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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
Quando         a         toxoplasmose         congênita         é         confirmada,
mantém-se         o         tratamento         por         ____         meses         e,         após         o
término,         mantém-se         as         avaliações         clínica,
oftalmológica,         auditiva         e         neurológica         periódicas.
Crianças         com         infecção         suspeita         devem         realizar
acompanhamento         sorológico,         repetindo         exames         a
cada         1-2         meses,         até         confirmar         ou         excluir         a         doença.

Assinale         a         alternativa         CORRETA,         que         preenche         a
lacuna         acima:

(A) 24

(B) 8

(C) 6

(D) 12

Questão 02
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         um         complicação         da         teníase.

(A) Loucura.

(B) Obstrução         do         apêndice.

(C) Deficiência         visual.

(D) Epilepsia.

Questão 03
Em         relação         as         cardiopatias         congênitas,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma
manifestação         clínica         relacionado         ao         fluxo         sistêmico
dependente         do         canal         arterial.

(A) RX         com         trama         vascular         diminuída.

(B) Insuficiência         cardíaca.

(C) Cianose         discreta.

(D) Ausência         de         cianose         e         sopro.

Questão 04
Com         base         no         câncer         de         pâncreas,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um         fator
de         risco         não         hereditários.

(A) Câncer         de         mama         e         de         ovário         hereditários
associados         aos         genes         BRCA1,         BRCA2         e
PALB2.

(B) Síndrome         de         Peutz-Jeghers.

(C) Diabetes         mellitus.

(D) Síndrome         de         pancreatite         hereditária.

Questão 05
A         síndrome         de         Cushing         é         um         conjunto         de         sinais         e
sintomas         causados         pela         exposição         excessiva         a
corticoides         endógenos         ou         exógenos,         podendo
variar         entre         primária         e         secundária         (Velasco,         2021).
Em         relação         a         síndrome         de         Cushing         (SC),         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Outra         maneira         de         manifestação         da         SC,         é         a
forma         exógena,         causada         pela         administração
não         prolongada         de         glicocorticoides.

(B) O         quadro         clínico         da         SC         independerá         da
potência         do         corticoide         utilizado,         da         via         de
administração         e         de         sua         duração.

(C) Os         sintomas         podem         variar         entre         homens         e
mulheres,         mas         incluem         perda         da         libido,
disfunção         erétil         e         períodos         irregulares.

(D) A         classificação         da         SC         pode         ser         feita         em
primária         e         secundária,         sendo         a         secundária         uma
causa         endógena         caracterizada         pela
hipersecreção         de         ACTH         e         CRH         no         eixo
hipotálamo-hipofisário.

Questão 06
Em         relação         a         doença         diverticular,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) A         grande         maioria         dos         pacientes         com         doença
diverticular         necessita         tratamento         clínico
baseado         principalmente         na         correção         dos
hábitos         alimentares         e         eventualmente         no         uso         de
analgésicos.

(B) Os         pacientes         portadores         de         diverticulose         são
assintomáticos.

(C) O         tratamento         da         diverticulite         é         baseado         na
utilização         de         antibióticos         por         via         oral         nos         casos
mais         simples         e         nos         casos         mais         complicados,
necessitando         internação         hospitalar.

(D) Divertículos         são         pequenas         saculações
(pequenos         sacos)         que         surgem         na         parede         do
intestino         grosso         podendo         atingi-lo         como         um
todo,         principalmente         o         lado         esquerdo         em         um
segmento         chamado         sigmóide.

Questão 07
Com         base         no         diagnóstico         da         Doença         Renal         Crônica
(DRC),         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Um         dos         critérios         para         doença         renal         crônica         é         a
redução         da         TFG         <         60ml/min/1,73m2.

(B) A         presença         de         albuminúria         é         um         marcador         de
dano         renal         altamente         utilizado         na         prática         clínica.
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(C) A         presença         de         hematúria         em         exame         comum         de
urina         (EAS/EQU         ou         urina         tipo1)         deve         ser
comprovada         com         nova         coleta         após         2         semanas.

(D) No         exame         de         imagem         (ecografia         de         vias
urinárias)         os         seguintes         achados         contribuem
com         a         identificação         da         causa         da         doença         renal
crônica:         estenose         de         artéria         renal         e         assimetria
renal         (diferença         de         1,5         cm         entre         os         rins).

Questão 08
Em         relação         a         Síndrome         de         Burnout         (SB),         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         instalação         da         SB         ocorre         de         maneira         lenta         e
gradual,         acometendo         o         indivíduo
progressivamente.

(B) Uma         das         principais         estratégias         para         prevenir         a
síndrome         é         enfatizar         a         promoção         dos         valores
humanos         no         ambiente         de         trabalho,         para         fazer
dele         uma         fonte         de         saúde         e         realização.

(C) A         SB         pode         ser         evitada,         desde         que         a         cultura         da
organização         favoreça         a         execução         de         medidas
preventivas         do         estresse         crônico.

(D) A         SB,         em         uma         perspectiva         psicossocial,         tem         se
definido         como         uma         síndrome         cujos         sintomas
são         sentimentos         de         esgotamento         emocional,
personalização         e         baixa         realização         pessoal         no
trabalho.

Questão 09
Em         relação         a         urolitíase,         analise         as         afirmativas
abaixo:

I.Os         principais         sintomas         clínicos         da         urolitíase         são:
cólica         renal,         hematúria         e         sintomas         urinários
irritativos.

