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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 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 03h, 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         classificação         do         pneumotórax         segundo         sua
etiologia,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que         está
relacionada         ao         espontâneo         secundário.

(A) Fibrose         cística.

(B) Doença         pulmonar         obstrutiva         crônica.

(C) Toracocenteses.

(D) Síndrome         de         Marfan.

Questão 02
São         principais         mecanismo         fisiopatológicos         da         dispepsia
funcional,         EXCETO:

(A) Fatores         psicossociais.

(B) Fatores         genéticos.

(C) Hipossensibilidade         visceral.

(D) Alterações         na         motilidade         gastrointestinal.

Questão 03
Com         base         no         Hipopituitarismo,         marque         verdadeiro         (V)         ou
falso         (F)         nos         itens         abaixo.

(__)Definido         como         a         insuficiência         parcial         ou         completa         da
secreção         de         um         ou         mais         hormônios         hipofisários,
decorrente         de         disfunção         hipotalâmica         ou         hipofisária.

(__)As         doenças         hipofisárias         tumorais,         neoplásicas,
infiltrativas,         autoimunes,         inflamatórias,         vasculares         e
infecciosas,         assim         como         lesões         traumáticas         ou
provocadas         por         radioterapia,         podem         afetar         a         região
hipotálamo-hipofisária,         levando         ao         quadro         de
hipopituitarismo         orgânico.

(__)O         hipopituitarismo         é         resultante         da         deposição         de
cálcio         nas         células         hipofisárias.

(__)O         hipopituitarismo         funcional         geralmente         envolve         uma
enzima         e         tende         a         ser         reversivel.

Assinale         a         sequência         CORRETA         de         cima         par         abaixo.

(A) V,         V,         F,         F.

(B) V,         F,         V,         F.

(C) F,         F,         V,         V.

(D) F,         V,         F,         V.

Questão 04
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         trata-se         de         raro
distúrbio         autossômicos         recessivo         caracterizado         por
insuficiência         pancreática         exócrina,         anormalidades
hematológicas         e         anormalidades         esqueléticas.

(A) Pancreatite         hereditária.

(B) Síndrome         de         Shwachman-Diamond.

(C) Pâncreas         anular.

(D) Pâncreas         ectópico.

Questão 05
Com         base         nas         causas         de         doença         renal         crônica,         assinale
a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma         causa
ligado         as         vasculites.

(A) Litíase         renal.

(B) Arterite         de         Takayasu.

(C) Tumor         de         Wilms.

(D) Esclerodermia.

Questão 06
Em         relação         a         Angina         de         Prinzmetal,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Na         angina         variante         há         um         fator         precipitante         evidente
que         leve         a         um         aumento         do         consumo         de         O2         como         na
angina         estável.

(B) Vasoespasmo         coronário         aparece         nas         áreas
adjacentes         a         placas         ateroscleróticas,         embora
também         possa         ocorrer         em         trechos         normais         das
artérias         coronárias.

(C) O         tratamento         baseia-se         na         utilização         de         nitratos         e
bloqueadores         de         canal         de         cálcio         tanto         na         fase         aguda
quanto         crônica.

(D) Caracteriza-se         por         dor         precordial         isquêmica
desencadeada         por         espasmo         coronário         associada         a
supradesnível         temporário         do         segmento         ST.

Questão 07
Assinale         a         alternativa         CORRETA         em         que         a         ausência         de
hepatomegalia.

(A) Dengue.

(B) Zika.

(C) Chikungunya.

(D) Sarampo.

Questão 08
Em         relação         a         gastrite,         analise         as         afirmativas         abaixo.

I.A         gastrite         linfocítica         usualmente         responde         à
corticoterapia,         e         a         gastrite         eosinofílica         não         tem
terapêutica         específica         eficaz;         algumas         possibilidades         de
tratamento         incluem         os         antagonistas         dos         receptores         H1         e
corticosteroides.

II.A         gastrite         crônica         autoimune         tem         tratamento
específico.

