;
Apenas a III está correta;
Todas estão corretas;
I e II estão corretas.

II)

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome pessoal:

a)
b)
c)
d)
e)

Faremos um discurso para si;
Ele levou consigo o amor de todos nós!;
Fizeram deliciosas comidas para eu ficar lá. Pegaram-me pelo estômago;
Todos serão reprovados se não cumprirem o que lhes determinei;
Será que ela está precisando de mim? É mesmo para eu ir?.

3- Qual o significado da palavra pragmático:

a)
b)
c)
d)
e)

Paradigma;
Prático;
Popular;
Profeta;
Preconceituoso.

4- Assinale a alternativa em que a regência verbal, NÃO está de acordo com a norma
culta da nossa língua:

a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz estava ansiosa para saber se podia viajar naquela noite;
Ela precisava domar seus instintos, seguir seus planos para enfrentar os
problemas que viriam pela frente;
Joaquim fizera toda a prova com bastante entusiasmo e aguardava o
resultado com esperança;
Todos esperavam com ansiedade que os turistas chegassem naquela noite;
João estava feliz e o espírito repleto com verdades traduziam sua
vontade de viver.
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5- Complete os espaços da frase abaixo:
“ ___ partir de hoje serei uma pessoa melhor! Não vou mais mentir e direi ____ ela
somente boas coisas. Não irei ____ reunião, pois prometi ir ao baile. Usaremos trajes
____ rigor e será uma noite muito especial, pois pedirei sua mão em casamento. Irei
buscá-la ___ sete em ponto.”
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
a)
b)
c)
d)
e)

à–à
à–a
a-a
a–a
à–à

–
–
–
–
–

àquela - a –as;
aquela - à – as;
àquela - a – às;
aquela - a – às;
àquela – à - as

6- Leia e assinale a alternativa correta quanto ao verbo em destaque:
“Cheguei à Itália aflita, porque a princípio quem devia dançar era a grande estrela
italiana Carla Fracci, que por algum motivo não pôde ir. Tudo correu muito bem nas
duas apresentações, pelas quais recebi críticas maravilhosas.” (Livro: Ana Botafogo- Na ponta
dos pés)

a)
b)
c)
d)
e)

É a forma do passado do verbo poder no pretérito perfeito do
indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do presente do indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do passado do verbo poder no pretérito mais que perfeito;
Não está com a acentuação gráfica correta;
Nenhuma das alternativas está correta;

7- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

Agílimo é o grau superlativo de ágil;
Plúmbeo é locução adjetiva de nuvens;
Tricordiano é o adjetivo pátrio de Três Corações;
Horda é o coletivo de bárbaros, vândalos.

a)
b)
c)
d)
e)

Que apenas I e III estão corretas;
Que a I, II e IV estão incorretas;
Que apenas a II está incorreta;
Que a II, III e IV são corretas;
Que todas estão corretas.

8- Leia:
“(...) É tendência da indústria diminuir o grau de toxidade dos pesticidas”, diz a química
Eloísa Dutra Caldas, professora de toxicologia da Universidade de Brasília (UnB). “Os
lançamentos são cada vez menos tóxicos. Mas são, na maioria, mais caros. Então, os
agricultores familiares acabam comprando os antigos, mais tóxicos”. Isso quando esses
produtores, que plantam a maior parte das frutas, legumes e verduras, não compram
“genéricos”. São produtos preparados a partir de substâncias contrabandeadas, que eles
aplicam por conta própria na dose que desejam.(...)” (Revista Veja: Especial – Alimentação,
edição de 24 de novembro de 2010).
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De acordo com o texto acima é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apesar de mais caros, os pesticidas menos tóxicos são uma tendência
industrial;
Por serem muito caros os novos pesticidas, os produtores optam pelos
mais tóxicos;
Pesticida antigo é sinônimo de alta toxicidade e pesticida moderno é
sinônimo de preço alto;
Os produtores familiares, geralmente não compram produtos caros;
A maioria dos agricultores, fabricam seus próprios pesticidas com
substâncias advindas de contrabando.

