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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 26 de outubro 
de 2020, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de outubro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento do texto de José Saramago 
“Levantado do chão” servirá como base para 
responder as questões de 01 a 03: 
 
[...] Hoje não é domingo, mas com esta chuva, os 
campos alagados, ninguém pode ir trabalhar. João 
Mau-Tempo vai ter toda a família ao pé de si, não 
são muitos, não se pode contar com aqueles que 
estão longe e não podem vir, sua irmã Maria da 
Conceição, que ainda serve em Lisboa, sempre os 
mesmos patrões, há fidelidades assim, entreguem-
lhe ouro em pó e encontrá-lo-ão todo e talvez 
acrescentado, e seu irmão Anselmo, desde que foi 
viver para o norte nunca mais deu notícias, quem 
sabe se já morreu, se foi à frente, como Domingos 
num ano qualquer destes, quem se lembra, alguém 
deu por isso. Certas vidas são mais apagadas do 
que outras, mas é só porque temos tanta coisa em 
que pensar, acabamos por não reparar nelas, e lá 
vem o dia em que nos arrependemos. Fiz mal, 
devia ter dado mais atenção, pois é, pensasses isso 
mais cedo, enfim, são pequenos remorsos que vêm 
e logo esquecem, é o que nos vale. 
[...] Estará também Antônio Mau-Tempo, meu filho, 
que agora se levantou e veio descalço. Como se 
sente meu pai, e eu, que sei que é hoje o dia da 
minha morte, respondo. Estou bem, quem sabe se 
acreditará, tem os cotovelos assentes na barra da 
cama, aos pés, olha para mim, afinal não acreditou, 
ninguém convence ninguém se não estiver 
convencido, quem viu este rapaz, vê-lo agora, ainda 
está longe dos cinquenta anos e apesar disso, a 
França deu cabo dele, tudo dá cabo de nós, esta 
dor, apontada, ou talvez não seja apontada, é um 
doer que está por baixo dela, nem eu sei explicar.  
[...] João Mau-Tempo finca os cotovelos no 
enxergão, arrasta o corpo para cima, ajudam-no, só 
ele sabe que doutra maneira não se moveriam as 
pernas, tem a certeza de que recostado se sentirá 
melhor, aliviará o aperto que subitamente lhe 
chegou ao peito, não é que se tenha assustada, 
sabe que nada acontecerá enquanto a neta não 
chegar e talvez um dos que ali estão se lembre de 
sair, ir ver se o céu escampando, o quarto tão 
abafado. Abram aquela porta é a que dá para o 
quintal, ainda chove, só nos romances o céu se 
abre em ocasiões assim, é uma luz branca que 
entra, e de repente João Mau-Tempo deixa de vê-
la, nem ele soube como aquilo foi.  

 
SARAMAGO, José. Levantado do chão. São 

Paulo: Difel, 1982. 
 
01) Sobre o texto: 
 
1. O diálogo acontece sem marcas de 

pontuação características de um texto 
(travessão, dois-pontos, ...) o que confere à 
obra um tom melancólico. 

2. O foco narrativo ora prevalece a voz do 
narrador ora a voz do protagonista. 

3. O excerto relata o momento de seu exício, o 
que se confirma no terceiro parágrafo. 

4. É possível inferir que João Mau-Tempo era 
um homem abastoso. 

 
a) Estão corretas somente as assertivas 2 e 3. 
b) Estão corretas somente as assertivas 3 e 4. 
c) Estão corretas somente as assertivas 1, 3 e 4. 
d) Estão corretas somente as assertivas 2, 3 e 4. 
e) Estão corretas somente as assertivas 1 e 4. 
 
02) O excerto a seguir fala sobre o anonimato 
dos personagens: “Certas vidas são mais 
apagadas do que outras, mas é só porque 
temos tanta coisa em que pensar, acabamos por 
não reparar nelas, e lá vem o dia em que nos 
arrependemos. Fiz mal, devia ter dado mais 
atenção, pois é, pensasses isso mais cedo, 
enfim, são pequenos remorsos que vêm e logo 
esquecem, é o que nos vale.” O fragmento pode 
ser considerado: 
 
a) reflexivo, pois retrata uma realidade ficcional. 
b) irônico, pois comenta sobre nossa alienação em 

relação às vidas “mais apagadas do que outras”. 
c) crítico, pois retrata uma sociedade subalterna e 

sem vida. 
d) contraditório, pois põe em dúvida as ações que 

as pessoas fizeram durante sua passagem pela 
terra. 

e) fugaz, pois retrata fatos efêmeros da vida 
comum. 