III.As         gastrites         granulomatosas         associadas         à         doença         de
Crohn,         tuberculose         e         sífilis         devem         receber         o         tratamento
da         doença         de         base.

IV.A         gastrite         aguda         causada         por         germes         oportunistas,
que         ocorre         nos         pacientes         imunossuprimidos         e         é
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associada         a         algum         parasita,         deve         receber         tratamento
especifico,         dirigido         ao         agente         causal.

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

(A) Apenas,         III         e         IV.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         I         e         IV.

Questão 09
Com         base         nas         opções         terapêuticas         para         o         tratamento         da
doença         de         Cushing,         assinale         a         alternativa         CORRETA
que         corresponde         a         um         tipo         de         tratamento         indicado         em
casos         graves         refratários         e         em         mulheres         que         desejam
gestação.

(A) Suprarrenalectomia         bilateral.

(B) Cirurgia         hipofisária         subsequente.

(C) Tratamento         medicamentoso.

(D) RT         estereotáxica.

Questão 10
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma
afecção         rara         que         acomete         mais         comumente         idosos         e
pacientes         com         cirurgia         abdominal         prévia.         Apresenta-se
de         forma         aguda,         com         dor         e         distensão         epigástricas         e
vómitos.         Formas         subagudas         ou         crônicas         também
ocorrem.         O         diagnóstico         é         estabelecido         por         meio         de
exames         radiológicos         e         o         tratamento         é         cirúrgico.

(A) Divertículos.

(B) Bezoar.

(C) Pólipos.

(D) Volvo         gástrico.

Questão 11
Em         relação         a         displasia         fibrosa         (DF),         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) As         manifestações         clinicas         da         DF         variam         desde         casos
assintomáticos         descobertos         incidentalmente         em
exames         radiológicos,         como         ocorre         na         maioria         das
lesões         monostóticas,         até         quadros         com         doença
poliostótica         grave         envolvendo         praticamente         todo         o
esqueleto.

(B) Em         geral,         as         lesões         da         DF         apresentam         crescimento
rápido.

(C) É         uma         doença         óssea         benigna         que         resulta         na         inibição
da         diferenciação         e         proliferação         das         células
progenitoras         ósseas         de         formação         com         consequente
substituição         do         osso         normal         por         um         osso
desorganizado         e         tecido         fibrosos.

(D) O         diagnóstico         da         displasia         fibrosa         pode         ser         feito         com
base         em         uma         avaliação         global         de         suas
características         clinicas,         radiológicas         e
histopatológicas.

Questão 12
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é         causada         pelo
fungo         dimórfico,         caracterizada         por         um         processo
granulomatoso         sistêmico         de         evolução         crônica,         afetando
principalmente         pulmões,         além         da         orofaringe,         vias         aéreas
superiores,         linfonodos,         pele         e         virtualmente         qualquer
órgão         do         ser         humano.

(A) Criptococose.

(B) Aspergilose.

(C) Histoplasmose.

(D) Paracoccidioidomicose.

Questão 13
É         CORRETO         afirmar         que         a         pneumonia         adquirida         no
hospital         ou         nosocomial         é         definida         como         aquela         que
ocorre         após:

(A) 72         horas         da         internação.

(B) 24         horas         da         internação.

(C) 90         horas         da         internação.

(D) 48         horas         da         internação.

Questão 14
Com         base         nas         doenças         de         Chagas,         assinale         a
alternativa         CORRETA                  que         corresponde         a         um         forma         da
doença         em         que         o         paciente         não         tem         sintomas         nem         sinais
de         doença,         apresentando-se         normal         ao         exame         físico.

(A) Forma         aguda.

(B) Forma         crônica.

(C) Forma         cardíaca.

(D) Forma         indeterminada.

Questão 15
Com         base         nas         causas         de         derrames         pleurais         exsudativos
e         transudativos,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         uma         causa         transudativas.

(A) Pancreatite.

(B) Quilotórax.

(C) Cirrose         hepática.

(D) Tuberculose.

Questão 16
Com         base         na         Nefropatia         Diabética,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         primeira         fase         de
enfermidade.

