
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Itapiranga - SC 

Edital de Concurso Público para Emprego Público nº 03/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Com         base         na         Portaria         Nº         1.600/2011,         que         reformula
a         Política         Nacional         de         Atenção         às         Urgências         e
institui         a         Rede         de         Atenção         às         Urgências         no         Sistema
Único         de         Saúde.         A         operacionalização         da         Rede         de
Atenção         às         Urgências         dar-se-á         pela         execução         de         X
fases.         Assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         ao         valor         de         X.

(A) 3.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 4.

Questão 02
Na         Insuficiência         respiratória         aguda         no         adulto,         uma
da         condutas         é         oferecer         O2         suplementar         por
máscara         não         reinalante         10         a         15         l/min         se         SatO2         <         X
%.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
ao         valor         de         X.

(A) 94.

(B) 100.

(C) 98.

(D) 96.

Questão 03
A         cadeia         de         sobrevivência         do         afogamento         é         um
passo         a         passo         que         inclui         todas         as         ações,         desde         de
como         evitar         o         afogamento         até         o         hospital,         quando
necessário.         Em         relação         ao         afogamento,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         cabeça         e         o         tronco         devem         ficar         na         mesma
linha         horizontal.

(B) A         água         que         foi         aspirada         durante         o         afogamento
deve         ser         retirada,         pois         esta         tentativa         acelera         o
início         da         ventilação         e         oxigenação         do         paciente.

(C) Se         houver         sinais         de         circulação,         é         uma         parada
respiratória         isolada         -         grau         5,         mantenha         somente
a         ventilação         com         10         vezes         por         minuto         até         o
retorno         espontâneo         da         respiração         (usualmente
isto         acontece         antes         de         terminar         as         10
ventilações).

(D) Se         houver         respiração         é         um         caso         de         resgate,         ou
grau         1,         2,         3,         ou         4.         Coloque         em         posição         lateral
de         segurança         e         aplique         o         tratamento         apropriado
para         grau.

Questão 04
O         sistema         Holter         consiste         em         um         conjunto         de
equipamentos         utilizados         para         o         registro         ambulatorial
contínuo         dos         sinais         eletrocardiográficos,         em         geral
por         X         h         (gravadores         analógicos         ou         digitais)         e         de         sua
posterior         análise.         Assinale         a         alterativa         CORRETA
que         corresponde         ao         valor         de         X.

(A) 48.

(B) 6.

(C) 12.

(D) 24.

Questão 05
Com         base         na         técnica         de         acesso         venoso         periférico,
julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.Sempre         que         possível,         dar         preferência         aos
dispositivos         flexíveis         de         menor         calibre.

II.O         uso         de         cateter         simples         com         agulhas         (escalpe)         é
indicado         para         infusão         de         volumes         altos         (por         curto
período         e/ou         sem         necessidade         de         infusão         contínua)
e         para         medicações         de         administração         única.

III.Em         caso         de         transfixação         e         formação         de
hematoma,         retirar         o         cateter         e         promover         compressão
direta.

IV.Presença         de         trombose         reconhecida         no         trajeto         do
vaso         limita         o         procedimento         nesse         local.

Qual(is)         a(s)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         I         e         IV.

(D) Apenas,         III         e         IV.

Questão 06
Ao         executar         RCP         em         bebês         e         crianças         com         via
aérea         avançada,         pode         ser         aconselhável         objetivar
um         intervalo         de         frequência         respiratória         de         1
ventilação         a         cada         2         a         X         segundos,         de         acordo         com         a
idade         e         a         condição         clínica.         Assinale         a         alternativa
CORRETA                  que         corresponde         ao         valor         de         X.

(A) 5.

(B) 7.

(C) 9.