9- Na matéria acima, o sentido da expressão “genérico” tem o sentido de:
a)
b)
c)
d)
e)

Geral, que abrange o todo;
Analogia aos medicamentos “genéricos” que não seriam
eficazes;
Especificamente aquele tipo de medicamento;
De todos os tipos de medicamento;
Maioria dos medicamentos.

tão

10- O humor da charge está representado:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
a)

b)

c)
d)

Pela violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio de
janeiro em relação aos tiros dados a esmo, sem direção que acabam por
minar vidas de inocentes;
Pela intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
Nas “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
Por uma cidade “maravilhosa”, apesar da violência que nela existe e
extermina vidas todos os dias;
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e)

Por um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

11- Professora Ana tinha 36 alunos em sua classe. Certo dia lhes passou o dever de
realizar um trabalho. O trabalho era dividido em grupos, com 6 alunos cada um. Dois
grupos foram incumbidos de pesquisar sobre determinado assunto. Qual é o total de
alunos que terão de se envolver com a pesquisa desse assunto e como seriam
representados em porcentagem, respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

12 alunos e 30%;
12 alunos e 24,2%;
12 alunos e 31,1%;
6 alunos e 32%;
12 alunos e 33,3%.

12- Um prédio tem altura de 45 metros. A sombra projetada por esse prédio é de 120
metros. Qual será a altura de um outro prédio, sendo que a sombra projetada por ele
é de 50 metros?
a)
b)
c)
d)
e)

0,018 metros;
0,187 metros;
1,875 metros;
18,75 metros;
187,5 metros.

13- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:
I)

II)

III)

Um número natural é um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...). Em
alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro
positivo, i.e., o zero não é considerado como um número natural;
O primeiro termo de uma subtração é chamado subtraendo, o segundo,
minuendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto ou
diferença;
Exponenciação ou potenciação é uma operação matemática, escrita como
an, envolvendo dois números: a base a e o expoente n. Quando n é um
número natural maior do que 1, a potência an indica a multiplicação da
base a por ela mesma tantas vezes quanto indicar o expoente n;

a)

Apenas I e II estão corretas;

b)

Apenas III está correta;

c)

Apenas II está incorreta;

d)

Todas estão corretas;

e)

Apenas III está incorreta.

14- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou
mais” é possível dizer que o aumento na população na segunda
faixa etária foi maior que o da terceira em termos proporcionais;

b)

Comparando o crescimento da faixa etária “20 a 59” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na segunda faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

c)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
maior que o da terceira em termos proporcionais;

d)

Comparando o crescimento da faixa etária “0-19” com “60 ou mais” é
possível dizer que o aumento na população na primeira faixa etária foi
menor que o da terceira em termos proporcionais;

e)

O crescimento da faixa etária “20 a 59” foi proporcionalmente maior que a
primeira e terceira da faixa etária.

15- A Câmara Municipal de um pequeno município tem 73% do seu orçamento mensal
para cobertura da folha de pagamento que é de R$30.000,00. A Prefeitura gasta 2/9
do orçamento com frota e transportes e manutenção, o que corresponde a
R$15.000,00 mensais. Qual o orçamento total da Câmara e da Prefeitura?
a)
b)
c)
d)

R$19.300,00 e R$44.000,00;
R$ 27.200,00 e R$ 53.000,00;
R$39.400,00 e R$ 60.000,00;
R$41.095,89 e R$67.500,00;
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e)

R$45.727,00 e R$68.000,00.

16- Qual o medicamento de escolha para tratamento da hipertensão arterial em
gestante?
a)
b)
c)
d)
e)

Captopril;
Prazozina;
Losartan;
Reserpina;
Alfametildopa

17 – Mulher de 32 anos procura a unidade básica de saúde com resultado de
colpocitologia oncótica mostrando a presença de células metaplásicas. Nesse caso:
a)
b)
c)
d)
e)

É indicada colposcopia para complementação diagnóstica;
Deve-se prescrever creme vaginal com antibiótico e repetir a citologia;
Realizar teste de Schiller e cauterizar eventuais lesões;
Não é necessária qualquer conduta, pois células metaplásicas são
achados normais;
Deve-se realizar biópsia no colo uterino.