II.A         hematúria         que         frequentemente         está         associada
ao         cálculo         urinário         pode         ser         microscópica         ou
macroscópica.         Essa         última         detectada         através         do
exame         de         urina,         realizado         quando         houver         dúvida         de
diagnóstico.

III.A         hematúria         algumas         vezes         pode         estar         ausente,
principalmente         na         ocorrência         de         obstrução
completa         que         não         permite         a         passagem         de         sangue         e
coágulos.

IV.Litotripsia         externa         por         ondas         de         choque         é         um
método         pouco         invasivo,         eficaz         para         cálculos
menores         de         5         cm.

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

(A) Apenas,         II         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         I         e         III.

(D) Apenas,         III         e         IV.

Questão 10
Com         base         na         bronquiolite,         registre         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Ocorre         tipicamente         no         período         do         outono         e
inverno         por         infecção         primária         ou         reinfecção         por
vírus         patogênicos,         sendo         o         Vírus         Sincicial
Respiratório         o         causador         mais         comum,

seguido         por         Rinovírus.

(__)O         vírus         infecta         as         células         epiteliais         dos
bronquíolos         terminais,         causando         dano         direto         às
células         e         inflamação         peribronquiolar.         Edema,
excesso         de         muco,         dano         ciliar         e         necrose         de         células
epiteliais         leva         à         obstrução         das         pequenas         vias
aéreas         e         atelectasia.

(__)Radiografia         de         tórax         é         necessária         de         rotina         na
avaliação         da         bronquiolite,         já         que         melhora         o         manejo
e         pode         levar         a         tratamentos         com         benefício.

(__)Naqueles         pacientes         que         foram         internados         com
bronquiolite,         pode         ser         utilizado         entre         os         critérios         de
alta         hospitalar         o         alvo         de         saturação         de         O2         maior         ou
igual         a         80%         em         ar         ambiente.

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 11
Em         relação         a         esses         métodos,         analise         as         afirmativas
abaixo:

I.Centrolobular         -         enfisema         central,         comum         no
tabagista,         predomina         nos         lobos         superiores
geralmente         adjacente         aos         vasos         pulmonares         sem
paredes         definidas.

II.Panlobular         -         enfisema         periférico,         comum         no
tabagista,         adjacente         a         pleura,         predomina         nos         lobos
superiores,         pode         ter         paredes         definidas         e         estar
associado         a         fibrose         pulmonar.

III.Acinar         distal         -         destruição         uniforme         dos         lobúlos
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pulmonares,         geralmente         associado         a         deficiência         de
alfa-1         antitripsina.

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

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         I.

(C) Apenas,         II.

(D) Apenas,         III.

Questão 12
Com         base         nos         critérios         de         definição         de         pneumonia
adquirida         na         comunidade         grave,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um         dos
critérios         maiores.

(A) Presença         de         infiltrados         multilobulares.

(B) Relação         PaO2/FiO2         menor         do         que         250.

(C) Hipotensão         arterial.

(D) Choque         Séptico         necessitando         de         vasopressor.

Questão 13
Com         base         na         estenose         aórtica         degenerativa,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Raramente         envolve         o         endocárdio         valvar.

(B) A         deposição         de         nódulos         de         cálcio         sobre         a
superfície         aórtica         das         cúspides,         iniciando-se
nas         bases.

(C) As         bordas         são         livres         e         as         comissuras         são
afetadas.

(D) A         estenose         ocorre         devido         a         redução         da
mobilidade         dos         folhetos.

Questão 14
Com         base         na         Síndrome         dos         Ovários         Policísticos
(SOP),         registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,
nos         itens         abaixo:

(__)Mulheres         com         o         diagnóstico         de         SOP
apresentam         risco         elevado         para         dislipidemia,
hipertensão         arterial         sistêmica         e         diabetes         mellitus
(DM)         tipo         2.

(__)Apesar         de         não         haver         uma         etiologia         bem
estabelecida,         constata-se         o         aumento         da         produção
de         andrógenos,         os         quais         acarretam         as
manifestações         clínicas         de         hiperandrogenismo,
como         hirsutismo,         acne         e         alopécia         androgenética.

(__)O         hirsutismo         refere-se         ao         crescimento
excessivo         de         pelos         terminais         em         áreas
andrógeno-dependente         das         mulheres.         Foi

estabelecido         que         mulheres         hirsutas         possuem
atividade         aumentada         da         6         α-redutase.

(__)O         primeiro         e         mais         efetivo         ponto         do         tratamento
da         SOP         é         a         modificação         do         estilo         de         vida,         a         perda
de         peso         atrelada         ao         exercício         físico         regular         e
restrição         dietética.

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

(A) F,         F,         V,         V.

(B) F,         V,         F,         V.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) V,         V,         F,         V.

Língua Portuguesa

Questão 15
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) 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.

(B) 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.

(C) 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!

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

Questão 16
Observe         o         trecho         da         música         "Cerveja         de         Garrafa"
do         grupo         "Atitude         67".

Aí         me         leva         pra         qualquer         lugar
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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) Sinestesia.

(B) Ironia.

(C) Metonímia.

(D) Catacrese.

Questão 17
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         Subordinada         Substantiva         Subjetiva.

(B) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(C) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

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) 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.

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

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
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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         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.

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

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

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

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) Fruticultura,         avicultura         e         criação         de         gado         de
corte.

(D) Suinocultura,         avicultura         e         produção         de         leite.
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