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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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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(B) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

(C) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(D) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

(E) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

Questão 02
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(B) Intercalar         expressões         explicativas.

(C) Isolar         o         Aposto.

(D) Isolar         o         Vocativo.

(E) Separar         Orações         Coordenadas.

Questão 03
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
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na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Pudor         -         pejo.

(B) Esguio         -         corpulento.

(C) Ojeriza         -         antipatia.

(D) Subserviente         -         bajulador.

(E) Estagnar         -         estratificar.

Questão 04
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

(B) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

(C) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(D) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

(E) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

Questão 05
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(B) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

(C) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

(E) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

Questão 06
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Indeterminado.

(B) Simples.

(C) Inexistente.

(D) Composto.

(E) Oculto.

Questão 07
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:

(A) Intransitiva.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         direta.

(E) Transitiva         indireta.

Questão 08
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Prosopopeia.

(B) Metáfora.

(C) Comparação.

(D) Paradoxo.

(E) Metonímia.

Questão 09
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(D) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(E) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

Questão 10
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Complemento         Nominal.

(B) Vocativo.

MÉDICO - 1 3



(C) Adjunto         Adverbial.

(D) Objeto         Indireto.

(E) Objeto         Direto.

Conhecimento Específico

Questão 11
Segundo         dados         do         último         Boletim         Epidemiológico         de
Hanseníase         do         Ministério         da         Saúde,         o         diagnóstico         de
novos         casos         da         doença         no         Brasil         caiu         pela         metade         de
2019         para         2020.         "Dados         preliminares         de         2020         mostram
que         o         Brasil         diagnosticou         13.807         casos         novos         de
hanseníase,         sendo         672         (4,9%)         em         menores         de         15         anos",
informou         a         publicação.

(https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-11/fiocruz-participa-de-

campanha-global-nao-esqueca-da-hanseniase)

Sobre         a         Hanseníase,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         principal         via         de         eliminação         do         bacilo         pelo         doente         e
a         mais         provável         via         de         entrada         deste         no         organismo         é
a         pele,         por         meio         de         contato         próximo         e         prolongado,
muito         frequente         na         convivência         domiciliar.

(B) A         ocorrência         de         reações         hansênicas         contraindica         o
início         da         poliquimioterapia         (PQT),         implica         sua
interrupção         e         não         é         indicação         de         reinício         de         PQT         se
o         paciente         já         houver         concluído         seu         tratamento.

(C) O         diagnóstico         de         hanseníase         não         deve         ser         baseado
apenas         na         história         de         evolução         da         lesão,
epidemiologia         e         no         exame         físico.         Obrigatoriamente
são         necessários         exames         subsidiários         (baciloscopia         e
biópsia         de         pele)         para         o         diagnóstico         conclusivo         da
doença.

(D) As         alterações         hormonais         da         gravidez         causam
diminuição         da         imunidade         celular,         fundamental         na
defesa         contra         o         M.         leprae.         Os         esquemas         padrão         de
poliquimioterapia         (PQT)         para         tratamento         da
hanseníase         não         têm         sua         utilização         recomendada
para         gestantes.

(E) Alguns         pacientes         não         apresentam         lesões         facilmente
visíveis         na         pele,         e         podem         ter         lesões         apenas         nos
nervos         (hanseníase         primariamente         neural),         ou         as
lesões         podem         se         tornar         visíveis         somente         após
iniciado         o         tratamento.

Questão 12
A         biópsia         hepática         é         o         exame         padrão-ouro         para         a
avaliação         da         fibrose         hepática,         porém,         é         excepcional         na
avaliação         de         hepatite         B         crônica         e         reservada         aos         casos
em         que         há         dúvidas         na         indicação         de         tratamento.
(Ministério         da         Saúde,         2017)

A         biópsia         hepática         percutânea         possui         contraindicação
absoluta         no         seguinte         caso:

(A) Amiloidose.

(B) Obesidade         mórbida.

(C) Ascite.

(D) Infecção         no         parênquima         hepático

(E) Possibilidade         de         lesões         hepáticas         vasculares.

Questão 13
A         contribuição         da         atividade         física         para         o         controle         do
diabetes         é         indiscutível,         no         entanto,         planejada         ou         não,         ela
é         uma         das         causas         mais         comuns         de         hipoglicemia.
(Sociedade         Brasileira         de         Diabetes,         2019)

São         possíveis         fatores         de         risco         para         hipoglicemia         em
praticantes         de         exercício         físico,         EXCETO:

(A) Obesidade.

(B) Baixos         níveis         de         insulina         antes         do         exercício.

(C) Indivíduos         mais         jovens.

(D) Baixo         condicionamento         físico.

(E) Ambiente         morno         e         úmido.

Questão 14
São         medidas         iniciais         que         devem         ser         adotadas         pelas
equipes         da         Atenção         Primária         à         Saúde         no         atendimento         de
um         paciente         com         síndrome         coronariana         aguda         (SCA),
EXCETO:

(A) Providenciar         o         mais         prontamente         contato         com
serviço         de         emergência         e         solicitar         transporte         para         a
remoção.

