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INSTRUÇÕES 
 
Este Caderno de Questões contém 20 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 Processo Seletivo. 
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 Processo Seletivo. 
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 Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 19 de abril de 
2021, 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 20 e 22 de abril de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Os vocábulos em destaque funcionam como 
marcadores de conclusão, exceto: 
 
a) Recomendou-se o uso diário de máscaras, logo, 

compre com urgência. 
b) Recomendou-se o uso diário de máscaras, 

todavia compre com urgência. 
c) Recomendou-se o uso diário de máscaras, 

portanto compre com urgência. 
d) Recomendou-se o uso diário de máscaras, por 

conseguinte, compre com urgência. 
e) Recomendou-se o uso diário de máscaras, 

assim, compre com urgência. 
 
02) Na frase: “As meninas sorriam e gritavam e 
pulavam de felicidade.”  a figura de linguagem 
que tem por característica repetir um conectivo 
denomina-se: 
 
a) anacoluto 
b) polissíndeto 
c) zeugma 
d) metonímia 
e) hipérbole 
 
03) O emprego da crase está correto em todas 
as sentenças a seguir, exceto em uma. Marque-
a: 
 
a) Estamos frente à frente com o causador da 

confusão. 
b) Refiro-me à aluna que sempre chega atrasada. 
c) O expediente inicia às 13h. 
d) Todos ficaram atentos à medida que a noite 

chegava. 
e) À tarde inicia meu curso de inglês. 
 

Matemática 
 
04) Qual é a soma dos 4 primeiros termos da 
(P.A.) Progressão Aritmética dada por 
��, �; �, ��;……�? 
 
a) 4,75 
b) 5,5 
c) 2,85 
d) 3,5 
e) 6 
 
05) O valor da expressão matemática     
	��, 
��
 + ��, ��
� é igual a: 
 

a) 

�
 

b) 
�
��

 

c) 
�
�
 

d) 
�
��

 

e) 
�
��

 

 
Conhecimentos Gerais 

 
06) A fronteira terrestre representa cerca de 68% 
de toda a extensão dos limites territoriais 
brasileiros, colocando o Brasil em contato com 
dez outras nações sul-americanas. Sendo 
assim, assinale a alternativa que consta 
corretamente o nome de um país que faz 
fronteira ao norte com o Brasil: 
 
a) Suriname 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Equador 
e) Peru 
 
07) A primeira vila no Brasil foi fundada por 
Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 
1532. Assinale a opção que apresenta 
corretamente o nome da vila: 
 
a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Salvador 
d) São Vicente 
e) Recife 
 
08) Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o maior nome 
do basquete masculino no Brasil, ganhou um 
apelido por seu talento e dedicação ao basquete 
brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta 
de forma correta o apelido que Oscar recebeu: 
 
a) Mão de Ouro 
b) O Animal 
c) Mão Santa 
d) Oscarzinho 
e) Mágico 
 
09) Religião monoteísta que acredita na 
existência da alma e na vida após a morte, os 
rituais são realizados por meio de cânticos, 
danças, batidas de tambores, oferendas de 
vegetais, minerais, objetos e, às vezes sacrifício 
de alguns animais. 
O texto acima apresenta características de qual 
religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Candomblé 
c) Evangelismo 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
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10) Desde a retomada das eleições diretas para 
Presidente da República no Brasil, há mais de 
30 anos, apenas sete mulheres se candidataram 
ao posto máximo do Executivo. Assinale a 
opção que apresenta de maneira correta o nome 
da primeira mulher a se candidatar ao posto 
máximo do Executivo: 
 
a) Thereza Ruiz 
b) Ana Maria Rangel 
c) Heloísa Helena  
d) Dilma Rousseff 
e) Lívia Maria Ledo Pio de Abreu 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Considerando a anatomia e fisiologia do 
coração, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os átrios são as cavidades superiores do 

coração por eles o sangue é bombeado para 
fora do coração.  

b) Os ventrículos são cavidades superiores por 
onde o sangue sai do coração. 

c) Quando o ventrículo esquerdo se contrai ele 
bombeia o volume sanguíneo em direção à 
artéria aorta. 

d) O átrio direito comunica-se com o ventrículo 
esquerdo e o átrio esquerdo comunica-se com o 
ventrículo direito em movimentos coordenados de 
contração e relaxamento.   

e) O ventrículo esquerdo quando se contrai bombeia 
o sangue em direção ao tronco pulmonar. 

