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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. A Fibrose cística é uma doença hereditária que afeta aproximadamente 1 a cada 2.500 

indivíduos de origem caucasiana e provoca em geral secreção anormal nas mucosas e nas glândulas 

sudoríparas, levando a infecções respiratórias, obstrução intestinal e disfunção das enzimas 

pancreáticas, que, por sua vez, conduzem à má absorção de nutrientes e secreção excessiva de 

eletrólitos no suor. Considere uma criança de 30 meses, cuja taxa de crescimento foi no décimo 

percentil ao longo do último ano, apresentando tosse crônica não purulenta e diarreia com fezes de 

odor fétido, diagnosticada com fibrose cística. Para qual das seguintes vitaminas essa criança pode 

provavelmente estar em risco de deficiência? 

A) Ácido ascórbico (Vitamina C). 

B) Biotina. 

C) Ácido fólico. 

D) Retinol (Vitamina A). 

 

12. Resultados laboratoriais de um adolescente de 12 anos com diabetes melito tipo 1 não 

controlado revelam hiperglicemia (634 mg/dL) e hipertrigliceridemia (498 mg/dL). Qual das 

seguintes alternativas é a causa mais provável da hipertrigliceridemia neste adolescente? 

A) Deficiência de apoproteínas C-II. 

B) Síntese hepática de triglicerídeos aumentada. 

C) Diminuição da atividade da lipoproteína-lipase. 

D) Deficiência de receptores de LDL. 

 

13. Menina de seis meses de vida é levada pela mãe a Unidade Básica de Saúde para consulta com o 

pediatra. A mãe afirma estar preocupada com o seu desenvolvimento e relata que a criança não está 

atingindo as marcas normais para a sua idade, e também descreve um odor estranho na urina da 

menina, odor de urina de rato. No exame físico, o pediatra observa algumas áreas de 
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hipopigmentação na pele e cabelo, hipotonia muscular e microcefalia. Quando interrogada sobre o 

teste do pezinho, a mãe relata ter feito e que na época foi solicitado exames complementares, mas 

que não foram feitos porque a criança tinha aparência normal. Com estas características, o pediatra 

deve desconfiar de: 

A) Fenilcetonúria. 

B) Deficiência de biotinidase. 

C) Intolerância a lactose. 

D) Hiperplasia adrenal congênita. 

 

14. É fundamental que o pediatra saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. As crianças 

menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções 

bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço 

de referência com urgência, exceto: 

A) Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar). 

B) Frequência respiratória até 60mrm. 

C) Vômitos importantes (a criança vomita tudo o que ingere). 

D) Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar). 

 

15. As manobras de Barlow (provocativa do deslocamento) e Ortolani (sua redução), representadas 

na figura abaixo, devem ser realizadas nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), testando 

um membro de cada vez. 

 

Representação dos testes de Barlow e Ortolani. Fonte: CHILDREN SPECIALISTS, 2012. 
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Os protocolos recomendam a realização de ambas, pois o diagnóstico precoce (anterior aos 3 a 6 

meses de idade) é importante na escolha de tratamentos menos invasivos e com menores riscos de 

complicações de: 

A) Displasia evolutiva de quadril. 

B) Artrogripose. 

C) Doença de Kawaski. 

D) Hipermolaridade articular ou junta mole. 

 

16. O crescimento é considerado um dos mais importantes indicadores de saúde da criança pela sua 

relação com os fatores sociais, relacionados com a alimentação, morbidade, afetividade, condições 

de vida e acesso aos serviços de saúde. O crescimento é expresso por meio das medidas 

antropométricas expostas abaixo, exceto: 

A) Peso. 

B) Comprimento/altura. 

C) Perímetro cefálico e toráxico. 

D) Índice de massa corporal.   

 

17. Menina de 4 anos e oitos meses, residente do interior de um município chega à Unidade Básica 

de Saúde no colo da mãe com náuseas, vômitos e dor abdominal. A mãe relata que no chão da 

residência onde a menina estava brincando encontrou um frasco de paracetamol vazio que ela havia 

comprado no dia anterior e a criança contou que tomou o medicamento. Exames laboratoriais 

evidenciaram hipocalemia e aumento de enzimas hepáticas e o pediatra constatou overdose por 

paracetamol. Diante do fato, o pediatra deve prescrever a administração de: 

A) Atropina. 

B) Acetilcisteína. 

C) Bicarbonato de sódio. 

D) Difenidramina. 

 

18. Considerando que um dos princípios éticos e doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 

equidade, assinale a alternativa incorreta sobre esse princípio/diretriz: 

A) Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas 

necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e 

deve atender a diversidade. 
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B) No âmbito do sistema nacional de saúde, se evidencia equidade, por exemplo, no atendimento 

aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a 

quem requer menos cuidados.    

C) Exemplo prático de equidade ocorre frequentemente em unidades, que implantaram a 

classificação de risco, onde a prioridade no atendimento é definida por critérios combinados de 

ordem de chegada, urgência e gravidade.  

D) A equidade garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 

assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. 

 

19. A gestão e a execução das ações de saúde no nível da Atenção Básica ou Atenção Primária à 

saúde no Sistema Único de Saúde é de competência e responsabilidade: 

A) Do governo municipal. 

B) Do governo estadual. 

C) Do governo federal. 

D) De qualquer nível de governo. 

 

20. Os reflexos que os bebês apresentam servem para os pediatras avaliarem a vitalidade e o estado 

de saúde neurológico do bebê. Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta o 

nome correto do reflexo apresentado: 

 

Fonte https://www.fcm.unicamp.br/fcm/neuropediatria 

A) Reflexo Tônico-Cervical Assimétrico. 

B) Reflexo de Galant. 

C) Reflexo de Moro. 

D) Reflexo de busca. 


