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NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Conhecimentos Gerais

Questão 01
Assinale         a         alternativa         em         que         a         Concordância         Verbal         foi
corretamente         observada:

(A) Aluga-se         casas         para         o         verão.

(B) Fazem         três         dias         que         não         consigo         dormir         direito.

(C) Mais         de         um         professor         entregaram         as         provas         sem         a
nota         de         participação.

(D) Precisam-se         de         estudantes         que         estejam         no         5º
período         de         Direito.

(E) Ainda         há         vagas         disponíveis         para         contratação
imediata.

Questão 02
Assinale         a         alternativa         em         que         a         palavra         destacada         é         um
Pronome         Relativo:

(A) Venha         rápido,         QUE         já         está         ficando         tarde.

(B) Chorou         tanto         QUE         acabou         ganhando         a         mamadeira.

(C) Quero         QUE         você         me         fale         mais         sobre         aquele         assunto.

(D) Quase         QUE         não         consigo         chegar         a         tempo.

(E) Não         localizamos         os         alunos         QUE         foram         para         a
excursão         no         final         de         semana.

Questão 03
Em         todas         as         alternativas,         a         palavra         destacada         foi
corretamente         substituída         pelo         pronome         de         tratamento
correspondente,         EXCETO         em:

(A) Neste         ano,         o         Papa         fará         a         cerimônia         virtualmente.

Neste         ano,         Sua         Santidade         fará         a         cerimônia
virtualmente.

(B) O         governador         chegou         ao         local         da         entrega         do         prêmio.

Sua         Excelência         chegou         ao         local         da         entrega         do
prêmio.

(C) O         bispo         assumirá         temporariamente         as         funções         no
convento.

Sua         Reverendíssima         assumirá         temporariamente         as
funções         no         convento.

(D) O         reitor         da         universidade         assinará         os         diplomas         agora.

Sua         Magnificência         assinará         os         diplomas         agora.

(E) A         princesa         retornará         ao         palácio         assim         que         a         reforma
terminar.

Sua         Majestade         retornará         ao         palácio         em         breve.

Questão 04
Coesão         textual         são         os         mecanismos         linguísticos         que
permitem         uma         conexão         lógico-semântica         entre         as         partes
de         um         texto.         A         ligação         e         harmonia         que         possibilitam         a
amarração         de         ideias         dentro         de         um         texto         é         feita         com         o
uso         de         conjunções,         preposições,         advérbios         ou         locuções
adverbiais.

Existem         os         seguintes         tipos         de         coesão         textual:         coesão

referencial,         coesão         lexical,         coesão         por         elipse,         coesão
sequencial         e         coesão         por         substituição.

Acerca         desse         tema,         assinale         a         alternativa         que         apresenta
uma         informação         INCORRETA:

(A) A         coesão         lexical         ocorre         quando         um         termo         é
substituído         por         outro         dentro         do         texto.

(B) A         coesão         referencial         consiste         na         menção         de
elementos         que         já         apareceram         ou         ainda         vão         aparecer
no         texto.

(C) A         coesão         por         substituição         consiste         na         substituição         de
uma         palavra         por         outra         ou         por         uma         locução         adverbial.

(D) A         coesão         sequencial         emprega         palavras         e         expressões
que         retomam         termos         por         meio         da         catáfora.

(E) A         coesão         por         elipse         ocorre         quando         há         a         omissão         de
algumas         palavras         sem         que         o         entendimento         das
ideias         da         oração         seja         comprometido.

Questão 05
Vícios         de         linguagem,         conforme         Cegalla         (2007,         p.         634),
são         "incorreções         e         defeitos         no         uso         da         língua         falada         ou
escrita.         Originam-se         do         descaso         ou         do         despreparo
linguístico         de         quem         se         expressa."         Alguns         professores
pontuam,         ainda,         que         qualquer         desvio         das         normas
gramaticais         pode         ser         considerado         um         vício         de
linguagem.

Assinale         em         que         o         vício         de         linguagem         NÃO         está
corretamente         identificado         em         parênteses:

(A) A         flor         tem         odor         e         frescor.         (ECO)

(B) Comemoraremos         seu         aniversário         em         um         happy         hour.
(ESTRANGEIRISMO)

(C) Eu         vi         ela         no         supermercado.         (CACOFONIA)

(D) Vou         deletar         o         arquivo         que         recebi.         (NEOLOGISMO)

(E) Haviam         pessoas         dispostas         a         caminhar         pelo
calçadão.         (BARBARISMO)

Questão 06
Se         Leila         costuma         visitar         sua         mãe         às         segundas,         quartas,
quintas         e         sextas         e         Paulo,         seu         irmão,         às         segundas,
terças,         quintas         e         sábados,         qual         é         a         probabilidade         de
Paulo         chegar         na         casa         da         mãe         e         encontrar         com         Leila?

