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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Diante do cenário atual todos os profissionais de saúde envolvidos no atendimento aos pacientes
devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI). As medidas de prevenção e controle a
serem adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados pela COVID-19 são
apresentadas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº04/2020 (na sétima atualização em
09/09/2021).
Sobre as medidas de precaução baseadas nas vias de transmissão assinale V para verdadeiro e F
para falso:
( ) as precauções padrão assumem que todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou
colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de assistência à saúde e devem
ser implementadas em todos os atendimentos, independente do diagnóstico do paciente, mediante o
risco de exposição a sangue e outros fluidos ou secreções corporais.
( ) as precauções por gotículas são indicadas nas situações em que os patógenos permanecem
suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando inaladas, podem penetrar mais
profundamente no trato respiratório
( ) as precauções por aerossóis são indicadas para doenças que os agentes têm tamanho maior que
5 µm e podem atingir a via respiratória alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade
bucal.
( ) as precauções de contato são indicadas para pacientes colonizados por bactérias
epidemiologicamente relevantes.
Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V
F, V, V, V
V, F, F, V
F, F, F, V
F, V, V, F

12. Nos Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), no
Algoritmo de emergência associada a suspeita de intoxicação por uso de opioide para profissionais
da saúde há protocolo de condutas a serem adotadas de acordo com resposta da vítima.
Na seguinte situação: vítima com suspeita de intoxicação por uso de opioide, com respiração
irregular e presença de pulso.
Leia as alternativas abaixo, e organize quanto a ordem recomendada no algoritmo para atendimento:
A- administre naloxona
B- abra via aérea e reposicione
C- realize ventilação de resgate ou com dispositivo bolsa-válvula-máscara
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA:
a)
b)

A, B, C
C, A, B

c)
d)
e)

C, B, A
B, A, C
B, C, A

13. No site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) www.dive.sc.gov.br – é possível consultar o Calendário de Vacinação da Rede Pública de Santa
Catarina, que teve alterações em 2018, contendo as mudanças anunciadas pelo Programa
Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS).
Sobre essa atualização, assinale abaixo a alternativa CORRETA com uma das principais
mudanças:
a)
b)
c)
d)
e)

Aplicação da
Aplicação da
Aplicação da
Aplicação da
Aplicação da

vacina contra
vacina contra
vacina contra
vacina contra
vacina contra

HPV para todas as idades
VOP para crianças acima de 10 anos
varicela aumentou volume para 1ml
Hepatite B aumentou volume para 1ml
a febre amarela para crianças com 9 meses.

14. Imunizar a população tem se mostrado o meio mais efetivo, eficaz e eficiente para o controle,
erradicação e até a eliminação de doenças que assombravam a sociedade por séculos, antes do
surgimento das vacinas. O PNI é um dos maiores e mais inclusivos programas de imunização de todo
o mundo, contribuindo para que feitos incríveis ocorressem no Brasil, como a erradicação da varíola
na década de 80 e da Poliomielite na década de 90. Sem mencionar o controle de diversas outras
doenças, que sem as vacinas adequadas poderiam causar mortes, deformações, incapacitações e
incorrer em prejuízos incalculáveis para o poder público.
Para garantir a Segurança do Paciente na administração das vacinas, a via de administração e
volume administrado devem ser os preconizados.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que traz informações do PNI da vacina Pentavalente:
a) Indicação: vacina contra tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B.
Dosagem: 0,5ml. Via de administração: IM.
b) Indicação: vacina contra tétano, varicela, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B.
Dosagem: 0,5ml. Via de administração: SC.
c) Indicação: vacina contra tétano, varicela, coqueluche, Haemophilus influenza b e hepatite B.
Dosagem: 1,0ml. Via de administração: IM.
d) Indicação: vacina contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite A e hepatite B. Dosagem:
0,5ml. Via de administração: SC.
e) Indicação: vacina contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite A e hepatite B. Dosagem:
1,0ml. Via de administração: IM.
15. De acordo com o Código de Ética Médico – CEM (2018), analise as afirmações abaixo:
I- É vedado ao médico assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não
participou.
II- É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
III- É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a
terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos
médicos.
IV- É vedado ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.

Assinale a opção CORRETA conforme o CEM:

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as alternativas I, II e III
Estão corretas somente as alternativas II, III e IV
Estão corretas somente as alternativas II e III
Estão corretas somente as alternativas I, III e IV
Todas as alternativas estão corretas.

16. Conforme o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos (BRASIL, 2019), a cárie
nos dentes de leite, chamada de “cárie na primeira infância”, pode causar dor, prejudicar a
mastigação e até a fala. O controle da placa bacteriana é fundamental na manutenção da saúde
bucal e na prevenção de cárie e doenças na gengiva.
Para evitar a cárie, são importantes alguns cuidados com alimentação e higiene da boca, assinale V
para verdadeiro e F para falso nas alternativas a seguir:
( ) alimentar o bebê somente com leite do peito até 3 meses;
( ) incentivar o consumo adequado de frutas, verduras e legumes;
( ) não oferecer alimentos com açúcar e bebidas açucaradas;
( ) evitar oferecer líquidos (exceto água), principalmente na hora de dormir;
( ) evitar que a criança coma fora do horário previsto para a refeição;
( ) escovar os dentes da criança, pelo menos 1 vez ao dia, mas não usar fio dental e nem pasta com
flúor, principalmente antes de dormir.
Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, V, V, V
F, V, V, V, V, F
V, F, V, V, V, F
F, F, V, V, V, F
F, F, V, V, V, V

17. Sobre os Destaques das Diretrizes de RCP de 2020 da American Heart Association (AHA),
analise as afirmações abaixo:
I- O uso de dispositivos de feedback visual em tempo real não é recomendado pois pode interferir na
qualidade da RCP
II- O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a
ressuscitação no SAVC. Acesso intraósseo (IO) é aceitável se o acesso IV não estiver disponível.
III- As recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase
em sua administração mais precoce
IV- O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial (prática de aplicar choques quase simultâneos
usando dois desfibriladores) é recomendado.
Assinale a opção CORRETA conforme as atualizações:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as alternativas I e II
Estão corretas somente as alternativas II e III
Estão corretas somente as alternativas I e IV
Estão corretas somente as alternativas I, II e III
Todas as alternativas estão corretas.