(A) Hiperfiltração.

(B) Nefropatia         diabética         inicial.

(C) Inicio         das         lesões         glomerulares.

(D) Nefropatia         diabética         tardia.
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Questão 17
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         ocorre         tipicamente
2         a         3         semanas         após         um         infarto         do         miocárdio         ou         cirurgia
cardíaca         a         céu         aberto.         Um         componente         autoimune         e
possivelmente         uma         infecção         virais         latente         são
considerados         responsáveis         pelo         processo         inflamatório
característico         da         doença.

(A) Neoplasias.

(B) Pericardite         idiopática.

(C) Pericardite.

(D) Síndrome         de         Dressler.

Questão 18
Com         base         nos         subtipos         de         doença         renovascular,
assinale         a         alternativa         CORRETA         relacionada         a         doença
aterosclerótica.

(A) Embora         qualquer         leito         vascular         possa         ser         afetado,         é
mais         comum         nas         artérias         renais,         envolvendo
preferencialmente         os         dois         terços         distais         das         artérias
renais         principais.

(B) Raramente         progride         para         a         oclusão         da         artéria         e/ou
nefropatia         isquêmica,         responde         muito         bem         à
angioplastia.

(C) É         uma         doença         vascular         não         inflamatória         e         não
aterosclerótica         que         afeta         preferencialmente
pequenas         e         médias         artérias.

(D) É         progressiva,         oclusiva,         promovendo         o         estreitamento
do         óstio         ao         terço         proximal         da         artéria         renal         principal.

Questão 19
Em         relação         a         miocardia,         analise         as         afirmativas         abaixo.

I.É         uma         doença         inflamatória         do         miocárdio,         caracterizada
por         infiltrado         inflamatório         com         necrose         e/ou         degeneração
dos         miócitos         adjacentes.

II.A         miocardite         necrotizante         eosinofílica         é         uma         condição
rara,         com         infiltrado         inflamatório         difuso,         predomínio         de
eosinófilos         e         extensa         necrose.

III.Na         miocardite         crônica         a         biópsia         endomiocárdica         revela
diferentes         intensidades         de         inflamação,         geralmente         um
infiltrado         linfo-hístiocitário,         edema         intracelular         e
intersticial,         com         presença         de         miocitólise         focal         ou         difusa.

IV.A         miocardite         aguda         ativa         é         uma         forma         frequente         de
miocardite         em         adultos.

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

(A) Apenas,         III         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         I         e         IV.

(D) Apenas,         II         e         III.

Questão 20
Com         base         nos         critérios         de         Framingham         para         diagnóstico
de         insuficiência         cardíaca.         Assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         um         dos         critérios         maiores.

(A) Dispneia         em         esforço         usual.

(B) Tosse         noturna.

(C) Edema         de         tornozelo.

(D) Dispneia         paroxística         noturna.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas         que         nunca
vem         sozinha.         Ela         dá         sempre         a         mão         com         o         conta         comigo,
estou         aqui,         se         precisar,         me         chame,         desejo-lhe         muita
saúde,         estou         feliz         por         você,         torço         por         você,         se         precisar
de         um         ombro,         tenho         dois,         penso         em         você,         gosto         de         você
estou         te         ouvindo,         não         te         esqueço,         mesmo         se         não         nos
falamos         todos         os         dias...

Amizade         é         esse         amor         misterioso         e         gostoso         do         coração
dividido         e         unificado         ao         mesmo         tempo.         Quem         pode
entender         que         o         coração         possa         amar         tanto         e         tantos?

O         coração         de         um         amigo         é         como         um         mapa-múndi         onde
cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,         mas         todos         fazem
parte         do         mesmo         globo.         O         coração         de         um         amigo         é         um
bombardeio         de         sentimentos         bons.         Diferentes,         especiais         e
importantes,         cada         um         à         sua         maneira.         É         como         diz         a
música         "Amigo         é         coisa         para         se         guardar         no         lado         esquerdo
do         peito."