(A) A         probabilidade         é         de         40%.

(B) A         probabilidade         é         de         20%.

(C) A         probabilidade         é         de         50%.

(D) A         probabilidade         é         de         25%.

(E) A         probabilidade         é         de         35%.

Questão 07
Analisando         o         diagrama         lógico         dado         abaixo,         podemos
afirmar         que         o         conjunto         que         representa         o         elemento         X         ,
que         faz         parte         da         operação         lógica         (A         ^         B)         é         o:
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(A) A         ∪         B

(B) A         ∈         B

(C) A         ∩         B

(D) A         ⊃         B

(E) A         ⊂         B

Questão 08
Ao         analisar         suas         finanças,         Marília         descobriu         que         na
primeira         quinzena         de         suas         férias         já         havia         gastado         60%
do         que         reservou         para         o         mês         inteiro.Se         ainda         restavam
R$         1.000,00,         quanto         ela         havia         reservado?

(A) Ela         havia         reservado         R$         3.200,00.

(B) Ela         havia         reservado         R$         2.500,00.

(C) Ela         havia         reservado         R$         4.750,00.

(D) Ela         havia         reservado         R$         1.800,00.

(E) Ela         havia         reservado         R$         3.000,00.

Questão 09
Com         base         na         Lei         Complementar         nº         136/06,         Título         VI,         que
disciplina         o         processo         administrativo         disciplinar         dos
servidores         do         Município         de         Laguna/SC,         indique         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         comissão         de         inquérito         terá         o         prazo         de         60
(sessenta)         dias,         contados         da         publicação         do         ato         de
sua         criação         para         apresentar         relatório         conclusivo
quanto         à         autoria         dos         fatos,         sendo-lhe         vedado
apresentar         conclusão         sobre         a         tipificação         da         infração
ou         responsabilidade         do         servidor.

(B) A         autoridade         responsável         pela         unidade         administrativa
em         que         tenha         ocorrido         a         irregularidade         ou         infração,
cuja         autoria         seja         desconhecida,         requisitará,         à
autoridade         superior,         a         instauração         do         inquérito
administrativo,         com         exposição         dos         fatos         e
circunstâncias.

(C) O         arquivamento         do         inquérito         administrativo         se         dará
quando         for         comprovada         a         autoria         ou         quando         o         fato
apurado         não         caracterizar         infração         administrativa.

(D) Na         instrução         do         inquérito         administrativo         a         comissão
poderá         colher         as         provas         necessárias         para         a
apuração         dos         fatos,         ouvindo         testemunhas         e         fazendo
acareações,         excetuadas         as         requisições         de
documentos.

(E) Como         medida         cautelar         e         a         fim         de         que         o         servidor         não
venha         a         influir         na         apuração         da         irregularidade,         a
autoridade         instauradora         do         processo         disciplinar
poderá         determinar         o         seu         afastamento         do         exercício         do
cargo,         pelo         prazo         de         até         30         (trinta)         dias,         sem         prejuízo
da         remuneração.

Questão 10
O         Decreto         nº         4.132/2014         normatiza         a         avaliação         de
desempenho         profissional         dos         servidores         admitidos         em
caráter         temporário         no         âmbito         da         Prefeitura         Municipal         de
Laguna.         Nos         termos         do         art.         5º         do         referido         Decreto,
compete         à         Coordenação         Geral:

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Solicitar         a         presença,         quando         necessária,         de         um
representante         do         respectivo         Departamento         para
participar         do         processo         de         avaliação.

(B) Garantir         uma         avaliação         justa         dando         ciência         ao
avaliado         dos         fatores         descritos         e         do         parecer         da
unidade         administrativa.

(C) Convidar         para         participar         do         processo         de         avaliação
outros         membros         da         unidade         administrativa
envolvidos         diretamente         com         o         trabalho         do         avaliado,
para         garantir         informações         mais         apuradas.

(D) Analisar         e         dimensionar         as         condições         e         dificuldades
em         todos         os         níveis         do         processo,         para         qualificar         as
ações         a         serem         implantadas         quando         necessário.

