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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 do sexo feminino de 17 anos, estudante do último período do ensino médio, chega 

à Unidade Básica de Saúde (UBS) desacompanhada e relata ter mantido relação sexual desprotegida 

com o namorado de 23 anos na noite anterior. Não faz uso de pílula anticoncepcional e deseja, com 

o intuito de evitar uma gravidez, receber anticoncepção de emergência. Sobre o exposto e, à luz de 

preceitos éticos, qual a conduta adequada? Assinale a resposta correta: 

A) Fornecer anticoncepção hormonal de emergência exclusivamente na presença dos pais da 

adolescente. 

B) Fornecer anticoncepção hormonal de emergência mesmo sem a presença dos pais de 

adolescente. 

C) Fornecer anticoncepção hormonal de emergência exclusivamente na presença do namorado da 

adolescente. 

D) Não fornecer anticoncepção hormonal de emergência à adolescente e comunicar o conselho 

tutelar sobre o ocorrido. 

 

12. Ione, 54 anos, relata muitos sintomas climatéricos, com destaque para ondas de calor diversas 

vezes durante o dia e intensa sudorese noturna. Refere ainda importante queda no apetite sexual. A 

menopausa ocorreu há pouco mais de 2 anos. Não possui comorbidades, não faz uso de 

medicamentos, nega tabagismo e relata não ter histórico familiar de câncer ou de evento 

tromboembólico. Engravidou duas vezes e ambos os filhos nasceram de parto cesariano, sendo estas 

as suas únicas cirurgias. Apresenta mamografia Birads 2, colpopcitologia oncótica negativa para 

neoplasia, ultrassonografia endovaginal com endométrio medindo 2mm de espessura e perfil 

lipídico normal. Qual das opções terapêuticas abaixo listadas se caracteriza como a mais adequada 

(eficácia e segurança) para esta paciente? 

A) Estrogênio equino conjugado (EEC) 0,625mg duas vezes por semana por via vaginal. 

B) Estradiol 1mg uma vez por dia por via oral. 

C) Isoflavona 60mg uma vez por dia por via oral. 
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D) Estradiol 1mg + Acetato de noretisterona 0,5mg uma vez por dia por via oral. 

 

13. Sobre o tratamento da infecção urinária baixa (cistite) na mulher, avalie as assertivas a seguir: 

I. O Sulfametoxazol-trimetoprima, amplamente utilizado ao longo dos anos, tem o seu uso muito 

questionado atualmente, uma vez que a resistência microbiana a esse agente tem aumentado muito 

recentemente. 

II. As Fluorquinolonas, por permitirem tratamentos de curta duração, são opções eficazes e seguras 

no tratamento das infecções urinárias baixas na mulher e nas gestantes. 

III. A Nitrofurantoína, por ser bem tolerada e por possuir potencial teratogênico muito baixo (Classe 

B – Food and Drug Administration), é uma boa escolha para uso na gestação. 

IV. Os produtos à base de Cranberry, suco ou cápsulas, pela ação das Proantocianidinas, as quais 

impedem a adesão das bactérias ao uroepitélio, são alternativas eficazes na profilaxia das cistites 

nas mulheres. 

Estão corretas: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

 

14. Com relação ao auto-exame de mamas e o rastreamento do câncer de mamas em mulheres, é 

correto afirmar:  

A) Tal prática se mostrou efetiva no diagnóstico precoce do câncer de mama e, portanto, deve ser 

estimulada como método de rastreamento do câncer de mama.  

B) Tal prática se mostrou efetiva na redução da mortalidade por câncer de mama e, portanto, deve 

ser estimulada como método de rastreamento do câncer de mama. 

C) Tal prática não se mostrou efetiva na redução da mortalidade por câncer de mama e, portanto, 

não deve ser estimulada como método de rastreamento do câncer de mama. 

D) Tal prática, apesar de não ter se mostrado efetiva na redução da mortalidade por câncer de 

mama, pode funcionar como um substituto de baixo custo à mamografia como método de 

rastreamento do câncer de mama.  
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15. A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é uma causa importante de mortalidade 

materna no Brasil. Dentre as suas formas clínicas, além de possuir níveis tensionais mais elevados, 

os casos classificados como Pré-eclâmpsia grave irão se apresentar com alterações laboratoriais 

mais severas quando comparados aos casos de Pré-eclâmpsia leve. Representam critérios 

diagnósticos de Pré-eclâmpsia grave as alternativas abaixo, exceto:  

A) Proteinúria superior a 300mg/L em urina de 24 horas. 