 
03) “...ir ver se o céu escampando, ...” A 
expressão do fragmento significa que: 
 
a) o céu está ficando nebuloso/nuvioso.  
b) o céu está ficando cinzento/seco. 
c) o céu está ficando enxovalhado/emporcalhado. 
d) o céu está ficando nublado/escuro. 
e) o céu está ficando limpo/sereno. 
 
04) Em qual das alternativas abaixo foi 
empregado incorretamente o HÍFEN, ou seja, 
está em desacordo com a norma culta padrão 
da língua: 
 
a) pós-guerra  
b) semi-círculo   
c) anti-higiênico 
d) contra-ataque 
e) ex-noivo  
 
05) Há erro de grafia em todas as sentenças, 
exceto em: 
 
a) A menina pintou a sombrancelha. 
b) A obra foi entitulada como: “Minha vida”. 
c) Reinvindicaram muitas mudanças ao patrão. 
d) Esteje sempre atento as transformações. 
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e) Ele sempre se sentia um empecilho para os 
outros. 

 
06) O beija-flor acariciou a pequena flor. A figura 
de linguagem presente na frase anterior 
denomina-se: 
 
a) personificação 
b) onomatopeia 
c) antítese 
d) paradoxo 
e) hipérbole 
 
07) Qual das assertivas abaixo emprega uma 
conjunção que indica relação de conclusão: 
 
a) Ela queria sair, mas não tinha dinheiro. 
b) Ela estava cansada porque trabalhou muito. 
c) Conversei com minha mãe e ela não quis 

passear. 
d) Apoie seus colegas, ou procure outra sala. 
e) A vegetação secou, logo o perigo de queimadas 

é preocupante. 
 
08) A sentença que apresenta erro em relação à 
concordância nominal é: 
 
a) A menina ficou meio estranha depois da queda. 
b) O ônibus partiu ao meio-dia e meio. 
c) Não é permitido hospedagem de animais. 
d) É necessária muita paciência com as crianças. 
e) Bastantes vezes já lhe falei sobre isso. 
 
09) Dadas as frases: 
 
1. Mário saiu de casa às pressas, pois estava 

atrasado. 
2. À medida que a chuva aumentava, o povo se 

desesperava. 
3. Sentou-se à sombra da árvore para lanchar. 
4. Marina ficou à espera de uma carona na beira 

da estrada. 
 
O sinal indicativo de crase é obrigatório: 
 
a) somente 1, 3 e 4. 
b) somente 2, 3 e 4. 
c) somente em 1, 2 e 3. 
d) somente em 2 e 3. 
e) em todas as alternativas. 
 
10) Considere os pronomes oblíquos 
destacados nas frases e marque a alternativa 
que não está de acordo com a variedade 
padrão: 
 
a) Jamais me passou pela cabeça querer namorar 

contigo. 
b) A novidade se espalhou: o padre irá casar. 
c) Então está certo; te encontro assim que sair do 

trabalho. 
d) Discute-se sobre os candidatos à presidência. 

e) Emprestar-lhe-ia a roupa, caso ela precisasse. 
 

Matemática 
 
11) O produto das raízes (zeros) da equação de 

segundo grau 
��

�
− ��� + �

	
= � , é igual a? 

 
a) -3,5 
b) 2,5 
c) 0,3 
d) -5,5 
e) 2,8 
 
12) O valor de (x) que satisfaz a equação 

exponencial ��, ������� = ��
�

  é igual a? 

 
a) -8 
b) 0,7 
c) -1,5 
d) 0,4 
e) -7,5 
 
13) Um certo triângulo retângulo possui sua 
hipotenusa valendo 15cm e um de seus catetos 
valendo 12cm, então qual é a área desse 
triângulo em cm2? 
 
a) 98 
b) 17 
c) 94 
d) 38 
e) 54 
 

14) O valor de �����,�� − ����
���

�
 é igual a? 

 
a) -36 
b) 49 
c) -25 
d) 16 
e) 33 
 
15) Um cilindro possui diâmetro da base de 
8cm. Sendo que a altura desse cilindro é o triplo 
de seu raio da base, então o volume desse 
cilindro em cm3 é de: (adote π=3). 
 
a) 904 
b) 264 
c) 576 
d) 296 
e) 896 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) O relevo de Santa Catarina apresenta 
características e estruturas bastante complexas 
devido aos aspectos geológicos (rochas) e 
geomorfológicos (formas de relevo) 
diversificados. Em consequência, seu relevo 
agrega diferentes tipos de rochas, solos e 
altitudes. Desta forma o ponto culminante de 
Santa Catarina é: 
 
a) Morro da Boa Vista 
b) Morro da Igreja 
c) Morro da Bela Vista do Guizoni 
d) Morro Preto 
e) Morro do Convento dos Padres 
 
