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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Assinale a alternativa que contém um verbo
substantivado:
a) Para gostar;
b) Um sinal;
c) O gritar;
d) Um correndo;
02) Assinale a alternativa que contém a
explicação correta para a figura de linguagem
denominada HIPÉRBOLE:
a) Consiste em utilizar uma palavra ou uma
expressão em lugar de outra, sem que haja uma
relação real, mas em virtude da circunstância de que
o nosso espírito as associa e depreende entre elas
certas semelhanças;
b) Consiste em empregar um termo no lugar de
outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou
relação de sentido;
c) É a expressão intencionalmente exagerada com o
intuito de realçar uma ideia;
d) Consiste em dizer o contrário do que se pretende
ou em satirizar, questionar certo tipo de pensamento
com a intenção de ridicularizá-lo, ou ainda em
ressaltar algum aspecto passível de crítica.
03) Consiste em atribuir ações ou qualidades de
seres animados a seres inanimados, ou
características humanas a seres não humanos.
A explicação acima se refere à figura de
linguagem chamada:
a) Eufemismo;
b) Paradoxo;
c) Prosopopéia;
d) Metáfora.
04) As orações coordenadas sindéticas podem ser
classificadas exceto em:
a) Aditivas;
b) Adversativas;
c) Alternativas;
d) Apositivas.
05) O radical do verbo “FALAVA” é:
a) Fal;
b) Fala;
c) Fa;
d) Falav.
06) É formada apenas pelo predicado e articulase a partir de um verbo impessoal.
A explicação acima esta ligado ao sujeito da
oração e classifica respectivamente:
a) Sujeito Indeterminado;
b) Sujeito Determinado;

c) Sujeito oculto;
d) Oração sem sujeito.
07) Após a escola literárias “simbolismo” surgiu
a escola literária:
a) Modernismo;
b) Pré-modernismo;
c) Naturalismo;
d) Parnasianismo.
08) Clarice Lispector é escritora e pertence aos
escritores de qual escola literária?
a) Simbolismo;
b) Romantismo;
c) Modernismo;
d) Barroco.
09) leia a charge abaixo e responda:

Qual é o um número de orações expressa(as) no
texto?
a) 1 oração;
b) 2 orações;
c) 3 orações;
d) 4 orações.
10) No período composto, quando as orações são
dependentes entre si por meio de suas estruturas,
damos a este período o nome de:
a) Período composto por coordenação;
b) Período composto por subordinação;
c) Período composto por associação;
d) Período composto por aglutinação.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) São característica do Desenvolvimento
Econômico de uma país, exceto:
a) Não somente o crescimento da produção, mas
também abrange o significado de aspectos
qualitativos de vida presentes no próprio processo;
b) Um desenvolvimento econômico de qualidade é
aquele que visa uma distribuição igualitária e justa
de seus frutos, que propicia a redução da pobreza;
c) Eleva o poder de compra do salário do
trabalhador, melhores condições de trabalho e
moradia, além da ampliação dos benefícios sociais;

d) Limita a distribuição de renda do trabalhador e
reduz os benefícios sociais.
12) Assinale a alternativa correspondente a
novos partidos que tiveram seu pedido de
registro aceito pelo Superior Tribunal Eleitoral:
a) Solidariedade e PROS.
b) Solidariedade e Rede Sustentabilidade.
c) Rede Sustentabilidade e PROS.
d) Solidariedade, PROS e Rede Sustentabilidade.
13) O Estado de Santa Catarina faz limite com:
I - Paraná ao norte;
II - Rio Grande do Sul ao sul;
III - Oceano Atlântico ao leste;
IV - Uruguai ao oeste.
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) As afirmações II e III estão incorretas.
c) As afirmações I e IV estão incorretas.
d) A afirmação IV está incorreta.
14) Assinale a alternativa incorreta referente a
um Estado brasileiro e sua respectiva capital:
a) Acre – Rio Branco.
b) Roraima – Boa Vista.
c) Mato Grosso – Campo Grande.
d) Alagoas – Maceió.
15) Quantos novos senadores Santa Catarina
elegerá nas eleições de 2014?
a) um.
b) dois.
c) três.
d) nenhum.
16) No ano de 2014 o Brasil será sede de um
grande evento esportivo – A Copa do Mundo de
Futebol, organizada pela FIFA. Assinale a
alternativa não será uma das cidades sede do
evento:
a) Porto Alegre.
b) Florianópolis.
c) Curitiba.
d) Brasília.
17) Assinale a alternativa que corresponde a
uma cidade catarinense que não faz limite com
Concórdia:
a) Alto Bela Vista.
b) Itá.
c) Joaçaba.
d) Ipumirim.
18) Sobre fatos ocorridos e noticiados no Brasil
no ano de 2013 é correto afirmar, exceto:

a) Natan Donadon, que foi eleito Deputado Federal
teve prisão decretada em junho de 2013, tornandose dessa forma o primeiro Deputado Federal em
exercício preso após a Constituição Federal de
1988.
b) A Seleção Brasileira de Futebol sagrou-se
vencedora da Copa das Confederações realizada
aqui mesmo no Brasil, após derrotar a Seleção da
Espanha por um placar de 3 x 0.
c) Mesmo com a pressão popular através das
manifestações que tomaram conta das ruas em todo
o Brasil neste ano de 2013, a PEC 37, que tinha
como principal objetivo limitar o poder de
investigação do Ministério Público, foi aprovada na
câmara e no senado.
d) No dia 27 de janeiro, o país amanheceu mais
triste com a notícia do incêndio da Boate Kiss em
Santa Maria – Rio Grande do Sul. A tragédia
deixou mais de 240 pessoas mortas.
19) O ganhador da Mega-Sena do Concurso
1.510, não apareceu para resgatar o prêmio de
R$ 22.933.056,04 dentro do prazo estabelecido
de 90 dias, segundo informações da Caixa
Econômica Federal. O sorteio foi realizado em
10 de julho, e o apostador tinha até as 16h do dia
08 de outubro para retirar o dinheiro. Agora, o
valor total segue para o Tesouro Nacional para
aplicação no Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES).
Em que local foi registrada essa aposta?
a) Ponta Grossa – Paraná.
b) Jaraguá do Sul – Santa Catarina.
c) Pelotas – Rio Grande do Sul.
d) Belo Horizonte – Minas Gerais.
20) Leia as afirmações sobre o município de
Concórdia:
I - Com tradição na agricultura e pecuária, o
município de Concórdia tem no Agronegócio sua
grande força.
II - Foi fundado por colonizadores provenientes
do Rio Grande do Sul.
III - Concórdia possui cerca de 71.499 habitantes,
conforme o estimativa do IBGE de 2013.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas a afirmação I está incorreta.
c) Apenas a afirmação II está incorreta.
d) Apenas a afirmação III está incorreta.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
21) Calcule o y a seguir:
4y = 280 + 25 x 3 + 2y + 11 + 28 x 3
a) y = 220.
b) y = 225.

c) y = 584.
d) y = 260.
22) Em um certo compartimento existem 28
bolinhas azuis, 16 amarelas e 20 verdes. Em
porcentagem, qual é a probabilidade de uma
pessoa pegar uma bolinha amarela com os olhos
vendados?
a) 33,33%.
b) 50%.
c) 20%.
d) 25%.
23) Fernanda aplicou um certo valor em um
regime de juros simples durante 2 anos. Sabendo
que a taxa anual é de 30% e que ela recebeu R$
3.000,00 de juros, calcule o capital aplicado:
a) R$ 5.000,00.
b) R$ 4.500,00.
c) R$ 5.500,00.
d) R$ 4.900,00.
24) Qual item abaixo não faz parte da geometria
espacial?
a) Prisma.
b) Cilindro.
c) Polígono.
d) Poliedro.
25) Calcule o 9º termo de uma progressão
aritmética (P.A), sabendo que a1 = 6 e r = 3.
a) 30.
b) 27.
c) 24.
d) 33.
ESPECÍFICAS/ MÉDICO COMUNITÁRIO –
CLÍNICO GERAL
26) A dor devida à patologia cardíaca pode ser
do tipo:
I- Infarto miocárdico.
II- Pericardite.
III- Embolismo pulmonar maciço.
Estão corretos os itens:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
27) São causas de insuficiência cardíaca do tipo
sistólica, exceto:
a) Cardiopatia hipertrófica.
b) Doença arterial coronária.
c) Miocardiopatia periparto.
d) Chagas.

28) Essa é uma forma de respiração periódica,
caracterizada pela diminuição ou aumento na
profundidade de respiração e por períodos
regulares de apneia. Ela ocorre em pacientes
idosos com doença cardíaca ou doença cerebral.
Trata-se de:
a) Dispneia do esforço.
b) Ortopneia.
c) Dispneia paroxística.
d) Respiração de Cheyne-Stokes.
29) A excreção normal de proteína na urina em
24 horas é de até:
a) 99mg/dL.
b) 125mg/dL.
c) 135mg/dL.
d) 150mg/dL.
30) São causas comuns de tosse não-produtiva,
exceto:
a) Infecção do trato respiratório superior – viral,
Mycoplasma.
b) Corpo estranho – na faringe, traqueia ou
brônquios.
c) Bronquite crônica.
d) Ansiedade.
31) São causas de hipocalcemia, exceto:
a) Má-absorção.
b) Raquitismo nutricional e osteomalácia.
c) Hipomagnesemia.
d) Doença de Addison.
32) Analise os critérios abaixo de classificação de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica:
- piora da dispneia;
- aumento da quantidade ou purulência do
escarro;
- aumento da tosse em frequência a gravidade.
Para diagnóstico de exacerbação moderada é
necessário:
a) Dois dos critérios acima.
b) Os três critérios acima.
c) Dois dos critérios acima + história de IVAS
dentro de 5 dias.
d) Um dos critérios acima + história de IVAS
dentro de 5 dias.
33) A dor tem início na posição plana e é
avaliada pelo ato de sentar-se. De qual aspecto
clínico da Angina Pectoris, estamos nos
referindo?
a) Angina estável.
b) Angina instável.