(D) 3.
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Questão 07
A         crise         epiléptica         decorre         de         uma         descarga
neuronal         aguda         focal,         acometendo         determinada
área         cerebral,         ou         generalizada,         quando         envolve         os
dois         hemisférios         cerebrais,         podendo         haver
alterações         sensitivas,         motoras,         autonômicas,         com
ou         sem         perda         da         consciência.         Com         base         na
classificação         clínica         da         crise         convulsiva,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um         crise
convulsiva         com         breves         abalos         musculares
(contração         e         relaxamento)         repetitivos.

(A) Tônico-clônica.

(B) Clônica.

(C) Tônica.

(D) Mioclônica.

Questão 08
Com         base         na         assistência         ao         parto         iminente,
deve-se         realizar         o         clampeamento         do         cordão
umbilical:         1º         clamp:         X         a         20         cm         a         partir         do         abdome
do         recém-nascido         e         o         2º         clamp:         3         a         Y         cm         a         frente
do         1º         clamp.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
ao         valores         de         X         e         Y,         respectivamente.

(A) 10         e         10.

(B) 5         e         10.

(C) 8         e         4.

(D) 15         e         4.

Questão 09
Com         base         na         Hipotermia,         registre         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Hipotermia         moderada         -         Taquicardia,
hipertensão         arterial,         taquipneia,         broncorreia,
broncoespasmo,         tremores         musculares,         rigidez
muscular,         pele         fria         e         pálida,         cianose         de
extremidades,         confusão         mental         com         desorientação
ou         apatia,         ataxia         e         incoordenação         de         movimentos,
hiperreflexia,         diurese         induzida         pelo         frio.

(__)Hipotermia         leve         -         Bradicardia,         hipotensão
arterial,         arritmias,         bradipneia,         cessam         os         tremores,
espasmos         musculares,         depressão         do         SNC         com
torpor         ou         coma,         hiporreflexia,         pupilas         não         reativas,
alucinações.

(__)Hipotermia         grave         -         Depressão         profunda         do
SNC,         arreflexia,         rigidez,         bradicardia         grave         e
hipotensão,         bradipneia         ou         apneia,         pode         ocorrer
edema         pulmonar         e         arritmias         ventriculares.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         V,         F.

(B) V,         V,         F.

(C) F,         F,         V.

(D) V,         F,         V.
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Questão 10
Com         base         na         Portaria         nº         2048/GM/MS/2002,         que
regulamenta         tecnicamente         as         urgências         e
emergências,         define-se         ambulância         como         um
veículo         (terrestre,         aéreo         ou         aquaviário)         que         se
destine         exclusivamente         ao         transporte         de         enfermos.
Em         relação         a         classificação         das         ambulâncias,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
ambulância         tipo         C.

(A) Ambulância         de         Suporte         Avançado:         veículo
destinado         ao         atendimento         e         transporte         de
pacientes         de         alto         risco         em         emergências
pré-hospitalares         e/ou         de         transporte
inter-hospitalar         que         necessitam         de         cuidados
médicos         intensivos.         Deve         contar         com         os
equipamentos         médicos         necessários         para         esta
função.

(B) Ambulância         de         Resgate:         veículo         de
atendimento         de         urgências         pré-         hospitalares         de
pacientes         vítimas         de         acidentes         ou         pacientes         em
locais         de         difícil         acesso,         com         equipamentos         de
salvamento         (terrestre,         aquático         e         em         alturas).

(C) Ambulância         de         Suporte         Básico:         veículo
destinado         ao         transporte         interhospitalar         de
pacientes         com         risco         de         vida         conhecido         e         ao
atendimento         pré-hospitalar         de         pacientes         com
risco         de         vida         desconhecido,         não         classificado
com         potencial         de         necessitar         de         intervenção
médica         no         local         e/ou         durante         transporte         até         o
serviço         de         destino.

(D) Ambulância         de         Transporte:         veículo         destinado
ao         transporte         em         decúbito         horizontal         de
pacientes         que         não         apresentam         risco         de         vida,
para         remoções         simples         e         de         caráter         eletivo.

