
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste - SC 

Edital de Processo Seletivo nº 005/2022 
 

________________________________________________________________________________ 

 

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 da 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 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 02h30min, 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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Com         base         nos         antimicrobianos         utilizados         no
tratamento         de         infecções         respiratórias,         assinale         a
alternativa         CORRETA         ligada         as         fluoroquinolonas.

(A) Ampicilina.

(B) Cefepima.

(C) Azitromicina.

(D) Gemifloxacino.

Questão 02
Com         base         nas         potências         comparativas         dos
corticoides         inalatórios,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         possui         a         maior         atividade         tópica.

(A) Dexametasona.

(B) Mometasona.

(C) Fluticasona         (furoato).

(D) Beclometasona.

Questão 03
Com         base         nas         vitaminas         lipossolúveis,         registre         V,
para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)A         vitamina         A         pura         e         cristalina,         também
chamada         oficialmente         retinol,         apresenta-se         como
cristais         ou         flocos         amarelados,         insolúvel         em         água         e
solúvel         em         etanol         e         outros         solventes         orgânicos         e
óleos         fixos.

(__)A         hipervitaminose         D         é         caracterizada         por
hipercalcemia,         calcificação         ectópica         em         tecidos
moles,         náusea,         vômito,         cefaléia         e         outras         reações
adversas         de         menor         importância.

(__)A         vitamina         E         promove         a         absorção         do         cálcio
presente         no         intestino,         aumenta         a         reabsorção         de
fosfato         nos         túbulos         renais         e         participa         da
mobilização         do         cálcio         ósseo         e         da         manutenção         dos
níveis         de         cálcio         sérico.

(__)A         vitamina         K         desempenha         papel         essencial         no
metabolismo         geral.         Participa         na         regulação         do
controle         do         transporte         de         metabólitos         através         de
membranas         celulares         e         na         manutenção         da
integridade         do         tecido         epitelial,         impedindo         a
metaplasia         do         tipo         escamoso         estratificado.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) V,         F,         V,         F.

(B) V,         V,         F,         F.

(C) F,         V,         F,         V.

(D) F,         F,         V,         V.

Questão 04
Com         base         na         prescrição         oral         de         fármacos
antiparkinsonianos,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         um         agonista
dopaminérgico.

(A) Selegilina.

(B) Biperideno.

(C) Rasagilina.

(D) Pramipexol.

Questão 05
É         CORRETO         afirmar,         que         a         teofilina         e         lidocaína         têm
seu         metabolismo         reduzido         pelo         (a):

(A) Propranolol.

(B) Topiramato.

(C) Fenobarbital.

(D) Primidona.

Questão 06
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         um         antimicótico         eficaz         no         tratamento         de
dermatofitoses         e         pitiríase         versicolor,         e         também
atingem         Candida.

(A) Ciclopirox.

(B) Flucitosina.

(C) Griseofulvina.

(D) Terbinafina.

Questão 07
Com         base         nos         grupos         farmacológicos         das         drogas
que         atuam         nos         diversos         órgãos         e         sistemas,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         está
relacionada         a         dibenzodiazepina.

(A) Quetiapina.

(B) Aripiprazol.

(C) Pimozida.

(D) Clozapina.

Questão 08
Com         base         nos         fármacos         antiepilépticos         e         seus
mecanismos         de         ação,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         um         fármaco         que         tem
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como         mecanismos         de         ação         o         bloqueio         dos         canais
de         cálcio         do         tipo         T.

(A) Felbamato.

(B) Etossuximida.

(C) Levetiracetam.

(D) Topiramato.

Questão 09
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é         usada         em
pacientes         com         resistência         aos         medicamentos         de
primeira         linha.         A         dose         é         de         15         mg/kg/dia,         5         a         7
vezes         na         semana.         Não         penetra         no         SNC         e         deve         ser
evitada         na         gestação         devido         a         efeitos         de
ototoxicidade         e         nefrotoxicidade.         Dose         deve         ser
reajustada         em         pacientes         com         perda         de         função
renal.

(A) Cicloserina.

(B) Pirazinamida.

(C) Etionamida.

(D) Capreomicina.