18 – A citologia sugestiva de lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau inclui:
a)
b)
c)
d)
e)

atipia coilocitótica (HPV);
ASC-US;
NIC II;
NIC III;
Metaplasia escamosa.

19 – Assinale a afirmação INCORRETA:
a)

b)
c)

d)
e)

O sangramento genital na gestante pode denunciar a ocorrência de
abortamento, pólipo cervical, miomas, gravidez ectópica ou doença
trofoblástica gestacional;
Os sangramentos da segunda metade da gestação não podem ser
conseqüentes a rotura do seio marginal da placenta;
Os sangramentos cíclicos que podem ocorrer até o terceiro mês da
gestação, correspondentes ao período menstrual, devem-se a flutuações
hormonais que podem ocorrer nesse período gestacional;
Os processos infecciosos sistêmicos em gestantes podem envolver riscos
fetais como malformações e estar relacionados a abortamentos;
Para o cálculo da data provável do parto, segue-se a regra de Naegle.

20 – Assinale a alternativa INCORRETA:
a)

O álcool ingerido por gestantes pode levar a alterações no desenvolvimento
fetal com encurtamento de membros;
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b)
c)
d)
e)

Filhos de gestantes usuárias de drogas podem apresentar após nascimento
síndrome de abstinência;
Retardo de crescimento intra-uterino pode estar relacionado com hábito
tabágico da gestante;
Cefaléia, escotomas e hiper-reflexia em gestantes podem indicar casos de
pré-eclâmpsia ou eclampsia;
O aumento da incidência de infecção do trato urinário nas
gestantes ocorre somente devido a compressão do trato urinário
pelo útero.

21 – Sobre o puerpério, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Tem a duração de 8 semanas após o parto;
A involução uterina fica comprometida quando partes dos anexos
fetais são deixadas no interior do útero ou por infecção;
O trabalho de parto prolongado não é fator importante para a
predisposição a infecção uterina;
O engurgitamento mamário por estase vascular, linfática e láctea não
dificulta a sucção do recém-nato;
A mastite aguda geralmente ocorre após 4 meses de lactação.

22 – Sobre doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa INCORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

A sífilis caracteriza-se por cancro duro no local de inoculação e
apresenta período de incubação de 3 a 7 dias;
A gonorréia, causada por Nesseria gonorrheae, pode evoluir para doença
inflamatória pélvica;
A cervivite por Clamydia trachomatis pode se apresentar com úlceras no
colo uterino e leucorréia purulenta;
O cancro mole é causado pelo Haemophilus ducreyi;
O herpes simples , em sua fase aguda, apresenta evolução de 10 a 20 dias
e pode tornar-se recorrente.

23 – São fatores de risco para doença inflamatória pélvica, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Multiplicidade de parceiros;
Iniciação sexual precoce;
Uso de DIU;
Doença inflamatória pélvica prévia;
Uso de antibióticos de repetição.

24 – Sobre neoplasia de mama, marque a INCORRETA:
a)
b)

Mulheres com menarca tardia e menopausa precoce têm risco
relativo aumentado para a doença;
O fator de risco com maior importância é a história familiar;
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c)
d)
e)

São fatores de risco ambientais: ingestão de ácidos graxos saturados,
etilismo e exposição a agentes químicos;
Para investigação diagnóstica, a primeira escolha é a mamografia;
Lesões multicêntricas estão relacionadas com altos índices de recidiva
local.

25- O tabagismo é um fator de risco importante para doença aterosclerótica. É correto
afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Ocorre maior impacto sobre as mulheres;
Associação do tabagismo com contraceptivo oral não aumenta o risco de
doença arterial coronariana;
Não existe relação direta entre o número de cigarros/dia e o risco de
doença arterial coronariana;
O risco cardiovascular após parar de fumar fica semelhante aos não
fumantes após 10 anos de abstinência;
Nenhuma das anteriores.