(E) Efetuar         a         avaliação         dos         servidores         admitidos         em
caráter         temporário         na         presença         do         servidor,         visando
os         ajustes         necessários.
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Conhecimento Específico

Questão 11
As         cobaias         são         fundamentalmente         herbívoras         e         comem
a         maioria         dos         tipos         de         grãos,         verduras         e         pasto.         As
rações         comerciais         são         peletizadas,         com         diâmetro
recomendável         de         no         máximo         de         50         mm,         e         devem         ser
administradas         em         comedouros         adequados         para
minimizar         o         desperdício,         contaminação         fecal         e         urinária.         O
consumo         médio         diário         de         ração         comercial         peletizada
pelos         animais         adultos         é         de         40         g.         As         cobaias,         do         mesmo
modo         que         primatas         não         humanos         e         o         próprio         homem,
são         dependentes         de         fontes         exógenas         de         ácido
ascórbico.         A         deficiência         de         ácido         ascórbico         na
alimentação         das         cobaias:

(A) O         maior         desenvolvimento         do         animal         e         a         puberdade
pode         ocorrer         entre         45         a         60         dias         e         aparecimento         de
sinais         e         sintomas         característicos         que         começam         com
a         redução         do         acasalamento.

(B) É         responsável         pelo         aparecimento         de         sinais         que
começam         com         a         redução         no         consumo         de         alimento
sólido         e         maior         ingestão         de         água,         seguidas         por
anemia         e         deficiência         de         cálcio.

(C) É         responsável         pelo         aparecimento         de         sinais         e
sintomas         característicos         que         começam         com         a
redução         no         consumo         de         alimento         e         perda         de         peso,
seguidas         por         anemia         e         hemorragia         generalizada.         Em
razão         dessas         alterações,         ou         de         infecções
bacterianas         secundárias,         a         morte         sobrevém         em         3         a         4
semanas.

(D) Lhes         confere         precocidade         e         auto-suficiência,         uma
vez         que         já         podem         consumir         alimentos         sólidos,                  em
razão         dessas         alterações,         a         morte         quase         não         ocorre.

(E) É         responsável         pelo         aparecimento         de         sinais         que
começam         com         a         redução         no         consumo         de         alimento
sólido         e         maior         ingestão         de         água,         seguidas         por
diminuição         no         acasalamento         e         aborto         espontâneo.

Questão 12
A         ACTINOMICINA         D         é         um         antineoplásico         do         grupo         dos
antibióticos         que         destrói         o         DNA         celular         e         previne         a
replicação.         É         um         medicamento         fase         não         específico.         Não
é         absorvido         pelo         trato         gastrintestinal,         é         amplamente
distribuído         por         todos         os         tecidos,         exceto         SNC,         e
excretado         inalterado         pela         bile         e         pela         urina.         Dentre         suas
aplicações         clínicas         estão:

(A) No         tratamento         de         neoplasias         linfoides,         principalmente
linfoma         linfoblástico.

(B) No         tratamento         de         neoplasias         linforreticulares,
Rabdomiossarcoma,         Coriocarcinoma.

(C) No         tratamento         de         leucemias         granulocíticas,
Distúrbios         mieloproliferativos.

(D) No         tratamento         de         tumor         testicular,         Carcinoma         de
células         escamosas,         Linfoma.

(E) Atua         como         antineoplásico         e         imunossupressor.

Questão 13
Os         benzodiazepínicos         pertencem         a         uma         variedade         de
substâncias         que         tem         a         capacidade         de         deprimir         o         Sistema
Nervoso         Central         (SNC),         provocando         calma         ou         sedação
(sonolência),         e         são         classificados         como
sedativo-hipnóticos         (FOSCARINI,         2010).         Pertence         à
classe         dos         benzodiazepínicos:

(A) Milbemicina.

(B) Lorazepam.

(C) Losartana.

(D) Clorprozepam.

(E) Prazozina.

Questão 14
Aparentemente,         alguns         medicamentos         e         produtos
químicos         têm         ação         tóxica         direta         nas         células-tronco.         Em
animais,         os         medicamentos         associados         à         lesão         de
células-tronco         incluem         estrógeno.         Pode         ocorrer
intoxicação         por         estrógeno:

(A) Em         cadelas         que         receberam         estrógeno         exógeno         para
tratamento         de         prenhez         indesejável.

(B) Pode         ocorrer         mielossupressão         em         decorrência         da
administração         de         dose         excessiva         de         estrógeno.

(C) Em         cadelas         que         receberam         estrógeno         exógeno         para
cessação         de         pseudoprenhez.

(D) Todas         as         alternativas         estão         corretas.

(E) Em         cadelas         que         receberam         estrógeno         exógeno         para
incontinência         urinária.