(B) Se         instabilidade         hemodinâmica,         providenciar         acesso
venoso         calibroso.

(C) Aferir         e         monitorar         regularmente         os         dados         vitais         (PA,
pulso,         FR,         FC)         e         nível         de         consciência

(D) Administrar         ácido         acetilsalicílico,         nitrato         e         oxigênio         se
disponível.

(E) Estimular         a         ingestão         hídrica         para         evitar         a
desidratação.

Questão 15
A         otalgia         é         uma         das         queixas         mais         comuns         nos
atendimentos         na         atenção         primária         e         pode         ser         de         origem
primária         ou         secundária.

É         uma         causa         de         otalgia         primária:

(A) Barotrauma.

(B) Infecções         da         orofaringe         (faringe,         tonsilite).

(C) Cáries.

(D) Tumores         de         cabeça         ou         pescoço.

(E) Paralisia         facial.

Questão 16
A         paciente         fictícia         A.G.M,         34         anos         apresenta         corrimento
vaginal         provocado         por         uma         vaginose         bacteriana.
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Para         o         tratamento         de         A.G.M,         recomenda-se         a         utilização
do         seguinte         antibiótico         como         primeira         opção:

(A) Fluconazol.

(B) Amoxicilina.

(C) Ciprofloxacino.

(D) Cefalexina.

(E) Metronidazol.

Questão 17
Em         uma         consulta         de         puericultura         de         uma         criança         de         3
meses         de         idade,         para         avaliar         a         presença         de         um
determinado         reflexo,         o         médico         segurou         a         criança         pelas
mãos         e         liberou         bruscamente         seus         braços.

O         reflexo         avaliado         é         denominado         de:

(A) Cutâneo         Plantar.

(B) Preensão         palmar.

(C) Preensão         dos         artelhos.

(D) Moro.

(E) Babinski.

Questão 18
A         infecção         invasiva         pela         N.         meningitidis         pode         apresentar
um         amplo         espectro         clínico,         que         varia         desde         febre
transitória         e         bacteremia         oculta         até         formas         fulminantes,
com         a         morte         do         paciente         em         poucas         horas         após         o         início
dos         sintomas.         (Ministério         da         Saúde,         2019)

A         meningite         meningocócica         é         a         forma         mais         frequente         de
doença         meningocócica         invasiva         e         associa-se,         em         cerca
de         60%         dos         casos,         à:

(A) Presença         de         lesões         cutâneas         petequiais         bastante
características.

(B) Tosse         seca         prévia         por         ao         menos         2         (duas)         semanas.

(C) Edema         das         mãos.

(D) Dor         nos         membros         superiores.

(E) Presença         de         lesões         hipocrômicas         com         ausência         de
sensibilidade.

Questão 19
Embora         a         maioria         das         pessoas         com         covid-19
desenvolvam         sintomas         leves         (40%)         ou         moderados
(40%),         aproximadamente         15%         podem         desenvolver
sintomas         graves         que         requerem         suporte         de         oxigênio         e,
cerca         de         5%         podem         apresentar         a         forma         crítica         da
doença,         com         complicações         como         falência         respiratória,
sepse         e         choque         séptico,         tromboembolismo         e/ou         falência
múltipla         de         órgãos,         incluindo         lesão         hepática         ou         cardíaca
aguda         e         requerem         cuidados         intensivos.

(Organização         Mundial         de         Saúde,         2020)

De         acordo         com         as         evidências         mais         atuais,         o
SARS-CoV-2,         causador         da         Covid-19,         da         mesma         forma
que         outros         vírus         respiratórios,         é         transmitido         por:

(A) Apenas         gotículas         e         aerossol.

(B) Exclusivamente         por         aerossol.

(C) Apenas         contato.

(D) Contato,         gotículas         ou         por         aerossol.

(E) Exclusivamente         por         gotículas.

Questão 20
Avalie         as         afirmativas         abaixo         sobre         as         articulações         do
corpo         humano:

I.As         articulações         Fibrosas         (sinartroses)         são         também
chamada         de         articulações         sólidas.         A         mobilidade         nestas
articulações         é         significativamente         reduzida.

II.Nas         articulações         Cartilaginosas         (anfiartroses)         o         tecido
que         se         interpõe         é         cartilaginoso.         Nas         anfiartroses         os
ossos         são         unidos         por         cartilagem         que         permite         grandes
movimentos         nestas         articulações,         por         isso         conhecida
como         articulações         de         movimentos         ilimitados.         Podemos
encontrar         dois         tipos         de         articulações         cartilaginosas:         as
sincondroses         e         sínfises.

III.A         maioria         das         articulações         do         corpo         é         do         tipo         sinovial.
Nestas         articulações         as         superfícies         articulares         dos         ossos
são         recobertas         por         uma         cartilagem         e         unidas         por
ligamentos         revestidos         por         uma         membrana         sinovial.

São         CORRETAS,         as         afirmativas:

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) Apenas,         III.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) I,         II         e         III.

(E) Apenas,         I         e         II.
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