Questão 11
No         choque         deve-se         realizar         avaliação         secundária
(Protocolo         BC2)         com         ênfase         para,         EXCETO:

(A) Realizar         a         prevenção         de         hipotermia:         manter
temperatura         adequada         da         ambulância.

(B) Monitorar         oximetria         de         pulso         e         sinais         vitais.

(C) Avaliar         responsividade.

(D) Coletar         história         SAMPLA.

Questão 12
O         trauma         cranioencefálico         (TCE)         possui         alta
prevalência         em         nosso         meio.         A         maioria         dos         TCE         é
classificada         como         leve         e         não         produz         sequelas,
porém,         traumas         leves         podem         ter         potencial         de
gravidade.         Em         relação         ao         trauma         cranioencefálico,
é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Trauma         cranioencefálico         moderado         é         definido
como         ECG         entre         9         e         13,         ocorrendo         em
aproximadamente         10%         dos         casos.         Confusão
mental,         sonolência,         rebaixamento         do         nível         de
consciência         rebaixado         e         déficits         neurológicos
focais         podem         estar         presentes.

(B) O         TCE         leve         de         alto         risco         de         desenvolver         lesão
ocorre         em         crianças         espancadas,         gestantes         e
pacientes         com         distúrbios         da         coagulação.

(C) O         TCE         leve         é         definido         quando         o         paciente
apresenta         um         escore         de         8         ou         12         na         Escala         de
Coma         de         Glasgow         (ECG).

(D) A         morfologia         da         lesão         é         classificada         quanto         ao
local         acometido,         podendo         ser         fratura         de         crânio
ou         lesões         intracranianas         como         lesão         cerebral
difusa,         hematomas         peridurais,         subdural         e
intracerebral,         contusões         e         concussões.

Questão 13
A         unidade         de         suporte         avançado         (USA)         é         viatura
devidamente         equipada         com         materiais         necessários
ao         Suporte         Avançado         de         Vida,         tripuladas         por
Médico         e         Enfermeiro         do         Sistema         Estadual         de
Saúde,         e         Bombeiros         que         atuam         como         motorista
e/ou         auxiliares         de         guarnição.         São         casos         indicados
para         o         acionamento         da         USA,         EXCETO:

(A) Quando         o         número         de         vítimas         exceder         sua
capacidade         de         atendimento.

(B) Glasgow         inferior         ou         igual         a         6.

(C) Suspeita         de         infarto         agudo         do         miocárdio.

(D) Politraumatizados         presos         nas         ferragens         ou
locais         onde         o         acesso         à         vítima         é         difícil         e
demorado         (soterramento,         desabamento,
afogamento).
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Questão 14
É         CORRETO         afirmar         em         relação         a         inconsciência,
que         na         presença         de         movimentos         respiratórios         e
pulso,         prosseguir         a         avaliação         primária         com         ênfase
para:

(A) Mensurar         a         glicemia         capilar.

(B) Realizar         a         Escala         de         Coma         de         Glasgow         e         a
avaliação         das         pupilas.

(C) Avaliar          responsividade/comprovar          a
inconsciência.

(D) Monitorar         sinais         vitais         e         oximetria.

Questão 15
O         Técnico         de         Enfermagem         exerce         atividade         de
nível         médio,         envolvendo         orientação         e
acompanhamento         do         trabalho         de         enfermagem         em
grau         auxiliar,         e         participação         no         planejamento         da
assistência         de         enfermagem,         cabendo-lhe
especialmente:

(A) Consultoria,         auditoria         e         emissão         de         parecer
sobre         matéria         de         enfermagem.

(B) Participar         da         orientação         e         supervisão         do
trabalho         de         enfermagem         em         grau         auxiliar.

(C) Cuidados         diretos         de         enfermagem         a         pacientes
graves         com         risco         de         vida.