18. No Documento Científico, publicado em 05 de outubro de 2021: Manejo da Febre Aguda aponta
que três antitérmicos estão disponíveis no Brasil: paracetamol, ibuprofeno e dipirona.
(Fonte: https://www.sbp.com.br)
Sobre os antitérmicos, relacione o medicamento com sua descrição a seguir:

A- paracetamol
B- ibuprofeno
C- dipirona
( )tem ação antitérmica e analgésica, sem efeitos anti-inflamatórios. Farmacologicamente é uma
prodroga que produz metabólitos após a primeira passagem hepática. O seu início de ação é de 30 a
60 minutos e duração de 4 a 6 horas.
( )é um derivado do ácido propiônico. Assume diferentes indicações e efeitos na dependência das
doses administradas. Quando se deseja uma ação antitérmica e/ou analgésica deve ser utilizado em
doses de 5 a 10 mg/kg/dose, a ação anti-inflamatória será observada ao se administrar em doses de
15 a 20 mg/kg. Tem efeito antitérmico em uma hora.
( )é um derivado do para-aminofenol, com ação analgésica e antitérmica, sem ação anti-inflamatória.
Sua dose terapêutica varia de 10 a 15mg/kg/dose, e a dose máxima diária é de 75mg/kg.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

A, B, C
C, A, B
B, C, A
C, B, A
B, A, C

19. A doença ou síndrome mão-pé-boca (MPB) é uma enfermidade de alta contagiosidade, de
transmissão fecal-oral e respiratória, causada pelo vírus Coxsackie. Embora possa acometer também
adultos, a doença MPB é mais frequente em crianças, especialmente entre as menores de cinco anos
de idade. A doença é, na grande maioria dos acometidos, benigna e autolimitada, com duração de
aproximadamente uma semana. Entretanto, recentemente foram relatados surtos com erupções
extensas e graves com evolução desfavorável, incluindo óbitos.
Assinale a alternativa CORRETA que descreve o quadro clínico:
a) As manifestações clínicas são caracterizadas pela ausência de febre, dor de garganta e
recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e
na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés e menos frequentemente nos
cotovelos, tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de
arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
b) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de garganta e
recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e
na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés é menos frequente, porém é
mais chamativa devido coceira. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as
lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
c) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de garganta e
recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e
na língua, e erupção pápulo-vesicular localizada nas mãos e pés e menos frequentemente nos
cotovelos, tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de
arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
d) As manifestações clínicas são caracterizadas pela ausência de febre, dor de garganta e
recusa alimentar, associadas à presença de lesões vesiculares que aparecem na mucosa bucal e
na língua, e manchas tipo petéquias nas mãos e pés e menos frequentemente nos cotovelos,
tornozelos, glúteos e região genital. As vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e
as lesões ulceradas na cavidade oral podem não estar presentes em todos os casos.
e) As manifestações clínicas são caracterizadas pela presença de febre, dor de cabeça e
vômito, associadas à presença de lesões vesiculares localizada barriga, mãos, costas e pés. As
vesículas são ovaladas com formato de “grão de arroz” e as lesões ulceradas na cavidade oral
podem não estar presentes em todos os casos.

20. Todo paciente em tratamento para hanseníase, com suspeita de efeitos colaterais indesejáveis
causados pela medicação, deve ser avaliado na Unidade Básica de Saúde (UBS) para definição da
conduta terapêutica a ser tomada, garantindo a integralidade da assistência e evitando o abandono
do tratamento. A PQT (poliquimioterapia) é notavelmente segura e os efeitos adversos graves são
muito raros. Alguns efeitos adversos pouco graves podem ser resolvidos com orientações ao paciente
na própria unidade de saúde.
(Fonte: https://aps.bvs.br)
Sobre esses efeitos, analise as afirmativas abaixo:
I- Urina vermelha: causada habitualmente pela Rifampicina. Deve-se assegurar ao paciente que é
uma reação normal, e poderá permanecer durante algum tempo até depois de terminar o
medicamento.
II- Pigmentação marrom da pele: causada habitualmente pela Clofazimina. Informar ao paciente que é
uma reação normal, e desaparecerá dentro de alguns meses depois de acabar o tratamento.
III- Irritação gastrointestinal (náuseas e/ou vômitos): pode ser causada pelas três drogas. A orientação
para diminuir o desconforto é ingerir os medicamentos juntamente com alimento.
IV- Alergia: como qualquer outro tipo de medicamento, pode ocorrer com o uso de qualquer das três
drogas. O sinal mais comum é o forte prurido, manchas vermelhas/escuras na pele. Nestes casos,
deve-se orientar ao paciente para parar de tomar os medicamentos e encaminhá-lo para avaliação na
UBS.
V- Anemia: causada habitualmente pela Dapsona. Deve-se administrar ferro e ácido fólico.
Assinale a opção CORRETA conforme as possíveis reações ao tratamento:
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as alternativas III, IV e V
Estão corretas somente as alternativas II, III e IV
Estão corretas somente as alternativas I, II, IV e V
Estão corretas somente as alternativas II, IV e V
Todas as alternativas estão corretas.

