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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
“Existe uma pequena chance de supervulcões (e não
asteroides, como alguns pensam) terem acabado com
os dinossauros, milhões de anos atrás, com sua lava e
a sua fumaça tóxica. Então, como não conseguiriam
destruir a nós, meros humanos?
Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo.
Um dos menores consegue alcançar 240 mil km cúbicos (quase a Itália inteira) só com a lava. A fumaça
alcançaria mais. Juntos, os cinco conseguiriam torrar
uma grande parcela da população mundial, e ainda
espalhariam fumaça letal aos montes. Isso sem falar
que a fumaça ainda iria cobrir o céu da Terra por muito
tempo, impedindo o sol de chegar às matas, matando
tudo à nossa volta.”
Victor Bianchin: Adapt. de 6 maneiras como o mundo pode realmente
acabar no futuro. In: Mundo estranho. São Paulo: Abril, 21 dez. 2012.

Obs.: Os números entre parênteses nas questões indicam o parágrafo em que se encontram os fragmentos
apresentados.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os parênteses do 1o e 2o parágrafos isolam
vocativos.
b. ( ) A linguagem do texto é literária; plurissignificativa, tenta convencer o leitor a aderir às
ideias do autor.
c. ( ) Em “Isso sem falar” (2o), o termo sublinhado se
refere a um dos menores vulcões, que “consegue alcançar 240 mil km cúbicos”.
d. ( ) Foi a lava e a fumaça tóxica dos vulcões que
acabaram com os dinossauros, milhões de
anos atrás.
e. ( X ) Em “impedindo o sol de chegar às matas,
matando tudo à nossa volta”(2o), o primeiro
emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório e o segundo, facultativo.

(15 questões)
2. Em relação às formas verbais alcançaria (2o),
conseguiriam (1o) e espalhariam (2o), é correto
afirmar que elas:
a. (
b.
c.

d.
e.

) se encontram no futuro do presente do indicativo; indicam fatos que deverão ocorrer.
( ) se referem aos supervulcões existentes na
Itália.
( X ) se encontram no futuro do pretérito do indicativo; indicam fatos incertos, que poderão ou
não ocorrer.
( ) se referem à lava que os supervulcões poderão expelir.
( ) se referem à fumaça que os cinco supervulcões alcançariam juntos.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A palavra Então (1o) é advérbio de tempo.
b. ( X ) Em “Hoje, existem cerca de cinco supervulcões
no mundo.” (2o), a forma verbal equivale a há.
c. ( ) Em “impedindo o sol de chegar às matas,
matando tudo à nossa volta” (2o) as formas
verbais sublinhadas encontram-se no gerúndio: indicam fato futuro.
d. ( ) É gramaticalmente correto empregar o gerúndio com ideia de progressividade no futuro,
como em “Vou estar enviando a proposta
ainda hoje”.
e. ( ) No texto, a expressão verbal “conseguiriam
torrar” (2o) tem o mesmo significado que em
“Victor e seus amigos conseguiram torrar meio
salário mínimo em bebidas”.
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4. Leia as afirmativas abaixo.
1. Em “como não conseguiriam destruir a nós”
(1o) a expressão sublinhada equivale a nos, em
“conseguiram nos destruir”.
2. Estabelecendo relação de dependência entre
dois termos, o a pode exercer função de preposição, como em Fui a Tubarão ontem.
3. O a pode anteceder um substantivo, determinando-o; exerce, então, a função de artigo
definido, como em “Júlia? Eu a levei para casa”.
4. Em “só com a lava” (2o), a palavra sublinhada
apresenta ideia de inclusão.

Temas Atuais

6. Com relação à escassez mundial de água potável,
que representa menos de 1% do total da água da
Terra, é correto afirmar:
a. (

b.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

c.

a.
b.
c.
d.
e.

d.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Assisti Jurassic Park na tevê a cores.
b. ( ) Prefiro mil vezes viajar do que trabalhar.
c. ( ) Era três horas quando cheguei ao pé do
vulcão.
d. ( X ) Esperamos que V. Sa. examine atentamente
nosso projeto.
e. ( ) A revista que recomendaram-nos é Mundo
estranho.
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e.

) A falta de água potável frequente na Região
Nordeste do Brasil é provocada pelo consumo
exagerado nas cidades e na irrigação.
( X ) Com o consumo crescente e em ritmo acelerado da água potável, que não permite tempo
suficiente para a natureza reciclá-la, surgem
os riscos da sua escassez.
( ) O risco de escassez de água no Brasil é mínimo,
pois os rios do país concentram em torno de
20% da água potável do mundo.
( ) A água potável é um recurso natural renovável e inesgotável, pois o tempo e a natureza
permitem a sua descontaminação.
( ) O desmatamento indiscriminado e a poluição
progressiva dos lençóis freáticos transformam
a água potável em recurso não renovável.

7. Sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é correto
afirmar:
a. ( X ) Os resultados do plebiscito realizado na
Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos
foram favoráveis à anexação.
b. ( ) Tropas da OTAN impediram a anexação,
ocupando as base militares da Ucrânia na
Península da Crimeia.
c. ( ) O parlamento russo vetou a anexação decretada pelo presidente Putin por considerá-la
uma violação dos direitos da Ucrânia.
d. ( ) A anexação ocorreu mesmo diante das manifestações contrárias da maior parte da população da Crimeia.
e. ( ) As autoridades ucranianas tentaram evitar a
anexação do seu território com ameaças do
cancelamento de vendas de gás natural aos
russos.
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8. Com relação à aprovação pelo Supremo Tribunal
Federal da lei que trata da reserva de vagas para
negros nas universidades públicas, é correto afirmar:

10. Assinale a alternativa correta sobre acontecimento
histórico relevante ocorrido no Brasil há 50 anos, cujo
aniversário se comemorou recentemente.

a. ( ) Alguns ministros consideraram a lei inconstitucional, pois privilegia um grupo de cidadãos
e desrespeita o princípio jurídico da igualdade,
mas ela foi aprovada.
b. ( ) A confirmação da constitucionalidade da
reserva de vagas para negros nas universidades públicas desagradou a muitas lideranças
das comunidades negras, pois foi estabelecido
um prazo de 7 anos para a implantação da lei.
c. ( ) As manifestações de apoio do Partido
Democratas (DEM) foram decisivas para a
tramitação e aprovação do projeto da lei
de cotas no Congresso e para a manifestação acerca da sua constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal.
d. ( X ) Os ministros foram unânimes em considerar
que as políticas de cotas raciais são constitucionais devido à desigualdade social promovida por mais de 350 anos de escravidão e
pela herança que deixou.
e. ( ) A aprovação da lei que reserva vagas para
afrodescendentes estimulou as lideranças
indígenas a reivindicar as mesmas condições,
pois afirmam que também sofreram com a
escravidão do passado.

a. (

9. Analise o texto abaixo:
Entre as diferentes atividades econômicas, a indústria
brasileira representa o     setor gerador de riquezas do PIB, atrás do setor              .
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1o ; de investimentos
1o ; da agricultura
2o ; de serviços
2o ; da pecuária
3o ; das exportações

b.
c.
d.
e.

) O início dos conflitos que deram origem à
Guerra do Contestado.
( ) A criação do Estado do Acre com a anexação
de territórios da Bolívia.
( ) A renúncia de Jânio Quadros à presidência da
República.
( ) A conquista do tricampeonato mundial de
futebol pela seleção brasileira.
( X ) O golpe que depôs João Goulart da presidência da República.

Noções de Informática

5 questões

11. O executável presente em distribuições Linux
Ubuntu corretamente indicado para realizar a verificação de discos com o propósito de encontrar e reparar erros de disco e de sistema de arquivos é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

extck
e2fsck
scandisk
chkdisk
checkdisk

12. O Brasil passou recentemente por uma importante mudança na forma de enviar e-mail, onde foi
modificada a porta utilizada para envio (SMTP).
Assinale a alternativa que descreve o principal objetivo desta mudança.
a. ( X ) Combater o envio não autorizado de e-mail
(SPAM).
b. ( ) Uniformizar o envio de e-mail entre os países
do mercosul.
c. ( ) Expandir a capacidade do sistema de e-mail
do país.
d. ( ) Melhorar o desempenho (velocidade) no
envio dos e-mail.
e. ( ) Utilizar software livre e gratuito nos servidores
de envio de e-mail.
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13. Assinale a alternativa que indica a sequência
de passos mais simples de acessar o Agendador de
Tarefas do Windows 7.
a. ( ) Painel de Controle  Agendador de Tarefas
b. ( ) Menu Iniciar  Programas  Agendador de
Tarefas
c. ( ) Menu Iniciar  Programas  Acessórios 
Agendador de Tarefas
d. ( X ) Computador (botão direito do mouse) 
Gerenciar  Agendador de Tarefas
e. ( ) Computador (botão direito do mouse) 
Propriedades  Agendador de Tarefas