Questão 15
O         sistema         respiratório         pode         ser         dividido         em         vias
respiratórias         e         locais         de         troca         gasosa.         As         vias
respiratórias         compreendem         os         seguintes         órgãos:

(A) Bronquíolos         respiratórios,         Nariz         externo,         Cavidade
nasal,         Ductos         alveolares,         Pulmões.

(B) Bronquíolos         respiratórios,         Ductos         alveolares,         Sacos
alveolares,         Alvéolos.

(C) Nariz         externo,         Cavidade         nasal,         Porção         nasal         da
faringe,         Sacos         alveolares,         Alvéolos.

(D) Nariz         externo,         Cavidade         nasal,         Porção         nasal         da
faringe,         Laringe,         Traqueia,         Brônquios,         Pulmões.

(E) Bronquíolos         respiratórios,         Ductos         alveolares,
Traqueia,         Brônquios,         Pulmões.

Questão 16
A         sarna         notoédrica         (sarna         felina)         é         uma         dermatose
intensamente         pruriginosa         e         formadora         de         crostas         dos
gatos,         causada         pelo:

(A) Ácaro         Notoedres         cati.

(B) Ácaro         Notoedres         felis.

(C) Ácaro         Cytauxzoom         felis.

(D) Ácaro         Rickettsia         rickettsii.
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(E) Ácaro         Cheyletiella         yasguri.

Questão 17
A         raiva         ocorre         em         animais         selvagens,         e         os         principais
reservatórios         enzoóticos         do         vírus         são         guaxinins,         gambás,
coiotes,         raposas         e         morcegos.         Um         pequeno         número         de
casos         de         raiva         pode         ser         observado         anualmente         em
animais         domésticos,         isso         se         deve:

(A) Ao         baixo         número         de         pessoas         e         animais         em
convivência,         diminuindo         assim         o         número         de
agressões         entre                  animais         e         o         aparecimento         em
humanos         nunca         foi         relatado.

(B) Todas         as         alternativas         são         falsas.

(C) A         existência         de                  uma         vacina         contra         a         raiva         bastante
eficaz,         que                  mantém         baixa         a         incidência         de         raiva         em
animais         domésticos         e         é         uma         raridade         o         aparecimento
de         casos         em         seres         humanos.

(D) A         existência         de                  uma         vacina         contra         a         raiva         que
apesar         da         baixa         eficácia,                  mantém         baixa         a         incidência
de         raiva         em         animais         domésticos         e         em         humanos.

(E) A         existência         de                  uma         medicação         contra         a         raiva
bastante         eficaz,         que                  mantém         alta         a         incidência         de
raiva         em         animais         domésticos         e         é         uma         raridade         o
aparecimento         de         casos         em         seres         humanos.

Questão 18
No         exame         semiológico         de         pequenos         animais,         como         cães
e         gatos,         não         são         palpáveis,         mesmo         quando         aumentados,
os         linfonodos:

(A) Pré-escapulares.

(B) Inguinais         superficiais.

(C) Mediastinais.

(D) Submandibulares.

(E) Poplíteos.

Questão 19
Algumas         doenças         infecciosas         são         causadas         por
patógenos         que         se         reproduzem         tanto         em         seres         humanos
quanto         em         animais.         Uma         doença         que         infecta
primariamente         animais,         mas         que         oca-         sionalmente         é
transmitida         para         seres         humanos,         é         denominada
zoonose.                  atores         que         promovem         a         emergência         de
doenças         zoonóticas         incluem:

I.A         existência         e         propagação         do         agente         infeccioso         no
hospedeiro         animal.

II.O         ambiente         adequado         à         propagação         e         transferência         do
agente.

III.A         presença         de         uma         nova         espécie         de         hospedeiro
suscetível.

É         CORRETO         o         que         se         afirmar         em:

(A) I,         II         e         III         são         verdadeiras.

(B) Apenas         a         I         é         verdadeira.

(C) II         e         III         são         verdadeiras.

(D) I,         II         e         III         são         falsas.

(E) I         e         II         são         falsas.

Questão 20
Ao         que         se         refere         à         aspectos         de         hábitos         pessoais         ou         de
exposição         ambiental,         que         está         associado         ao         aumento         da
probabilidade         de         ocorrência         de         alguma         doença,         uma         vez
que         podem         ser         modificados,         algumas         medidas         que         os
atenuem         podem         levar         a         diminuição         da         ocorrência         de
doenças.         Na         epidemiologia,         chamamos         de:

(A) Determinantes         de         saúde.

(B) Metanálise.

(C) Fatores         de         risco.

(D) Indicadores         de         saúde.

(E) Análise         de         incapacidade.
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