26- Paciente politraumatizado por acidente automobilístico, no qual houve trauma da
região torácica sobre o volante do automóvel, chega à UTI com PA de 70/50 mmHg,
pulmões livres e jugulares engurgitadas. Um outro achado de exame físico poderia
ser:
a)
b)
c)
d)
e)

Hiperfonese de bulhas;
Pulso paradoxal;
Desvio lateral da traquéia;
Pulso alternans;
Terceira bulha.

27- Com relação à classificação de choque hipovolêmico hemorrágico para um adulto de
70 Kg, estabelecida pelo Advanced Trauma Life Suport (ATLS), é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma perda de sangue menor do que 750 ml só acarreta taquicardia;
Uma perda de sangue de até 1000 ml representa menos de 15% da
volemia;
A hipotensão arterial já aparece com perdas maiores que 1000 ml da
volemia;
A administração de sangue está indicada para perdas estimadas de
volemia maiores 1500 ml;
As perdas da volemia maiores 1500ml geralmente estão associadas a
taquicardias maiores que 140 bpm.

28- São condições que podem levar à asfixia perinatal, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Apresentação cefálica do feto;
Prolapso de cordão;
Gemelaridade;
Anemia do recém-nato;
Diabetes gestacional.
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29- Adolescente de 14 anos teve a menarca há 3 anos e há 3 meses está em
amenorréia. Qual a primeira hipótese diagnóstica?
a)
b)
c)
d)
e)

Insuficiência pituitária;
Ciclos anovulatórios;
Cisto ovariano;
Gravidez;
Ovários policísticos.

30- Escolha a condição que pode cursar simultaneamente com aumento da bilirrubina
indireta, com teste de Coombs negativo e com policitemia neonatal:
a)
b)
c)
d)
e)

Recém-nascido pequeno para a idade gestacional;
Deficiência de G6PD;
Hipotireoidismo;
Isoimunização ABO;
Nenhuma das anteriores.

31- Sobre o aleitamento materno, qual a alternativa correta?
a)
b)
c)
d)
e)

Deve ser orientado como alimentação no primeiro semestre de vida,
sempre associado a chás, sucos e vitaminas;
O leite materno é um bom alimento do ponto de vista nutricional, porém
não é a primeira escolha para o recém-nato prematuro;
Nas crianças de bom nível socioeconômico é a mesma coisa amamentar no
seio ou com mamadeira;
O aleitamento materno é importante fator para o espaçamento
entre gestações;
Nenhuma está correta

32- Paciente politraumatizado com trauma cranioencefálico chega ao hospital com
abertura ocular ao estímulo doloroso, falando palavras desconexas e localizando
estímulo doloroso. Qual sua pontuação na escala de coma de Glasgow?
a)
b)
c)
d)
e)

12;
11;
10;
9;
8.

33- Qual dos achados abaixo geralmente NÃO é encontrado na embolia pulmonar:
a)
b)
c)
d)
e)

Alargamento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio;
Taquicardia;
Hipercapnia;
Trombose venosa profunda;
Hipoxemia.

34- Identifique a seqüência de drogas recomendadas no estado de mal epiléptico
refratário, a partir do início das crises:
a)

Midazolam, carbamazepina, fenitoína e tiopental;
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b)
c)
d)
e)

Diazepan, fenitoína, pancurônico, fenobarbital;
Diazepan, fenitoína, fenobarbital e tiopental;
fenitoína, lorazepan, fenobarbital e tiopental;
Nenhuma das anteriores.

35- Todas as alternativas apresentam as causas de insuficiência cardíaca de alto débito,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Anemia;
Fístulas arteriovenosas;
Hipertireoidismo;
Hipertensão arterial;
Nenhuma das anteriores.