14. Assinale a alternativa que possibilita a exibição
de slides utilizando o software MS Powerpoint (versão
2010 em português), de forma que os slides sejam
mostrados em tela cheia no projetor e com anotações
na tela do computador, de forma a orientar e prover
suporte à apresentação do apresentador.
a. ( ) Guia Apresentação de slides  Pressionar
botão Apresentar com anotações
b. ( ) Guia Exibição  Marcar checkbox Modo de
exibição do apresentador
c. ( X ) Guia Apresentação de slides  Marcar checkbox Modo de exibição do apresentador
d. ( ) Guia Exibição  Pressionar botão Apresentar
com anotações
e. ( ) Pressionar as teclas Ctrl + N (Notes) durante a
apresentação de slides

15. Assinale a alternativa que descreve a função
CONT.NÚM() do MS Excel 2010 em português.
a. ( ) Essa função não existe no MS Excel versão
2010 em português.
b. ( ) Soma os valores numéricos das células de um
dado intervalo de células.
c. ( ) Conta o número de células de um dado intervalo de células.
d. ( ) Conta a quantidade de ocorrências de algum
valor em um dado intervalo de células.
e. ( X ) Conta os valores numéricos em um dado
intervalo de células e lista de argumentos.
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Conhecimentos Específicos
16. A atenção básica é a porta de entrada para os serviços de saúde que são coordenados e administrados
pelas esferas municipais de governo.
O instrumento para essa ação se baseia no(a):
a. ( X ) Programa de Saúde da Família (PSF).
b. ( ) Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF).
c. ( ) Atenção secundária em ambulatório de
especialidades.
d. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais
municipais e rede conveniada.
e. ( ) Atenção primária em ambulatórios e unidades
de saúde de Hospitais Universitários.

17. Considere pacientes soropositivos para o vírus
HIV que passam a apresentar sintomas sugestivos de
AIDS. Esses pacientes necessitam ter acesso ao sistema
de saúde em condições de igualdade, entretanto
mantendo uma discriminação positiva para prioridade
no seu tratamento.
Esse princípio, aplicado pelo SUS, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Igualdade.
Equidade.
Integralidade.
Universalidade.
Regionalização.

(20 questões)

18. Durante o procedimento de Territorialização, os
agentes comunitários de saúde identificam determinadas pessoas que se constituem em grupos prioritários de trabalho.
Assinale a alternativa que se refere a esses grupos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

HIV e AIDS.
Tuberculose e Hanseníase.
Câncer uterino e de mama.
O deficiente físico e o deficiente mental.
Planejamento familiar e adolescente e drogas.

19. Conforme o Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS), o número de agentes em um município, a serem pagos com recursos federais, se limita à
cobertura populacional de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 agente para cada 50 habitantes.
1 agente para cada 550 habitantes.
1 agente para cada 1000 habitantes
10 agentes para cada 550 habitantes
10 agentes para cada 1000 habitantes

20. A menor unidade de território ou de população
a ser apropriada para o processo de planejamento e
gestão da saúde caracteriza um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Distrito sanitário.
Centro de saúde.
Unidade local de saúde.
Conselho de municipal de saúde.
Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF).
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21. No Brasil, a Lei Federal no 8.142/90 estabeleceu as
diretrizes e as formas de participação e controle social
e instituiu a Conferência de Saúde e o Conselho de
Saúde nas três esferas de governo.
Assinale a alternativa que indica corretamente uma
das diretrizes desse conselho.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Planejamento de saúde.
Assistência à saúde.
Caráter deliberativo.
Medicina preventiva e social.
Gestão e financiamento dos recursos.

22. Não é característica própria para descrever a
atenção primária.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Integralidade da atenção.
Alta e média complexidade.
Porta de entrada para o sistema de saúde.
Responsabilidade pelos indivíduos ao longo
do tempo.
e. ( ) Capacidade de coordenar os cuidados às
necessidades dos indivíduos, suas famílias e
comunidades.

23. Em uma determinada cidade do norte de Santa
Catarina, foi observado, há cerca de 5 anos, um
aumento no número de casos de Doença de Chagas
pela presença do vetor na cana de açúcar, chegando a
850 casos novos nesse período, nessa região.
Considerando uma população exposta de 650.000
pessoas, a taxa de incidência dessa doença por 1000
habitantes foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1,3.
13.
137.
76,4.
7,6.
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24. Um Indicador de Saúde indica, revela a situação
de saúde da população ou de um indivíduo.
A letalidade é um indicador que se refere à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Letalidade.
Severidade.
Morbidade.
Mortalidade.
Esperança de vida.