E         são         nas         diferenças         que         nos         completamos,         nas
desavenças         que         aprendemos         o         perdão,         a         paciência         e         a
humildade.         Ser         amigo         é         saber         aceitar         que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente,         mas         que         os         seus         valores         podem
enriquecer         ainda         mais         os         que         temos         e         amá-los         apesar
das         diferenças,         como         se         ama         uma         rosa         com         espinhos,
mas         não         menos         bela.

Sozinho         não         é         quem         não         tem         ninguém;         sozinho         é         quem
não         tem         um         amigo.         Pouco         importa         saber         em         que         parte
do         mundo         nossos         amigos         se         encontram         se         podemos
sentir         na         alma         que         dentro         de         nós         e         dentro         deles         há         um
espaço         reservado         que         nada         mais         poderá         preencher.
Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,         unidos
seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos         uma
corrente         que         nada         poderá         vencer.

Autora         Letícia         Thompson.         http://www.leticiathompson.net/amizade_e_uma

_palavra_pequenininha.htm.Adaptado.

Questão 21
No         trecho:         "Amizade         é         UMA         PALAVRA         PEQUENININHA
,         mas         que         nunca         vem         sozinha.",         o         termo         destacado         está
exercendo         função         sintática         de:
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(A) Complemento         nominal.

(B) Objeto         direto.

(C) Predicativo         do         sujeito.

(D) Objeto         indireto.

Questão 22
No         trecho         "Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,
unidos         seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos
uma         corrente         que         nada         poderá         vencer"         a         palavra         DOCE
tem         o         sentido         de         "Que         agrada         ao         coração,         ao         espírito,
Que         apresenta         suavidade;         suave,         sereno"

Veja         abaixo         outros         significados         para         a         palavra         DOCE:

Doce

do·ce

adj         m+f

1.Que         possui         sabor         de         açúcar         ou         de         mel.

2.Temperado         com         açúcar,         mel         ou         qualquer         outro
ingrediente         sacarino         (diz-se         de         alimento).

3.Que         exerce         nos         sentidos         uma         impressão         agradável         por
ser         saboroso         como         mel;         apetitoso.

4.FIG         Que         não         é         amargo         ou         que         não         amarga.

(...)

sm

(...)

3.Aquilo         que         é         agradável         ao         paladar         em         razão         da
doçura.

4.REG         (BA,         MG,         MT)         Vaçúcar.

5.FIG         Pessoa         dócil,         meiga,         educada,         carinhosa,
obediente.

https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=doce

As         acepções         do         substantivo         "DOCE"         no         verbete
caracterizam         o         que         é         chamado         precisamente         de:

(A) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(B) Homonímia,         diferentes         palavras         para         um         só         sentido.

(C) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma         mesma
palavra.

(D) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

Questão 23
No         trecho:         "O         coração         de         um         amigo         é         como         um
mapa-múndi         onde         cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,
mas         todos         fazem         parte         do         mesmo         globo",         está         presente
o         sentido         figurado         que         pode         ser         caracterizado         como         uma
figura         de         linguagem         presente,         conhecida         como:

(A) Comparação.

(B) Metáfora.

(C) Sinestesia.

(D) Eufemismo.

Questão 24
"Diferentes,         especiais         e         importantes,         cada         um         à         sua
maneira.         É         como         diz         a         música         "Amigo         é         coisa         para         se
guardar         no         lado         esquerdo         do         peito."

A         autora,         ao         citar         outro         texto,         exemplifica         uma         marca
característica         da         textualidade.

Assinale         a         opção         que         a         indica:

(A) Intertextualidade.

(B) Conhecimento         de         mundo.

(C) Informatividade.

(D) Coesão.

Questão 25
Em         "Ser         amigo         é         saber         aceitar         QUE         OS         OUTROS         NÃO
SEJAM         IGUAIS         À         GENTE",         a         oração         "que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente"         é         classificada         gramaticalmente
como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 26
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que         justifica
a         acentuação         gráfica         da         palavra         SAÚDE         em
"...desejo-lhe         muita         SAÚDE".

(A) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
átona         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

(B) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
com         hiatos.