(D) Planejamento,         organização,         coordenação,
execução         e         avaliação         dos         serviços         da
assistência         de         enfermagem.

Questão 16
Asma         é         uma         doença         inflamatória         crônica         que         cursa
com         hiper-reatividade         brônquica         e         obstrução
reversível         das         vias         aéreas,         caracterizada         por
exacerbações         de         dispneia,         tosse,         opressão         torácica
e         sibilos.         Um         dos         tratamentos         é         manter         a         saturação
de         oxigênio         acima         de:

(A) 98%.

(B) 92%.

(C) 85%.

(D) 90%.

Questão 17
Síncope         é         a         perda         transitória         da         consciência
secundária         à         hipoperfusão         cerebral         transitória.         Com
base         na         síncope,         registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,
para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Síncope         pode         ser         classificada         como         reflexa
(neuralmente         mediada),         secundária         à         hipotensão
ortostática         ou         secundária         à         doenças
cardiovasculares.

(__)O         diagnóstico         da         síncope         é         realizado         por         meio
da         avaliação         clínica         (história         clínica         e         exame
biológico).

(__)Síncope         devido         síndrome         do         seio         carotídeo
com         fator         cardioinibitório         predominante,         quando
recorrente         em         paciente         maiores         de         40         anos,         pode
ser         indicação         de         marcapasso.

(__)A         presença         de         pródromo         exclui         síncope         como
causa         de         perda         transitória         da         consciência.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) V,         F,         V,         F.

(B) V,         V,         F,         F.

(C) F,         V,         F,         V.

(D) F,         F,         V,         V.

Questão 18
Com         base         na         profundidade         da         queimadura,
assinale         a         alternativa         CORRETA         relacionada         a
queimadura         de         segundo         grau.

(A) Apresenta         vermelhidão,         dor,         edema         e         descama
em         4         a         6         dias.

(B) A         restauração         das         lesões         ocorre         entre         7         e         21
dias.

(C) Não         reepiteliza         e         necessita         de         enxertia         de         pele.

(D) Afeta         a         epiderme,         a         derme         e         estruturas
profundas.
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Questão 19
Com         base         na         parada         cardiorespiratória         (PCR)
durante         a         gravidez,         registre         V,         para         verdadeiro,         ou
F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Como         as         pacientes         grávidas         são         mais
propensas         à         hipóxia,         a         oxigenação         e         o         manejo         da
via         aérea         devem         ser         priorizados         durante         a
ressuscitação         de         uma         PCR         durante         a         gravidez.

(__)Devido         à         possível         interferência         na
ressuscitação         materna,         o         monitoramento         do         feto
não         deve         ser         ignorado         durante         a         PCR         na         gravidez.

(__)Recomendamos         o         controle         direcionado         da
temperatura         para         mulheres         grávidas         que
permanecerem         em         coma         depois         da         ressuscitação
de         uma         PCR.

(__)A         avaliação         do         coração         do         feto         não         é         útil
durante         a         PCR         materna         e         pode         ser         uma         distração
dos         elementos         de         ressuscitação         necessários.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         V,         F,         V.

(B) V,         F,         V,         F.

(C) F,         F,         V,         V.

(D) V,         F,         V,         V.

Questão 20
Considerando         a         abordagem         específica         na
obstrução         de         vias         aéreas         por         corpos         estranhos,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
uma         conduta         em         obstrução         leve         em         paciente
responsivo.

(A) Posicionar         uma         das         mãos         fechada,         com         a         face
do         polegar         encostada         na         parede         abdominal,
entre         apêndice         xifóide         e         a         cicatriz         umbilical.

(B) Posicionar-se         por         trás         do         paciente,         com         seus
braços         à         altura         da         crista         ilíaca.

(C) Monitorar         e         suporte         de         O2,         se         necessário.

(D) Posicionar         o         paciente         em         decúbito         dorsal         em
uma         superfície         rígida.