17) No início da década de 1970, o Brasil viveu o 
período mais duro e violento da ditadura militar. 
Que governo se destacou por ter sido o mais 
repressivo: 
 
a) Arthur da Costa e Silva 
b) Médici 
c) Castello Branco 
d) Ernesto Geisel 
e) João Baptista Figueiredo 
 
18) Com a morte de Tancredo Neves, José 
Sarney assumiu a presidência do Brasil em 
1985. Sem grande apoio popular, o presidente 
iniciou o período conhecido como: 
 
a) Constituição Cidadã 
b) República das Alagoas 
c) Nova República 
d) Aliança Democrática 
e) Brasil Democrático 
 
19) Devido à posição geográfica e à sua grande 
extensão territorial no sentido leste-oeste, o 
Brasil estende-se por quantos fusos horários 
distintos: 
 
a) Três 
b) Cinco 
c) Dois 
d) Quatro 
e) Seis 
 
20) O Brasil está localizado na América do Sul, 
são 12 países que compõem essa porção do 
continente americano. Desses países quais não 
fazem fronteira com o território brasileiro: 
 
a) Uruguai e Venezuela 
b) Guiana e Chile 
c) Colômbia e Equador 
d) Bolívia e Venezuela 
e) Chile e Equador 
 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Assinale a alternativa correta sobre asma: 
 
a) Assim que os sintomas forem notados, a família 

deve iniciar o uso do broncodilatador em casa. 
b) A eficácia do corticosteroide parenteral é 

significativamente superior ao corticosteroide 
oral.  

c) Em qualquer crise de asma devemos iniciar o 
uso de corticosteroide oral, mesmo nos casos 
leves.  

d) A radiografia de tórax deve ser realizada sempre 
que houver uma crise de asma.  

e) O salbutamol venoso é a primeira opção no 
paciente grave. 

 
22) Sobre doença do refluxo gastroesofágico, é 
incorreto afirmar: 
 
a) Lactentes, com sintomas de doença do refluxo 

gastroesofágico, devem ser tratados inicialmente 
com medidas posturais e avaliados para alergia 
à proteína do leite de vaca.  

b) A maioria dos lactentes melhora com o tempo 
e não apresentam doença induzida pelo ácido, 
portanto não se beneficiam de Inibidores da 
Bomba de prótons (IBP).  

c) O consenso atual de DRGE orienta fazer 2 
semanas de teste com fórmula de aminoácidos 
ou extensamente hidrolisada para excluir 
refluxo potencializado por alergia alimentar.  

d) Se o lactente apresentar sintomas de DRGE, o 
pediatra geral deve iniciar IBP, sem necessidade 
de encaminhar ao gastroenterologista. 

e) A partir de 2 anos os vômitos ficam menos 
frequentes, sendo mais comum dor retroesternal 
e epigástrica.  

 
23) A infecção urinária, geralmente bacteriana, é 
uma infecção de alguma parte do trato urinários 
ou rins. Sobre a infecção urinária é incorreto 
afirmar: 
 
a) A etiologia mais frequente é pelo germe E. coli, 

sendo responsável por 80 a 90 % dos casos.  
b) São fatores de risco para infecção urinária: sexo 

masculino, constipação intestinal, gravidez, 
atividade sexual, entre outros. 

c) Pielonefrite ou infecção urinária alta, é mais 
grave, com febre alta, calafrios, mal-estar, 
náusea, dor abdominal e no flanco.  

d) No recém-nascido com sepse, é importante 
considerar a possibilidade de que o trato urinário 
seja a fonte de infecção. Mesmo quando outros 
focos forem encontrados, é possível que o foco 
primário seja urina.  

e) O tratamento parenteral deve ser reservado 
principalmente aos lactentes muito jovens e 
aqueles com acometimento do estado geral e 
com vômitos. 
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24) A morbimortalidade por diarréia no Brasil 
era catastrófica até os anos 70-80 e caiu mais de 
90% desde então. Sobre a diarréia aguda: 
 

I. Metade das mortes por diarréia são 
causadas pela desidratação e por sepse de 
foco abdominal e a outra metade é 
decorrente do prolongamento da diarréia.  

II. A principal preocupação durante uma 
diarréia é reidratar. O uso de medicamentos 
sintomáticos para diarréia, para vômitos, 
cólicas e o uso de antibióticos são 
desnecessários na maioria dos casos.  

