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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. No atendimento inicial às gestantes, puérperas e recém-nascidos (RN) deve-se notificar
imediatamente os casos suspeitos e os confirmados por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico
para Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Na Unidade Básica de
Saúde (UBS) o atendimento destinado a gestantes com suspeita ou confirmação para COVID-19
deve ser identificado e separado do atendimento de rotina, com entradas distintas. Considerando que
as ações voltadas as gestantes, puérperas e recém-nascidos devem continuar sendo priorizadas,
com atenção humanizada à gestação, ao parto e ao puerpério, bem como, à criança o direito ao
nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudável.
A Nota Técnica nº 007/2021 - NAMCA/DAPS/SPS/SES que orientou sobre condutas para o
atendimento da gestante, puérpera e recém-nascido frente à COVID-19, abordou sobre a realização
do teste RT-qPCR em gestantes.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre a realização do teste RT-qPCR em gestantes
conforme Nota Técnica nº 007/2021:
a) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR
de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
b) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR
de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
c) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR
de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
d) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR
de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.
e) Todas as gestantes assintomáticas devem realizar teste RT-qPCR
de gestação para obtenção do resultado previamente ao parto.

entre 39ª a 40ª semanas
entre 34ª a 35ª semanas
entre 30ª a 34ª semanas
entre 37ª a 38ª semanas
entre 32ª a 35ª semanas

12. O descolamento prematuro de placenta (DPP) é a separação da placenta normalmente inserida,
de forma parcial ou completa, antes do nascimento do feto. O diagnóstico, geralmente, é reservado
para gestações com 20 ou mais semanas.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA com os achados clínicos principais de DPP:
a) Os achados clínicos principais são perda de muco vaginal e contrações rítmicas, muitas
vezes, acompanhados por contrações uterinas hipertônicas e um padrão de frequência cardíaca
fetal não tranquilizador.
b) Os achados clínicos principais são perda de tampão vaginal e dor abdominal, muitas vezes,
acompanhados por padrão de frequência cardíaca fetal não tranquilizador.
c) Os achados clínicos principais são sangramento vaginal, porém raramente acompanhados
por contrações uterinas.
d) Os achados clínicos principais são perda do tampão vaginal e contrações rítmicas, muitas
vezes, acompanhados por contrações uterinas hipertônicas.
e) Os achados clínicos principais são sangramento vaginal e dor abdominal, muitas vezes,
acompanhados por contrações uterinas hipertônicas e um padrão de frequência cardíaca fetal não
tranquilizador.

13. Situação que se caracteriza pela existência de endométrio na intimidade do miométrio além de
2,5mm de profundidade ou no mínimo um campo microscópio de grande aumento distante da
camada basal do endométrio circundado por hiperplasia das células musculares. Há pequenos lagos
de endométrio espalhados na intimidade do miométrio e/ou como um nódulo circunscrito na parede
miometrial. A invaginação do endométrio para a musculatura uterina leva a aumento volumétrico
uterino e por vezes, sangramento, dor pélvica e infertilidade. A apresentação clínica da doença é
variável assim como seu impacto sobre a vida da mulher (Fonte: https://www.febrasgo.org.br).
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que trata do termo para o conceito apresentado:
a)
b)
c)
d)
e)

