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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. Adolescente de 18 anos, residente no centro do município, chega à Unidade Básica de Saúde 

amparada nos braços pelos familiares apresentando náuseas, vômitos e dor abdominal. Os 

acompanhantes relatam que a adolescente estava caída no chão da residência e ao seu lado foram 

encontrados dois frascos de paracetamol vazios que ela havia comprado no dia anterior. Exames 

laboratoriais evidenciaram hipocalemia e aumento de enzimas hepáticas. O clínico constatou 

overdose por paracetamol. Diante do fato, o clínico deve prescrever a administração de: 

A) Atropina. 

B) Acetilcisteína. 

C) Bicarbonato de sódio. 

D) Difenidramina. 

 

12. 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. 

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.  
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13. 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. 

 

14. Uma gestante de 12 semanas apresenta em consulta de acompanhamento pré-natal resultados de 

exames laboratoriais com VDRL 1:16 e FTA-Abs positivo. Nega qualquer sintoma atual ou prévio 

sugestivo de sífilis ou parceiro sabidamente infectado. Não se recorda de qualquer tratamento 

prévio com antibióticos. Diante do quadro, sua conclusão é que: 

A) Não se trata de sífilis, pois o título é menor que 1:24. 

B) O tratamento deve ser imediato com penicilina benzatina. 

C) A idade gestacional precoce impede conduta terapêutica imediata. 

D) Não há risco de infecção congênita com esse título. 

 

15. Um homem de 26 anos queixa-se de intolerância ao calor, sudorese excessiva, tremores e relata 

estar sentindo uma espécie de angústia interna. O exame físico revela conjuntiva avermelhada, 

mãos quentes e úmidas, a tireoide não estava visivelmente aumentada. Para auxiliar no 

esclarecimento do caso qual dos seguintes testes teria mais utilidade para obter um diagnóstico 

preciso? 

A) Eletrocardiograma e determinação de potássio. 

B) Determinação de eletrólitos no soro e hemograma. 

C) Determinação de TSH e T4 livre. 

D) Determinação dos níveis séricos de cortisol e adrenalina. 

 

16. Homem de 64 anos queixa-se ao médico da Estratégia Saúde da Família de episódios frequentes 

de tontura e entorpecimento nas pernas. Pela anamnese e exame clínico, o médico observou que o 

paciente leva um estilo de vida sedentário, é obeso (IMC de 32kg/m
2
) e apresenta hipertensão 

(180/110 mmHg). Solicitou-se retorno do paciente após uma semana, em estado de jejum, para 

coleta de sangue e teste oral de tolerância à glicose. Os exames revelaram hiperglicemia de jejum, 

hiperinsulinemia, dislipidemia e intolerância à glicose. O diagnóstico mais provável para o paciente 

é: 
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A) Hipotireoidismo. 

B) Diabetes mellitus tipo 2. 

C) Síndrome de Bubin-Johnson. 

D) Hipercolesterolemia familiar. 

 

17. Preferencialmente, o médico da equipe preconizada pelo PSF deve ser um generalista; portanto, 

deve atender a todos os componentes das famílias, independentemente de sexo e idade. Ressalte-se 

que o profissional deve procurar compreender a doença em seu contexto pessoal, familiar e social. 

A convivência contínua lhe propicia esse conhecimento e o aprofundamento do vínculo de 

responsabilidade para a resolução dos problemas e manutenção da saúde dos indivíduos. Abaixo são 

colocadas possíveis atribuições básicas do médico da saúde da família. Avalie se são falsas e 

verdadeiras e assinale a sequência correta: 

(    ) Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade. 

(    ) Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e 

de confiança. 

(  ) Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos 

preventivos e de educação sanitária. 

(   ) Empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às consultas ou não  e executar 

ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência.  

(   ) Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

A) V – V – V – V. 

B) V – V – V – F. 

C) V – F – V – V.  

D) V – V – F – F. 

 

18. Paciente do sexo feminino, 33 anos, empregada doméstica, queixa-se ao médico da Saúde da 

Família de vesículas na parte posterior do tronco. A paciente referiu um período sintomatológico 

(antes das erupções) de dor, ardor prurido e sensação de cócegas e/ou formigamento. Relatou que 

no segundo dia começaram a surgir vesículas avermelhadas com fluídos claros e sensíveis ao toque, 

que continuaram a crescer e se espalhar rapidamente em direção do dorso lateral direito das costas. 

No 4° dia houve aumento da intensidade da dor, ardor e das vesículas, como é apresentado a 

imagem. 
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Fonte: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/ 

Baseado no caso em questão, qual a hipótese diagnóstica mais provável e o medicamento a ser 

utilizado. 

A) Picada de aranha – hidrocortisona. 

B) Contato com  Lonomia obliqua – Levofloxacino.  

C) Herpes Zóster – Aciclovir. 

D) Dermatite de contato – dexametasona. 

 

19. Paciente do sexo masculino de 35 anos de idade, sem antecedentes pessoais relevantes, com 

hábitos alcoólicos ou toxicofílicos, recorreu ao Serviço da Unidade Básica de Saúde por um quadro 

clínico de epigastralgia e vômitos. Encontrava-se febril, hemodinamicamente estável e apresentava 

diminuição do murmúrio vesicular na base do hemitórax direito. Analiticamente salientava-se 

aumento dos parâmetros inflamatórios, trombocitopenia (plaquetas de 65.000), prolongamento do 

tempo de protrombina com INR de 1,94, AST:116 U/L, ALT: 96 U/L, bilirrubina total: 1,3 mg/dL, 

albumina:1,6 mg/dL e função renal sem alterações.  Realizou endoscopia digestiva alta, que revelou 

no terço distal do esófago, variz grande sem manchas vermelhas ou ponto de rotura (Imagem 1) e 

mucosa do fundo e corpo com padrão em mosaico (Imagem 2). Com o passar dos dias verificou-se 

agravamento clínico com aumento do volume abdominal e edema marcado dos membros inferiores. 

Realizou-se ecografia abdominal, que revelou fígado pequeno de ecoestrutura heterogénea, 

compatível com cirrose, esplenomegalia de 17 cm e ascite em moderada quantidade (Imagem 

3). Marcadores sorológicos para os vírus da hepatite A, B, C, citomegalovírus, Epstein-
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Barr, Herpes simplex 1 e 2 e imunodeficiência humana adquirida 1 e 2 foram negativos. O nível 

sérico da ceruloplasmina, se revelou baixo 3 mg/dL e o doseamento urinário de cobre em 24 horas 

aumentado 4,4 mol. Dosagem de  alfafetoproteína estava dentro dos valores de referência. 

 

  

Imagem 1: Endoscopia digestiva alta:  

Variz grande no terço distal do esófago. 

Imagem 2: Endoscopia digestiva 

alta: Mucosa do fundo e corpo 

com padrão reticulado. 

 

 

Imagem 3: Ecografia abdominal – Fígado pequeno, com ecoestrutura heterogênea e 

bordos irregulares, esplenomegalia e ascite moderada.  

Fonte: Lagos A. C. et al., J Port Gastrenterol. vol.19 no.6 Lisboa nov. 2012. 

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que possui diagnóstico mais provável da 

patologia. 

A) Carcinoma hepatocelular. 

B) Doença hepática alcoólica. 
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C) Hepatoblastoma. 

D) Doença de Wilson. 

 

20. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 

Atenção à Saúde os serviços: 

I. De atenção primária. 

II. De atenção de urgência e emergência. 

III. De atenção psicossocial. 

IV. Especiais de acesso aberto. 

Está correto o que se apresenta em: 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV. 

 

 

 

 