III. Nos casos de desidratação grave ou choque 
devemos internar o paciente, obter 
imediatamente acesso venoso calibroso 
e infundir aberto e rápido 50 ml/kg de soro 
fisiológico.  
 

Estão corretas: 
 
a) Apenas I está correta 
b) Apenas I e II 
c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 
e) Todas estão corretas 
 
25) Menina de 6 anos, apresenta prurido 
recorrente desde 3 anos de idade, em bom 
estado geral, apresenta eczema em diferentes 
áreas do corpo, mais intenso em pregas cubital 
e poplítea e pele xerótica. Podemos afirmar 
neste caso: 
 
a) Indica-se o uso de xampus contendo enxofre ou 

sulfeto de selênio.  
b) Existe alta evidência científica sobre o uso de 

anti-histamínicos.  
c) Na ausência de resposta adequada ao 

tratamento inicial, usa-se ciclosporina. 
d) Como primeira linha de tratamento, usa-se 

corticoides sistêmicos e imunossupressores 
tópicos.  

e) Não recomenda-se afastar fatores irritantes, 
como vestuário inapropriados, sabonetes 
agressivos e unhas grandes.  

 
26) Pedro de 11 meses, apresenta há 5 dias 
febre elevada, de difícil controle com 
antitérmicos, hoje no sexto dia de evolução da 
doença apresenta-se afebril, porém com 
exantema maculopapular, em tronco, pescoço e 
face.  O diagnóstico mais provável seria:  
 
a) Sarampo 
b) Mononucleose infecciosa 
c) Exantema súbito 
d) Dengue 
e) Rubéola 
 
 

27) Momentos antes receber um recém nascido 
em sala de parto, durante entrevista a mãe, esta 
informa ao Pediatra que o marido está com 
tuberculose. Neste caso a conduta correta é:  
 
a) Realizar vacina da BCG imediatamente após o 

nascimento. 
b) Iniciar isoniazida logo após o nascimento. 
c) Caso seja necessário usar isoniazida, deve 

permanecer até 9 meses de vida.  
d) Aos 6 meses, deve ser realizado o teste 

tuberculínico e, caso o resultado seja negativo, 
fazer BCG. 

e) O diagnóstico de tuberculose deve ser feito 
sempre através de lavado gástrico.  

 
28) Um pré-escolar apresenta início abrupto de 
otalgia, irritabilidade, otorreia e febre. Ao exame 
apresenta abaulamento de membrana timpânica. 
Com relação a otite média aguda (OMA), é 
incorreto afirmar:  
 
a) A otoscopia pode estar alterada até 3 meses 

após o episódio agudo.  
b) A droga de escolha para OMA não complicada é 

a amoxicilina. 
c) O agente bacteriano mais comum é o S. aureus. 
d) A dose de amoxicilina pode variar de 50-

80mg/kg/dia, a depender da resistência local do 
pneumococo.  

e) A maior incidência nos primeiros anos de vida 
está relacionada à imaturidade do sistema 
imunológico, a alterações anatômicas em 
relação à tuba auditiva e à permanecia dessas 
crianças na posição horizontal.  

 
29) A deficiência de ferro e a anemia ferropriva 
constituem uma das carências nutricionais mais 
frequentes globalmente, sendo um problema de 
saúde pública no Brasil e em vários países. 
Afeta pessoas de todas as idades, porém as 
crianças, em especial os lactentes e pré-
escolares, são mais suscetíveis.  
 

I. A anemia ferropriva é caracterizada por 
hipocromia e microcitose. 

II. Os principais sintomas de anemia são: 
palidez, fadiga, dispnéia aos esforços, 
taquicardia e palpitação.  

III. A ferritina é encontrada sobretudo no 
citoplasma das células hepáticas e 
reticuloendoteliais.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) I, II e III estão corretas 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Todas estão incorretas 
d) Apenas III está correta 
e) Apenas I e III estão corretas 
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30) A desnutrição energético-proteica é uma 
condição de elevada prevalência nos países de 
terceiro mundo. Sobre Kwashiorkor é correto 
afirmar: 
 
a) Embora a ingestão calórica seja adequada, 

observa-se laboratorialmente: proteína normal, 
hipoglicemia, hiponatremia e hipocalemia. 

b) Alterações mentais e comportamentais são muito 
comuns, a criança torna-se apática, hipoativa, 
anorética e desinteressada.  

c) Pele e face frequentemente acometidos, 
despigmentada, com possibilidade de 
descamação.  

d) Edema é a principal característica. 
e) Ocorre déficit de crescimento e de peso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