Língua Portuguesa

Questão 21
Sinais         de         pontuação

Você         sabia         que         algumas         das         mortes         digamos
inesperadas         de         personagens         foram         provocadas
pelos         próprios         atores         Pois         esses         artistas         arranjaram
problemas         nos         sets         de         filmagens         e         seus         papéis
foram         punidos         com         fatalidades         na         ficção.

(Disponível         em:         Personagens         que         foram         mortos         por         causa         dos         seus

intérpretes         (msn.com).         Adaptado).

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         ao         uso         da
pontuação         do         texto         acima:

(A) Você         sabia         que         algumas         das         mortes         digamos...
inesperadas,         de         personagens         foram
provocadas         pelos         próprios         atores?         Pois         esses
artistas,         arranjaram         problemas         nos         sets         de
filmagens         e,         seus         papéis         foram         punidos         com
fatalidades         na         ficção.

(B) Você         sabia         que,         algumas         das         mortes,         digamos
inesperadas         de         personagens         foram
provocadas,         pelos         próprios         atores?         Pois,         esses
artistas         arranjaram         problemas         nos         sets         de
filmagens         e         seus         papéis         foram         punidos         com
fatalidades         na         ficção.

(C) Você         sabia         que         algumas         das         mortes,         digamos;
inesperadas,         de         personagens         foram
provocadas         pelos         próprios         atores!         Pois,         esses
artistas         arranjaram         problemas         nos         sets         de
filmagens         e         seus         papéis         foram         punidos         com
fatalidades         na         ficção.

(D) Você         sabia         que         algumas         das         mortes,         digamos...
inesperadas,         de         personagens         foram
provocadas         pelos         próprios         atores?         Pois,         esses
artistas         arranjaram         problemas         nos         sets         de
filmagens         e         seus         papéis         foram         punidos         com
fatalidades         na         ficção.
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Questão 22
"A.I.         -         Inteligência         Artificial",         do         diretor         Steven
Spielberg,         ______         às         telas         do         cinema         na         adaptação
de         uma         versão         que         ________         a         pena         conferir.

(Disponível         em:         https://durasletras.com/2021/01/06/5-contos-classicos-

de-ficcao-cientifica-para-se-apaixonar-pelo-genero/.         Adaptado.)

Assinale         a         alternativa         em         que         a         frase         acima         foi
reescrita         no         futuro         do         pretérito         do         indicativo:

(A) "A.I.         -         Inteligência         Artificial",         do         diretor         Steven
Spielberg,         foi         sendo         levado         às         telas         do         cinema
na         adaptação         de         uma         versão         que         valerá         a         pena
conferir.

(B) "A.I.         -         Inteligência         Artificial",         do         diretor         Steven
Spielberg,         seria         levado         às         telas         do         cinema         na
adaptação         de         uma         versão         que         valeria         a         pena
conferir.

(C) "A.I.         -         Inteligência         Artificial",         do         diretor         Steven
Spielberg,         fora         levado         às         telas         do         cinema         na
adaptação         de         uma         versão         que         valera         a         pena
conferir.

(D) "A.I.         -         Inteligência         Artificial",         do         diretor         Steven
Spielberg,         fora         sendo         levado         às         telas         do         cinema
na         adaptação         de         uma         versão         que         valerá         a         pena
conferir.

Questão 23
Por         séculos,         nossas         avós         e         mães         têm         contado
histórias         que         acreditamos         por         muito         tempo.         Por
exemplo,         você         já         ouviu         que,         quando         engolimos         um
chiclete,         ele         fica         no         estômago         por         sete         anos?
Então,         esse         é         só         um         exemplo!         Mas,         essas         crenças
populares         nem         sempre         são         verdades         absolutas.
Embora         possa         ser         boa         para         a         alma,         a         canja         não         faz
quase         nada         pela         nossa         saúde.         Talvez         reidratação,
mas         não         mais         do         que         um         copo         d'água.         Porém,         essa
sopinha         de         vó         faz         a         gente         sentir         que         ela         cura
resfriados.