Questão 10
Com         base         no         tratamentos         para         infecções         urinárias,
assinale         a         alternativa         CORRETA         usada         no
tratamento         de         pielonefrite         e         pode         ser         usado         por         via
oral         em         quadros         leves,         desde         que         o         patógeno         seja
presumivelmente         sensível         a         ele.

(A) Amoxicilina.

(B) Sulfametoxazol-trimetoprima.

(C) Nitrofurantoína.

(D) Fosfomicina-trometamol.

Questão 11
Os         expectorantes         são         agentes         modificadores         da
produção         e         viscosidade         do         fluido         do         trato
respiratório         de         forma         a         facilitar         sua         remoção.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         um         expectorante         estimulante,         que         agem         por
estimular         as         células         secretoras         do         trato         respiratório.

(A) Farrerol.

(B) Cloreto         de         amônio.

(C) Bálsamo         de         tolu.

(D) Guaiacol.

Questão 12
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         um         pó         microcristalino         ou         amorfo,         branco         ou
levemente         amarelado,         quase         insolúvel         em         água.

Como         antipsicótico         é         muito         mais         potente         do         que         a
clorpromazina:         uma         dose         de         2         mg         é
terapeuticamente         equivalente         a         100         mg         de
clorpromazina.         E         recomendado         aos         esquizofrênicos
refratários         ou         insensíveis         às         fenotiazinas.

(A) Haloperidol.

(B) Opipramol.

(C) Droperidol.

(D) Pimozida.

Questão 13
Com         base         nos         antiprotozoários         indicados         em
doenças         diarreicas,         assinale         a         alternativa
CORRETA         relacionada         a         isosporidíase.

(A) Cotrimoxazol.

(B) Nitazoxanida.

(C) Paromomicina.

(D) Miltefosina.

Questão 14
Com         base         na         classificação         dos         antirretrovirais,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
um         dos         inibidores         de         transcriptase         reversa         não
análogos         de         nucleosídeo.

(A) Estavudina.

(B) Elvitegravir.

(C) Enfuvirtida.

(D) Etravirina.
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Língua Portuguesa

Questão 15
Leia         a         tira         que         segue         e         responda         ao         que         se         pede:

Fonte:tirasarmandinho.tumblr.com/

Na         fala         do         primeiro         quadrinho         "A         verdade         é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!",         a         oração         "é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!"         é         classificada
sintaticamento         como:

(A) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Subjetiva.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

Questão 16
O         verbo         lembrar         pode         ser         utilizado         como         verbo
transitivo         direto         e         indireto,         tendo         tanto         um         objeto
direto         como         um         objeto         indireto         como         complementos
verbais.         Pode         também         ocorrer         apenas         como         verbo
transitivo         direto         ou         ainda         ser         conjugado         como         um
verbo         pronominal,         apresentando         apenas         pequenas
diferenças         no         seu         significado.

Fonte:         https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-lembrar/

Nesse         sentido,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Atuando         como         um         verbo         transitivo         indireto,
estabelece         principalmente         regência         com         a
preposição         "de".         Exemplo:         Lembro-me         de         você.

(B) Privilegia-se         o         uso         do         verbo         lembrar         como
verbo         pronominal         quando         indica         o         ato         de
recordar         de         alguma         coisa.         Exemplo:         Eu         já         me
lembrei         de         tudo!

(C) Maioritariamente,         estabelece         regência         sem         a
presença         de         uma         preposição         quando         indica         o
ato         de         sugerir,         trazendo         algo         à         memória.
Exemplo:         Esse         cheiro         lembra         minha         infância.

(D) Com         o         sentido         de         prevenir,         advertir         ou         sugerir,
o         verbo         lembrar         deve         ser         complementado         por
dois         objetos         indiretos.         Exemplo:         A         Helena
lembrou         ao         filho         do         combinado.

Questão 17
Observe         o         trecho         da         música         "Cerveja         de         Garrafa"
do         grupo         "Atitude         67".

Aí         me         leva         pra         qualquer         lugar

Porque         se         for         ideia         sua         acho         que         eu         devo         gostar

Independente         do         que         acontecer

O         teu         sorriso         volta         e         meia         vai         permanecer

É         doce,         cê         tem         um         jeito         doce

O         seu         olhar         é         doce,         é         doce

Fonte:         https://www.letras.com.br/atitude-67/cerveja-de-garrafa

Qual         figura         de         linguagem         está         presente         no
fragmento         "O         seu         olhar         é         doce"?