Mioma
Pólipo uterino
Adenomiose
Cervicite
Endometriose

14. Em sua segunda edição, o Manual de Recomendações para a Assistência à Gestante e Puérpera
visa orientar o acesso e a horizontalidade da assistência durante a pandemia covid-19, abordando as
vias de transmissão, o diagnóstico precoce e o adequado manejo das gestantes e puérperas nas
diversas fases da infecção, definindo diretrizes que evitem a morbimortalidade materna e os agravos
ao concepto. Também discute as vacinas contra a covid-19 para gestantes e puérperas.
Uma vez que a determinação da gravidade do estado da gestante pode ser desafiadora, é
recomendado que os profissionais de saúde utilizem o Escore de Alerta Obstétrico Modificado
(MEOWS), como ferramenta de apoio à decisão. Mulheres com dois ou mais sinais de alerta amarelo
ou um ou mais sinais de alerta vermelho, assim como aquelas com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), têm risco aumentado de evolução desfavorável e, portanto, merecem cuidado diferenciado.
Analise as descrições abaixo e assinale a alternativa CORRETA que apresenta apenas sinais de
risco amarelo, conforme Escore de Alerta Obstétrico Modificado (MEOWS):
a) Frequência respiratória: 11-19; Temperatura: 36 ºC - 37,4ºC; Frequência cardíaca: 60-99;
b) Frequência respiratória: 20-24; Temperatura: 35,1 ºC - 35,9 ºC ou 37,5 ºC - 37,9 ºC;
Frequência cardíaca: 50-59 ou 100-119;
c) Frequência respiratória: 15-19; Temperatura: 36 ºC - 37,4ºC; Frequência cardíaca: 50-59 ou
100-119;
d) Frequência respiratória: 11-19; Temperatura: 35,1 ºC - 35,9 ºC ou 37,5 ºC - 37,9 ºC;
Frequência cardíaca: 50-59 ou 100-119;
e) Frequência respiratória: 20-24; Temperatura: 36 ºC - 37,4ºC; Frequência cardíaca: 60-99;
15. A Nota Técnica Conjunta nº001/2021 – DAPS/DIVE orienta sobre o diagnóstico, tratamento,
monitoramento e notificação da sífilis adquirida, gestacional e congênita. A última atualização do
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde ocorreu em 2020. Conforme o protocolo, o
Teste Rápido (TR) é o mais indicado para início do diagnóstico, pois é prático e de fácil execução,
com resultados em, no máximo, 30 minutos. Tem a vantagem de poder ser realizado no momento da
consulta, possibilitando tratamento imediato.
Sobre o protocolo, leia as afirmações a seguir:
I- Após TR reagente, iniciar a investigação com o teste não treponêmico. Se reagente e descartada a
possibilidade de cicatriz sorológica, iniciar imediatamente o tratamento e a notificação.
II- A cicatriz sorológica é o fenômeno em que, após tratamento adequado e documentado, há
ausência de negativação, mas ocorre a queda da titulação dos testes não treponêmicos em pelo
menos duas diluições.
III- O(a) parceiro (a)(s) sexual(is) não precisa ser testado (a)(s) nem tratado (a)(s).
IV- A Benzilpenicilina Benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, sendo a
única droga com eficácia documentada durante a gestação. Pode ser feita com segurança na
Unidade Básica de Saúde (UBS).

V- A ausência do médico na UBS não configura motivo para não realização da administração
oportuna de Penicilina Benzatina por profissionais de enfermagem.
Assinale a opção CORRETA conforme a Nota Técnica Conjunta nº001/2021 – DAPS/DIVE:
a)
b)
c)
d)
e)

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

16. Infecções do trato urinário (ITUs) correspondem à presença de microorganismos patogênicos nas
vias urinárias inferiores ou superiores. São frequentemente consideradas um dos subtipos mais
comuns de infecção bacteriana em humanos. Tais infecções podem acometer o trato urinário baixo,
manifestando-se como uretrites e cistites, ou alto, manifestando-se como pielonefrites. As ITUs são
mais frequentes nas mulheres, em comparação aos homens, e se estima que cerca de metade das
mulheres terão ao menos um episódio de ITU ao longo da vida. A gestação se associa a uma maior
estase de urina no trato genital inferior e superior, seja por dificuldades de esvaziamento associadas
à compressão pelo útero gravídico, seja pelo peristaltismo ureteral reduzido e leve dilatação ureteral
observado durante a gestação. Essa tendência a estase perturba um dos mecanismos de proteção
do trato urinário contra a aderência e invasão bacterianas – o fluxo de urina e esvaziamento
miccional, que acaba levando a descamação de células superficiais e a eliminação de bactérias
eventualmente aderidas. Tais modificações aumentam a prevalência de bacteriúria assintomática,
pielonefrite e quadros recorrentes de ITU durante a gravidez.
(Fonte: https://www.febrasgo.org.br).
O protocolo da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina para Assistência à Infecção do Trato
Urinário na Gestação, publicado em agosto de 2018, aponta ações para rastreamento no pré-natal.
Sobre essas ações recomendadas no protocolo, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Gestantes sintomáticas: coletar urocultura e iniciar tratamento presumido imediatamente após a
coleta. Nesse caso essas pacientes precisam ter prioridade na marcação do exame.
( ) Urinálise no primeiro e terceiro trimestre de gestação
( ) Urocultura (com antibiograma) no primeiro e terceiro trimestre de gestação
( ) Controle: urocultura negativa colhida 7 a 10 dias após o término do tratamento;
A respeito das afirmações, assinale a opção com a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