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) Segundo         o         autor,         o         melhor         mesmo,         é         usar         da
alopatia         para         a         cura         do         resfriado         e         um         bom
copo         d'água.

(B) Quando         doente,         não         adianta         tomar         sopa         de
galinha,         pois         ela         de         nada         servirá,         apenas         um
chamego         da         vovó         e         a         ilusão         de         bem-estar.

(C) O         texto         joga         por         terra         toda         a         crença         e         tudo         o
que         aprendemos         com         nossas         avós         e         nossas
mães         são         crendices,         ainda         que         recheadas         de
boas         intenções.

(D) O         texto         desmistifica         a         crença         na         canja         da         avó,
mas         trabalha         o         valor         sentimental         e         a         boa
intenção,         além         de         trazer,         de         forma         relativa,         uma
situação         científica.

Questão 24
Paulo         estava         desapercebido         hoje;         e         coberto         de
vultuosidade.

Marque         a         opção         CORRETA:

(A) O         sinônimo         de         "vultuosidade"         é         "riqueza".

(B) O         sinônimo         de         "desapercebido"         é         "desprovido".

(C) O         antônimo         de         "desapercebido"         é         "rico".

(D) O         antônimo         de         "vultuosidade"         é         "pouco".
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Questão 25
Para         as         ciências         sociais,         cultura         é         uma         rede         de
compartilhamento         de         símbolos,         significados         e
valores         de         um         grupo         ou         sociedade.

(Disponível         em:         https://www.significados.com.br/cultura/.         Adaptado.)

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) A         expressão         "Para         as         ciências         sociais"         é         um
termo         integrante         da         oração.

(B) As         palavras         "cultura"         e         "rede"         são         termos
essenciais         da         oração.

(C) Por         ser         acessório,         o         verbo         "ser",         caso         não
esteja         na         frase,         não         a         torna         incompreensível.

(D) Não         existem         termos         acessórios         da         oração         na
frase         acima.

Questão 26
O         que         piolhos         de         múmias         revelam         sobre         povos         da
América         do         Sul         há         2         mil         anos.

(Disponível         em:         O         que         piolhos         de         múmias         revelam         sobre         povos         da         América

do         Sul         há         2         mil         anos         (msn.com)

Pode-se         afirmar         que         "América         do         Sul",
morfologicamente,         é:

(A) Substantivo         +         artigo         +         adjetivo.

(B) Adjunto         adverbial         de         lugar.

(C) Adjunto         adnominal         de         "povos".

(D) Substantivo         próprio.

Questão 27
Trabalhador         da         aviação         critica         corte         de         comissários
em         voo         para         contornar         crise         da         Ômicron.

(Disponível         em:         Trabalhador         da         aviação         critica         corte         de         comissários         em         voo

para         contornar         crise         da         Ômicron         (msn.com)

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) A         palavra         "Ômicron"         é         acentuada         por         ser         uma
paroxítona         terminada         em         "on".

(B) A         palavra         "critica"         está         incorretamente         grafada.

(C) A         separação         silábica         de         "comissários"         é:
co-mis-sá-ri-os.

(D) A         sílaba         tônica         da         palavra         "trabalhador"         é         "dor".

Questão 28
Com         a         promessa         de         fuga         da         realidade         hostil,         os
livros         fantásticos         cumprem         a         missão         de         transmitir         a
esperança         com         suas         tramas         épicas         durante         a
quarentena.

(Disponível         em:         https://veja.abril.com.br/cultura/os-livros-de-fantasia-que-

conquistaram-a-geracao-z-na-quarentena/.         Adaptado.)

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) "transmitir"         é         um         verbo         intransitivo.

(B) "a         missão"         é         um         objetivo         indireto.

(C) "cumprem"         é         um         verbo         transitivo         direto.