36- Qual dos fatores abaixo NÃO está relacionado à síndrome metabólica?
a)
b)
c)
d)
e)

HDL-colesterol acima de 60 mg/dl;
Hipertensão arterial sistêmica;
Obesidade visceral;
Intolerância a glicose;
Hiperinsulinemia.

37- São sintomas de hipotireoidismo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Fadiga;
Diarréia;
Edema de membros inferiores;
Intolerância ao frio;
Pele seca.

38- Uma mulher de 55 anos de idade encontra-se em tratamento para DM tipo II com
insulina NPH (35U) cedo após desjejum. As medidas domiciliares das glicemias
habitualmente encontram-se assim: 7h = 238 mg/dl, 11h = 155 mg/dl, 16h = 128
mg/dl e 20h = 125mg/dl. Qual seria a alteração no esquema terapêutico mais
adequada?
a)
b)
c)
d)
e)

Aumentar a dose da insulina;
Acrescentar insulina regular à dose da NPH;
Administrar a dose da NPH a noite em vez de pela manhã;
Acrescentar uma dose de insulina regular antes da ceia;
Acrescentar uma segunda dose de insulina NPH antes da ceia.

39- São contra-indicações absolutas para fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Acidente vascular cerebral hemorrágico prévio;
Sangramento digestivo ativo;
Neoplasia intracraniana conhecida;
Suspeita de dissecção de aorta;
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e)

Aneurisma volumoso de artérias periféricas.

40- São critérios principais de Framinghan, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Dispnéia paroxística noturna;
Trombose venosa profunda;
Cardiomegalia;
Edema agudo de pulmão;
Ritmo em galope por B3.

41- Sobre abdome agudo, assinale a alternativa correta:
a)
b)

c)
d)
e)

O abdome agudo obstrutivo é o mais freqüente;
Na isquemia mesentérica, não se evidencia freqüentemente
irritação peritoneal , exceto se já houver sofrimento de alça
intestinal;
O raio X de abdome realizado com paciente em decúbito dorsal é suficiente
para avaliar suspeita de abdome agudo perfurativo;
A dor a descompressão do abdome, observada durante o exame físico, é
decorrente do comprometimento do peritônio visceral;
Nenhuma alternativa está correta

42- Politraumatizado, vítima de acidente de moto, dá entrada no pronto socorro com
fratura escalonada de costelas, traumas de face, fratura exposta de fêmur,
taquicárdico, hipotenso e com escala de coma de Glasgow de 7. Qual a primeira
atitude a ser tomada?
a)
b)
c)
d)
e)

Entubação oro-traqueal;
Acesso venoso para reposição de volume;
Ventilação com máscara;
Imobilização da fratura exposta;
Tomografia de crânio.

43- São causas de choque cardiogênico, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Infarto agudo do miocárdio;
Arritmias;
Hiperviscosidade do sangue;
Shunt arteriovenoso;
Lesões valvares.

44-De acordo com o Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução do Conselho
Federal de Medicina nº 1931/2009, é permitido aos profissionais de medicina:
a)

Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com
fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a
dignidade humana;
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b)

c)

d)

e)

Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em
seres humanos, de acordo com a legislação vigente, após as devidas
explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa;
Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de
consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo
seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as
consequências da pesquisa;
Realizar pesquisa em uma comunidade previamente informando e
esclarecendo a natureza da investigação, com vistas à proteção da
saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação
pertinente;
Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente
dependentes ou subordinados ao pesquisador, após as devidas explicações
sobre a natureza e as consequências da pesquisa.

45- Pelo Código de Ética Médica temos que são direitos dos profissionais médicos,
EXCETO:
a)

b)

c)

d)

e)

Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições
em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou
prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se,
nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de
ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição;
Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde
as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria
saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso,
comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho
Regional de Medicina;
Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente,
mesmo quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe
ofereça condições adequadas para o exercício profissional;
Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com
caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico,
respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de
Medicina da pertinente jurisdição;
Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando
atingido no exercício de sua profissão.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;

II)
III)
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d)
e)

Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
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b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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