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

17. O parto prematuro é um dos maiores desafios obstétricos na atualidade, apresentando altas taxas
de morbimortalidade perinatal. As causas do parto prematuro não estão bem definidas. Porém,
certos quadros clínicos podem torná-lo mais provável. Na anamnese deve-se avaliar fatores de risco
(fisiológicos, comportamentais e psicossociais), problemas na gravidez atual, complicações clínicas
associadas e estado fetal.
Sobre as possíveis causas de Trabalho de Parto Prematuro (TPP) no Manual Técnico de Gestação
de Alto Risco do MS, leia as situações a seguir:
I- Parto prematuro prévio;
II- Atividade física aumentada;
III- Crescimento intrauterino restrito
IV- Colo uterino com mais de 25mm de comprimento

V- Presença de DIU
Assinale abaixo a alternativa CORRETA com fatores de risco que podem estar associados ao
nascimento prematuro, conforme Manual Técnico:
a)
b)
c)
d)
e)

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

18. De acordo com o Algoritmo de suporte para PCR na gravidez nos Destaques das Diretrizes de
RCP de 2020 da American Heart Association (AHA), como as pacientes grávidas são mais propensas
à hipóxia, a oxigenação e o manejo da via aérea devem ser priorizados durante a ressuscitação de
uma PCR durante a gravidez.
Segundo o algoritmo, em caso de via aérea avançada na gestante, mesmo em ambiente extrahospitalar, sobre a frequência de ventilações e compressões, assinale abaixo a alternativa
CORRETA:
a) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação
ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.
b) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação
ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.
c) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação
ventilações/minuto) intercalando com 30 compressões torácicas.
d) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação
ventilações/minuto) intercalando com 30 compressões torácicas.
e) Quando houver via aérea avançada, administre 1 ventilação
ventilações/minuto) com compressões torácicas contínuas.

a cada 3 segundos (20
a cada 4 segundos (15
a cada 3 segundos (20
a cada 6 segundos (10
a cada 6 segundos (10

19. Existem várias classificações descritas para os distúrbios hipertensivos na gravidez. Em 2013, a
International Society for the Study in Hypertension and Pregnancy (ISSHP) revisou a classificação dos
distúrbios hipertensivos na gestação.
Conforme Manual da Série Orientações, Recomendações da Febrasgo, relacione abaixo cada termo
a sua definição:
A- Hipertensão arterial crônica
B- Hipertensão gestacional
C- Pré-eclâmpsia
D- Hipertensão do avental branco
( ) É o ressurgimento ou agravamento da hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação.
( ) É a hipertensão arterial que surge pela primeira vez após a 20ª semana da gestação, sem estar
acompanhada de nenhum sinal, sintoma ou alteração laboratorial que caracterize a PE.
( ) É a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica precedendo a gestação. Como muitas vezes não
há registros de medidas de PA antes da gestação, considera-se quando é constatada no 1º trimestre
da gestação ou, no máximo, até a 20ª semana.
( ) Cerca de 25% das pessoas que apresentam medidas aumentadas de PA no consultório. O
diagnóstico pode ser confirmado por medidas seriadas ou por monitorização ambulatorial da PA. Há
poucos estudos sobre a repercussão deste tipo de distúrbios na gestação, alguns apontando que em
até 50% destes casos haja evolução.
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA:
a)
b)
c)

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

d)
e)

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

20. Conforme Manual de Orientação Trato Genital Inferior da Febrasgo, leia a definição a seguir:
__________________________ é uma dermatose inflamatória crônica e benigna com predominante
localização vulvar. Embora pouco frequente, pela sintomatologia molesta, necessita de diagnóstico e
tratamento eficazes. Afeta tanto a epiderme quanto a derme predominando na região genital
feminina, sendo a relação aproximada de dez mulheres para um homem acometido. Acomete mais a
faixa etária da mulher adulta e principalmente no período pós menopausal. Caracteriza-se pela
presença do prurido vulvar associado com o aparecimento de pápulas branco-nacaradas, que podem
agrupar-se e assumir progressivamente aspecto apergaminado na pele.
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE o nome do termo na lacuna no
conceito anterior:
a)
b)
c)
d)
e)

Líquen Escleroso e Atrófico
Dermatites vulvares
Condiloma
Herpes genital
Vulvovaginites