(D) "a         esperança"         é         objeto         indireto.

Questão 29
Na         frase:         "Precisa-se         de         Susan
desesperadamente",          pode-se          afirmar,
sintaticamente,         que:

(A) O         sujeito         é         indeterminado.

(B) "Susan"         é         o         sujeito         simples         da         frase.

(C) "desesperadamente"         é         advérbio         de         intensidade.

(D) O         verbo         é         transitivo         direto         preposicionado.

Questão 30
"A         fotografia         é         uma         forma         de         ficção.         É,         ao         mesmo
tempo,         um         registro         da         realidade         e         um         autorretrato
________         só         o         fotógrafo         vê         aquilo         daquela
maneira".

Disponível         em:         https://www.ocasaldafoto.com/300-frases-inspiradoras-sobre-

fotografia/.

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) por         quê

(B) por         que

(C) porque

(D) porquê
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Conhecimentos Gerais

Questão 31
Os         defensores         da         preservação         do         meio         ambiente
se         veem         cada         dia         mais         preocupados         com         a
realidade         do         Brasil,         pois         apesar         de         todos         os         apelos
feitos         para         que         seja         dada         especial         atenção         às
nossas         florestas,         o         número         de         queimadas         que
acontecem         em         todo         o         território         nacional         não         traz
boas         perspectivas.         Como         principal         consequência
global         nociva         à         vida         humana         que         tal         ocorrência         traz
podemos         citar:

(A) O         desenvolvimento         sustentável.

(B) A         manutenção         das         nascentes.

(C) A         preservação         das         espécies         nativas.

(D) A         emissão         de         gases         causadores         do         efeito
estufa.

Questão 32
Apesar         de         suas         outras         versões         já         fazerem         parte         da
vida         de         toda         a         população         mundial,         os         debates         em
torno         da         vacina         ganharam         a         mídia         dada         a         polêmica
que         se         instaurou         sobre         a         eficiência         e         a         segurança
que         as         desenvolvidas         para         combater         o         coronavirus
possuem.         Mas,         o         que         faz         uma         vacina?

(A) Evita         que         um         organismo         contraia         um         vírus.

(B) Combate         doenças         causadas         por         agentes
infecciosos.

(C) Promove         o         aniquilamento         de         um         vírus         dentro         do
organismo         humano,         evitando         que         este
contamine         outras         pessoas.

(D) Auxiliam         o         sistema         de         defesa         de         um         organismo
a         combater         infecções,         provocando         uma         reação
imunológica         do         corpo         a         doenças         específicas.

Questão 33
"A         garantia         de         controle         pelo         cidadão         da         legitimidade
e         legalidade         dos         atos         dos         poderes         públicos",         é
considerada         pela         Lei         Orgânica         de         Itapiranga/SC
como         sendo:

(A) Uma         atribuição         do         prefeito.

(B) Um         dever         dos         três         poderes         na         esfera         municipal.

(C) Um         objetivo         fundamental         do         município.

(D) Um         princípio         básico         da         lei         citada.

Questão 34
Segundo         a         Lei         Orgânica         do         Município         de
Itapiranga/SC         uma         das         justificativas         para         que         o
servidor         público         estável         perca         seu         cargo         é:

(A) Em         virtude         de         ter         movido         contra         si         qualquer         tipo
de         processo.

(B) Pela         vontade         soberana         do         chefe         do         Poder
Executivo.

(C) Em         virtude         de         sentença         judicial         transitada         em
julgado.

(D) Por         determinação         da         casa         legislativa         do
município.

Questão 35
Dos         rios         que         cortam         o         estado         de         Santa         Catarina,
qual         das         opções         abaixo         NÃO         cita         um         afluente         do
Rio         Uruguai?

(A) Rio         Pelotas.

(B) Rio         Iguaçu.

(C) Rio         Chapecó.

(D) Rio         Canoas.
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