(C) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
tônica         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

(D) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
terminados         em         E.

Questão 27
Em         "Quem         pode         entender         QUE         o         coração         possa         amar
tanto         e         tantos?",         a         palavra         que,         em         destaque,         deve         ser
classificada         como:

(A) Pronome         relativo.

(B) Partícula         de         realce.

(C) Conjunção         integrante.

(D) Preposição.
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Questão 28
No         trecho:         "Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas
que         nunca         vem         sozinha",         a         vírgula         foi         empregada         para:

(A) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(B) Separar         a         conjunção         "mas"         que         liga         orações         em         um
mesmo         período.

(C) Separar         o         aposto.

(D) Separar         expressões         que         indiquem         explicação
intercaladas         na         oração.

Questão 29
A         forma         verbal         "DESEJO"         destacada         em         "...DESEJO-lhe
muita         saúde"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em         que
foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Intransitiva.

(B) Transitiva         direta.

(C) Transitiva         indireta.

(D) Transitiva         direta         e         indireta.

Questão 30
Na         frase:         "O         coração         de         um         amigo         é         um         BOMBARDEIO
de         sentimentos         bons",         a         palavra         BOMBARDEIO         obedece
ao         processo         de         formação         por         derivação:

(A) Prefixal.

(B) Regressiva.

(C) Parassintética.

(D) Sufixal.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Entre         os         itens         abaixo         citamos         alguns         dos         direitos         dos
servidores         públicos         de         Princesa/SC,         sujeitos         ao         regime
jurídico         único,         conforme         define         a         Lei         Orgânica         Municipal.
Analise-os:

I.Repouso         semanal         remunerado,         preferencialmente         aos
sábados.

II.Redução         dos         riscos         inerentes         ao         trabalho,         por         meio         de
normas         de         saúde,         higiene         e         segurança.

III.Piso         de         salário         ou         vencimento         proporcional         a         extensão
e         a         complexidade         do         trabalho.

IV.Garantia         de         salário,         nunca         inferior         ao         mínimo         para         os
que         percebem         remuneração         variável.

Após         análise,         escolha         a         alternativa         correspondente.

(A) Apenas,         o         item         III         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(B) Apenas,         o         item         I         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(C) Apenas,         o         item         IV         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(D) Apenas,         o         item         II         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

Questão 32
A         vegetação         do         município         de         Princesa/SC         conta         com
parte         de         um         importante         bioma         brasileiro.         Qual         é         esse
bioma?

(A) Os         pampas.

(B) A         Mata         Atlântica.

(C) A         Caatinga.

(D) O         pantanal.

Questão 33
Assim         como         na         antiguidade         foram         eleitas         as         sete
maravilhas         do         mundo,         hoje         podemos         contemplar         as         sete
maravilhas         do         mundo         moderno,         que         tem         como
representante         do         Brasil:

(A) O         Bondinho         do         Pão-de-Açúcar.

(B) O         museu         do         MASP.

(C) O         Cristo         Redentor.

(D) A         Igreja         da         Pampulha.

Questão 34
Na         busca         por         alternativas         que         visam         reduzir         os
problemas         de         fornecimento         de         energia         elétrica         no         Brasil,
algumas         alternativas         vêm         sendo         implantadas,         visando
também         a         produção         de         energias         limpas         e         renováveis.
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Qual         das         opções         abaixo         cita         um         exemplo         de         energia         que
NÃO         se         enquadra         neste         conceito?

(A) Termelétrica.

(B) Eólica.

(C) Solar.

(D) Maremotriz.

Questão 35
O         estado         de         Santa         Catarina         é         considerado         um         exemplo
de         desenvolvimento         para         o         restante         do         país,         fato         este
que         em         muito         se         deve         à         diversidade         econômica         da
região.         Qual         das         alternativas         abaixo         cita         as         principais
atividades         econômicas         desenvolvidas         no         oeste
catarinense?

(A) Indústria         de         papel.

(B) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(C) Tecnologia,         turismo.

(D) Indústria         têxtil         e         vestuário.
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