B) Creatinina sérica > 1,2mg/dL. 

C) Contagem de plaquetas < 100.000/mm
3
. 

D) Elevação das enzimas hepáticas > 70UI/L. 

 

16. Flavia, 26 anos, está no segundo mês após o parto de seu primeiro filho Pedro Paulo. Está em 

aleitamento exclusivo e deseja orientação sobre métodos contraceptivos. Relata ser alérgica ao uso 

de látex e insegura quanto ao método da amenorreia lactacional. De acordo com os critérios de 

elegibilidade dos métodos contraceptivos da Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a 

opção que, neste momento, não deveria ser oferecida a essa paciente:  

A) Acetato de Medroxiprogesterona de depósito 150mg. 

B) Implante subdérmico de Etonogestrel. 

C) Sistema intra-uterino com Levonorgestrel. 

D) Adesivo transdérmico com Etinilestradiol. 

 

17. Sobre a assistência pré-natal às mulheres portadoras do vírus HIV, assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeiro e (F) falso. 

(   ) A contagem dos linfócitos T-CD4 estabelece o risco de progressão para AIDS e representa um 

importante indicador sobretudo para pacientes assintomáticas. 

(   ) A contagem da carga viral é um importante indicador do risco de transmissão vertical do HIV e 

também é útil para monitorar a resposta ao tratamento.  

(   ) A Zidovudina (AZT) em esquema de monoterapia, constitui a forma mais efetiva de prevenção 

da transmissão vertical do HIV durante o pré-natal. 

(    ) A contagem da carga viral no terceiro trimestre auxilia na definição da via de parto. 

(   ) A Zidovudina (AZT) em esquema de monoterapia endovenosa, constitui a droga de escolha 

para uso durante o trabalho de parto de gestantes HIV+.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V –F – F – V – V. 

B) V – V – F – V – V. 
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C) V – V – F – V – F. 

D) V – F – F – F – V. 

 

18. A Ultrassonografia morfológica fetal, realizada entre 20 e 24 semanas de idade gestacional, é 

exame fundamental na boa prática obstétrica. Quando realizado por profissional habilitado e de 

acordo com as recomendações das sociedades de especialidades, permite ao médico assistente 

avaliar, exceto:  

A) Avaliar o risco de parto prematuro, através da medida do colo uterino. 

B) Avaliar o risco de pré-eclâmpsia, através do estudo doppler das artérias uterinas. 

C) Avaliar o risco de cromossomopatias, através da medida da Translucência Nucal. 

D) Avaliar o risco de malformações fetais, através da análise da morfologia do feto.   

 

19. Acerca da infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), causador de inúmeros tipos de câncer, 

com destaque para o câncer de colo uterino, avalie as assertivas a seguir: 

I. O uso regular do preservativo, durante todo o período da penetração, impede a transmissão sexual 

do vírus. 

II. As frações E6 e E7 do vírus são fundamentais no processo de carcinogênese e de imortalização 

celular. 

III. Uma vez adquirido, o vírus do HPV irá se alojar nos gânglios nervosos da região genital onde 

permanecerá de forma perene, podendo voltar a causar novas lesões cutâneas em momentos de 

queda da imunidade do hospedeiro. 

IV. O exame citopatológico é capaz de diagnosticar o tipo de HPV e, com isso, classificá-lo quanto 

ao tipo oncogênico. 

Estão corretas: 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I e IV. 
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20. A perda gestacional recorrente (PGR) se caracteriza por 3 ou mais perdas gestacionais e ocorre 

em aproximadamente 1% das mulheres. Considerando as principais causas e, descartando as perdas 

sem causas aparente, qual das alternativas abaixo não representa exames rotineiramente indicados 

na investigação da PGR? 

A) Pesquisa da Síndrome Anti-Fosfolípide (SAAF), com determinação da Anticardiolipina, 

Anticoagulante Lúpico e Anti-ß2-glicoproteína. 

B) Avaliação das causas anatômicas, com ecografia endovaginal e da cavidade endometrial, com 

histeroscopia, histerossalpingografia ou histerossonografia. 

C) Pesquisa de agentes infecciosos: Micoplasma, Ureaplasma, Clamídia e Gonococo. 

D) Avaliação de desequilíbrios hormonais, em especial com a dosagem do Hormônio estimulante 

da Tireóide (TSH).   

 