25. Para o tratamento ambulatorial da Tuberculose
são utilizados Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida
e Etambutol na primeira fase do tratamento, por
2 meses, seguidos de Rifampicina e Isoniazida por
mais 4 meses.
Esse protocolo de tratamento está indicado:
a. ( ) Na tuberculose miliar.
b. ( X ) Em todas as formas de tuberculose pulmonar.
c. ( ) Na tuberculose extrapulmonar na forma de
meningoencefalite.
d. ( ) Na tuberculose pleural, em paciente infectado
pelo HIV.
e. ( ) Na tuberculose extrapulmonar na forma de
meningoencefalite em paciente, infectado
pelo HIV.

26. Assinale a alternativa que se refere corretamente
à principal estratégia para interromper a cadeia de
transmissão da tuberculose.
a. ( ) Tratamento profilático de contatos.
b. ( ) Esquema vacinal completo com BCG.
c. ( X ) Busca ativa e descoberta precoce dos casos
bacilíferos.
d. ( ) Investigação laboratorial em pessoas infectadas pelo HIV.
e. ( ) Diminuição da taxa de abandono de tratamento de pacientes bacilíferos.

Estado de Santa Catarina

27. Considere pacientes que apresentam, após 6
a 8 semanas do aparecimento do cancro duro em
região genital, lesões cutâneas e mucosas eritematosas em forma de roséolas, formando um eritema,
morbiliforme.
Tal quadro é característico de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Sífilis tardia.
Sífilis latente.
Sífilis primária.
Sífilis secundária.
Sífilis terciária.

28. As doenças de pele são prevalentes na prática da
atenção primária. Das lesões elementares em relação à
cor das lesões, a escarlatina apresenta como manifestação dermatológica um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Púrpura.
Eritema.
Petéquia.
Equimose.
Exantema.

30. Na atenção básica é fundamental identificar
nevos melanocíticos que são precursores de melanomas ou apenas nevos, que são marcadores de risco.
As lesões que apresentam o maior risco de degeneração maligna são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Ceratoses actínicas
Leucoplasia.
Nevos acrômicos.
Nevos displásicos de Clark.
Nevos melanocíticos adquiridos.

31. A morbidade é a variável característica das comunidades de seres vivos; refere-se ao conjunto dos
indivíduos que adquirem doenças (ou determinadas
doenças) num dado intervalo de tempo em uma
determinada população.
São indicadores de saúde que se referem à morbidade:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Mortalidade geral e esperança de vida.
Gravidade, severidade e transcendência.
Incidência, prevalência e taxa de ataque.
Mortalidade geral, mortalidade por causa e
letalidade.
) Mortalidade geral, mortalidade materna e
mortalidade infantil.

29. Manchas hipocrômicas na pele e mucosas, sem
alteração do relevo, provocadas pela destruição dos
melanócitos, são características de:

e. (

a.
b.
c.
d.
e.

32. Em relação ao prontuário médico, todas as alternativas abaixo se referem a partes integrantes, exceto:

(X)
( )
( )
( )
( )

Vitiligo.
Púrpura.
Pitiríase.
Melasma.
Nevo anêmico.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Evolução médica.
Prescrição médica.
Exames complementares.
Evolução de enfermagem.
AIH – autorização de internação hospitalar.
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33. No caso de remoção e/ou transferência de
pacientes para outras unidades hospitalares, cabe ao
médico assistente determinar a necessidade ou não
de acompanhamento médico durante o percurso.
Assim, os casos em que não há necessidade de acompanhamento médico deverão ser feitos por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

UTI móvel.
Ambulâncias de resgate.
Ambulâncias de transporte.
Ambulâncias de suporte básico.
Ambulâncias de suporte avançado de vida.

34. Na elaboração do atestado médico, cabe ao
médico:
a. ( ) Registrar os dados de maneira legível.
b. ( ) Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo.
c. ( ) Especificar o tempo concedido de dispensa à
atividade, necessário para a recuperação do
paciente.
d. ( ) Deixar legível o número de registro no
Conselho Regional de Medicina.
e. ( X ) Estabelecer o diagnóstico e codificar com CID.

35. Assinale a alternativa que se refere corretamente
aos itens obrigatórios no prontuário, que devem
constar em todos os atendimentos de emergência ou
ambulatoriais:
a. ( ) Pedidos de parecer, atestados e certidões de
óbito.
b. ( ) Evolução médica, evolução de enfermagem,
descrição cirúrgica e boletim de anestesia.
c. ( ) Anamnese, exame físico, partograma e exame
físico inicial do recém-nascido.
d. ( X ) Identificação do paciente, anamnese, exame
físico, hipóteses diagnósticas, diagnóstico
definitivo e tratamento efetuado.
e. ( ) AIH – autorização de internação hospitalar,
débito de centro cirúrgico ou obstétrico e
exames complementares.
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