(A) Catacrese.

(B) Ironia.

(C) Sinestesia.

(D) Metonímia.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         texto         abaixo         corresponde         ao         que         determina         o
artigo         126         da         Lei         Orgânica         de         Iporã         do         Oeste/SC,
exceto         por         uma         colocação         equivocada.

"É         vedada         a         acumulação         remunerada         de         cargos
públicos,         exceto,         quando         houver         compatibilidade         de
horários,         e         observado,         em         qualquer         caso,         o
disposto         no         inciso         XI,         do         art.         37,         da         Constituição
Federal:

I.A         de         dois         cargos         de         professor.

II.A         de         um         cargo         de         professor         com         outro         técnico         ou
científico.

III.A         de         dois         cargos         ou         empregos         privativos         de
profissionais         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas.

IV.A         de         um         cargo         ou         emprego         privativo         de
profissional         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas         com         outro         técnico         ou         científico.

Parágrafo         Único         -         A         proibição         de         acumular
estende-se         a         empregos         e         funções         e         abrange
autarquias,         fundações,         empresas         públicas,
sociedades         de         economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou         indiretamente,
pelo         poder         público".

O         que         podemos         dizer         sobre         a         informação
equivocada         que         encontramos         neste         texto?

(A) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         de
professor         com         outro         técnico         ou         científico.

(B) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         ou
emprego         privativo         de         profissional         de         saúde,
com         profissões         regulamentadas         com         outro
técnico         ou         científico.

(C) Não         é         permitida         a         acumulação         de         dois         cargos
ou         empregos         privativos         de         profissionais         de
saúde,         com         profissões         regulamentadas.

(D) A         proibição         de         acumular         NÃO         se         estende         a
empregos         e         funções         e         abrange         autarquias,
fundações,         empresas         públicas,         sociedades         de
economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou
indiretamente,         pelo         poder         público.

Questão 19
"O         Brasil         é         o         país         que         mais         lincha         no         mundo.         Mais
de         um         milhão         de         brasileiros         já         participaram         de
linchamentos         -         ou         de         "ações         de         justiçamento"         -         nos

últimos         60         anos.         É         isso         que         aponta         a         pesquisa         do
sociólogo         José         de         Souza         Martins,         professor         emérito
da         Faculdade         de         Filosofia         da         USP(...)"

Disponível          em:

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/multidao-medo-e-

punitivismo-como-funciona-o-linchamento/

Essa         prática,         extremamente         reprovável,         tem         sido
cada         vez         mais         frequente         e         muitos         estudiosos
atribuem         tal         ocorrência         ao         descontentamento         da
população         com         a         justiça         brasileira,         cujo         sistema         não
tem         sido         eficiente         na         ressocialização,
principalmente         daqueles         que         cometem         pequenos
delitos.         Qual         das         alternativas         abaixo         explica         de
forma         sucinta         o         que         é         o         linchamento?

(A) É         um         meio         de         punição         coletiva,         com         agressões
físicas,         contra         alguém         suspeito         de         praticar         um
delito.

(B) É         quando         a         justiça         atribui         à         população         a
obrigação         de         julgar         e         punir         uma         pessoa         que
cometeu         algum         tipo         de         delito.

(C) É         o         direito         de         votar         para         definir         qual         será         a         pena
de         alguém         suspeito         de         cometer         algum         delito,
conquistado         pelos         cidadãos         por         meio         de         ação
popular.

(D) É         um         sistema         punitivo         para         quem         cometeu
algum         tipo         de         delito,         onde         um         júri         popular         é
formado         para         condenar         ou         absolver         o         meliante.

Questão 20
A         economia         de         Iporã         do         Oeste/SC         destaca-se         na
agricultura         pelo         cultivo         de         milho         e         fumo,         mas
também         tem         grande         movimentação         nas         atividades
de:

(A) Horticultura,         fruticultura         e         suinocultura.

(B) Avicultura,         horticultura         e         produção         de         leite.

(C) Suinocultura,         avicultura         e         produção         de         leite.

(D) Fruticultura,         avicultura         e         criação         de         gado         de
corte.
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