c) Angina inicial.
d) Angina de decúbito.
34) Das causas de hemorragia gastrintestinal são
provenientes de lesões gastroduodenais, exceto:
a) Ulcerações superficiais difusas.
b) Esofagite de refluxo.
c) Varizes gástricas.
d) Ulceração péptica.
35) São causas para hiperuricemia
hipoexcreção de urato, exceto:
a) Insuficiência renal de qualquer causa.
b) Hiperparatireoidismo.
c) Intoxicação por chumbo.
d) Psoríase.

por

36) Apresenta como sinal característico a
chamada “face esbofeteada”:
a) Eritema infeccioso.
b) Escarlatina.
c) Sarampo.
d) Rubéola.
37) Não é uma causa de tireotoxicose:
a) Doença de graves.
b) Bócio multinodular.
c) Tireoidite crônica.
d) Iodo-induzida.
38) É a complicação mais específica do bloqueio
do plexo braquial pela chamada via
interescalênica:
a) Reação tóxica ao agente.
b) Raquianestesia.
c) Bloqueio do gânglio estrelado.
d) Bloqueio do nervo frênico.
39) Internar e assistir seus pacientes em
hospitais privados e públicos com caráter
filantrópico ou não, ainda que não faça parte do
seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas
aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina
da pertinente jurisdição. Segundo o Código de
Ética Médica, é considerado:
a) Um direito.
b) Um dever.
c) Uma obrigação.
d) Um princípio.
40) São sinais e sintomas de anemia, exceto:
a) Fadiga.
b) Dispneia.
c) Precordialgia aos esforços físicos.
d) Falta de sono.

41) São as principais causas de adenopatia
generalizada, exceto:
a) Mononucleose infecciosa.
b) Sarcoidose.
c) Leucemias linfoides crônicas.
d) Linfomas não Hodgkin.
42) São complicações decorrentes de prolongada
administração de oxigênio 100%.
a) Traqueomalacia e estenose de traqueia.
b) Edema intersticial e fibrose pulmonar.
c) Insuficiência respiratória mecânica.
d) Hemorragia pulmonar e broncoespasmo.
43) São fatores de risco para Incontinência
Urinária:
I- AVC;
II- Tosse crônica;
III- Doença de Parkinson;
IV- Demência.
Quais itens estão corretos?
a) Apenas os itens II, III e IV.
b) Apenas os itens I, III e IV.
c) Apenas os itens I, II e III.
d) Todos os itens I, II, III e IV.
44) Assinale o sinal radiológico da úlcera
perfurada:
a) Dilatação das alças.
b) Pneumoperitônio.
c) Câmara de ar de estômago aumentada.
d) Aumento do arco duodenal.
45) Não é uma das características da Doença de
Parkinson e sim do Tremor essencial:
a) Histórico familiar: >25%
b) Frequência: 4 a 6Hz.
c) Distribuição: Mãos, cabeça, voz.
d) Efeito do álcool no tremor: sem efeito.
46) A Lei Complementar Municipal 164 de 27
de julho de 1999, Instituiu:
a) Férias remuneradas para cargos em comissão;
b) O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos ocupantes de cargo de
provimento efetivo do Município de Concórdia;
c) O Calendário de eventos culturais do Município
de Concórdia;
d) Plano Diretor do perímetro urbano de Concórdia.
47) Lei Complementar Municipal número 572
de 29 de novembro de 2010 dispõe sobre:
a) Planos de cargos, carreiras e salários do poder
executivo, autarquia e fundações;

b) O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos ocupantes de cargo de
provimento efetivo do Município de Concórdia;
c) Férias Regulares;
d) Regime jurídico único do poder executivo,
autarquia e fundações;
48) O Artigo 18º.
da Lei Complementar
Municipal número 572 de 29 de novembro de
2010 prevê promoções no desenvolvimento da
carreira do servidor efetivo na:
a) Horizontal e vertical;
b) Somente na horizontal;
c) Somente na vertical;
d) Nenhuma delas.
49) O Artigo 25º. da Lei complementar
municipal n. 90 de 27 de junho de 1994 prevê um
estágio probatório de:
a) 12 meses;
b) 24 meses;
c) 36 meses;
d) 48 meses.
50) O Art. 2º. da Lei Orgânica Municipal prevê
que os limites do território do Município só
poderão ser alterados na forma estabelecida
pela:
a) Administração Municipal;
b) Câmara de Vereadores;
c) Constituição Federal;
d) Constituição Estadual.
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