 
12) Considerando seu conhecimento sobre a 
insulina, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A insulina NPH promove um efeito mais 

prolongado, comparada à ação da insulina 
regular. 

b) A insulina regular é uma insulina de ação rápida 
e sua coloração é transparente. 

c) A insulina é aplicada por via intramuscular, ela 
não é oferecida comumente na apresentação 
oral, pois os sucos digestivos presentes no 
estômago interferem em sua eficácia.  

d) A insulina NPH é uma insulina intermediária, sua 
coloração é leitosa. 

e) Pacientes em tratamento com insulina devem 
checar seus níveis glicêmicos regularmente por 
intermédio de um exame de glicemia capilar. 

 
13) São exemplos de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), exceto: 
 
a) Hipertensão Arterial 
b) Diabetes Mellitus  
c) Enfisema pulmonar 
d) Hepatite B 
e) Câncer 
 

14) Segundo Calendário de VACINAÇÃO DA 
REDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, 
atualizado em 06 de maio de 2020, a vacina 
tríplice viral (SRC) deve ser ofertada nas 
seguintes situações, exceto: 
 
a) Indivíduo até 29 anos deve ter duas doses da 

vacina tríplice viral. 
b) De 30 a 59 anos, se não vacinados 

anteriormente com vacina tríplice viral, fazer uma 
dose.  

c) O reforço da vacina tríplice viral deve ser 
realizado aos quatro anos de idade. 

d) Profissionais de saúde, independente da idade, 
devem administrar duas doses da vacina tríplice 
viral, observando intervalo mínimo de 30 dias. 

e) A primeira dose da vacina tríplice viral é ofertada 
aos 12 meses. 

 
15) Quantas gotas por minuto, 
aproximadamente, são necessárias para 
administrar  uma solução glicofisiológica de 
525ml por via endovenosa em 4 horas? 
 
a) 64,5 
b) 30 
c) 44 
d) 60 
e) 52,5 
 
16) São fármacos com propriedades 
antieméticas, exceto: 
 
a) Ondansetrona 
b) Simeticona 
c) Dimenidrinato 
d) Metoclopramida 
e) Domperidona 
 
17) Considerando a classificação do estado 
nutricional para adultos (20 a 60 anos) segundo 
o Ministério da Saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) Obesidade III >35 kg/m2 
b) Eutrófico >18,5 e <25 kg/m2 
c) Sobrepeso >25 e <30 kg/m2 
d) Baixo peso IMC <18,5 kg/m2 
e) Obesidade I >30 e <35 kg/m2 
 
18) Um dos objetivos da epidemiologia é 
descrever as condições de saúde da população, 
mensurando a frequência com que as doenças e 
agravos ocorrem na comunidade. Considerando 
as medidas de incidência e prevalência, assinale 
a alternativa incorreta.  
 
a) A incidência  se refere à frequência com que 

surgem novos casos de uma doença num 
intervalo de tempo. 
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b) A prevalência diz respeito ao número de casos 
existentes de uma doença em um determinado 
momento. 

c) A prevalência engloba os casos novos e casos 
existentes da doença durante um período 
especificado. 

d) A incidência é um indicador da velocidade da 
ocorrência de uma doença. 

e) A prevalência se refere apenas aos casos novos 
durante um período especificado. 

 
19) São vias de acesso para nutrição enteral, 
exceto: 
 
a) Jejunostomia 
b) Nasoentérica 
c) Endovenosa 
d) Gastrostomia 
e) Nasogástrica 

 
20) Assinale a alternativa que contempla uma 
Infecção Sexualmente Transmissível (IST) em 
que é possível à prevenção por vacina. 
 
a) HIV 
b) Sífilis 
c) Hepatite C 
d) HPV 
e) Herpes genital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


