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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a
casca.”
A frase acima é a representação de um gênero
textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um
exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível
de significante. É o átomo de construção do
significante do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um
substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme
as normas de sintaxe. Há, com frequência,
desvios sintáticos e concordâncias irregulares
que imprimem características peculiares à
construção linguística. Assim, a ordem natural
das palavras na frase é alterada, promovendo
uma sintaxe incomum. Esses recursos usados por
falantes e escritores, a fim de acrescentar mais
vigor e expressividade à linguagem, chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada
de:

a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a
“FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido
completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um
verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da
natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma
palavra.
09) A semana de arte moderna aconteceu em são
Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que
surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e
cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto
afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi
desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham
que o Universo possui espaço infinito e tem existido
eternamente, mas contém um único conjunto de
círculos concêntricos esferas de tamanho finito - o
que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários
planetas – girando sobre uma esférica, mas imóvel
Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas
e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico
de Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema
Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o
Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o
que permite o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a
conclusão de que o Sistema Solar está contido em
uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via
Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela,
tão longe quanto os instrumentos astronômicos
podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas
verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas
que afetam a Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento
da indústria nacional deve-se muito mais aos
gargalos estruturais já existentes no país, o
chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga
tributária (em torno de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa
produtividade do trabalhador - além de uma
política de expansão fiscal por parte do governo
(que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim,
investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí
a compra de maquinários, também é
considerada
baixa.
"Tudo
isso
acaba
encarecendo o produto final, que não consegue
competir com um similar que vem de fora",
conforme afirma Ruy Quintans, professor de
economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial, que mede a
facilidade de se fazer negócios em cada país, o
Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações
avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto
afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de
seres: alguns desses seres são chamados de vivos,
outros não. Todos os seres são formados por
matéria. O que distingue um ser vivo de um ser
bruto ou não-vivo, em primeiro lugar, é a
composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam
que os seres vivos eram dotados de uma
exclusiva e misteriosa força vital que lhes
confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso,
pois sabe-se que a matéria que forma os
organismos vivos, embora peculiar, é constituída
por partículas semelhantes às que formam a
matéria não viva e está sujeita às mesmas leis
que regem o universo não-vivo.
III.
Na matéria viva, porém, certos elementos
químicos estão sempre presentes em grande
proporção, como o carbono (C), o hidrogênio
(H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto
com vários outros elementos, em menores

quantidades,
formam
substâncias
muito
complexas
(chamadas
genericamente
de
substâncias orgânicas), que constituem os seres
vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim
como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra
não é viva, nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto
afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que
vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio
de São Francisco, para onde se mudou com a
família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa
povoação, que em 1660 foi elevada a vila com o
nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São
Francisco, constituindo a primeira fundação estável
da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de
Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que
ergueu uma igreja em louvor de Nossa Senhora do
Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da
ilha dos Patos para ilha de Santa Catarina, de quem,
ao que consta, uma filha dele tinha o nome.
(Entretanto, outros atribuem a autoria do nome a
Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a
Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da
mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura
de ouro. Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua
gente aprisionaram um navio pirata que arribara na
ilha e mandaram homens e cargas para São Vicente.
Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias
Velho foi morto, e sua família maltratada e em
desespero retornou a São Vicente. A povoação
ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de
Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a
região conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios
Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes
Canoinhas, Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores
vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do
século XIX.

d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado,
foi de extrema importância para a ocupação do
território de Canoinhas. Nele os colonizadores
encontraram os índios que o habitavam. Eram os
Xokleng coletores e caçadores seminômades que
tinham na floresta de araucária seu melhor habitat.
Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos,
os Xokleng foram implacavelmente perseguidos
pelos colonizadores que neles tinham apenas um
inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que
sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9
cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.
18) No campeonato catarinense de 2012, o
Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5
jogos:
1o jogo
2o jogo 3o jogo 4o jogo 5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio
médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.

d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ MÉDICO GENERALISTA ESF
21) São causas de cefaléia crônica ou recorrente,
exceto:
a) Artrite temporal.
b) Enxaqueca.
c) Cefaleia psicogênica.
d) Espondilose cervical.
22) Vários tipos clínicos da Síndrome do Cólon
(Intestino Irritável) predominam:
IDiarréia não-dolorosa.
IIDor abdominal frequentemente
alterações entre obstipação e diarréia.
III- Dor abdominal crônica.
Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

com

23) As doenças hepáticas podem manifestar-se
de formas muito diversas. Os sintomas
particularmente importantes incluem:
a) A diminuição de volume do fígado, a hipertensão
portal, a ascite, a encefalopatia hepática e a
insuficiência hepática.
b) Icterícia, o aumento de volume do fígado, a
hipertensão portal, a artrite, a encefalopatia hepática
e a insuficiência hepática.
c) O aumento de volume do fígado, a hipertensão
renal, a encefalopatia hepática e a insuficiência
hepática.
d) A icterícia, a colestase, o aumento de volume do
fígado, a hipertensão portal, a ascite, a encefalopatia
hepática e a insuficiência hepática.

19) Pedro comprou uma casa no valor de R$
180.000,00. Após um bom tempo de negociação,
ele pagou R$ 128.358,00 à vista e o resto
parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto
que Pedro pagou à vista de acordo com o valor
total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.

24) Segundo o Art. 5º, nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência,
discriminação,
exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais. O artigo referido
está embasado em qual legislação:
a) ECA - LEI Nº 8.069/90.
b) Constituição Federal/88.
c) Consolidação das Leis Trabalhistas.
d) Lei 8.080/90.

20) Determine em qual quadrante situa-se a
extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.

25) As atribuições dos profissionais pertencentes
às equipes de atenção básica, nas quais estão
incluídas as Equipes de Saúde da Família com
suas especificidades, são estabelecidas pelas

disposições legais que regulamentam o exercício
de cada profissão e em conformidade com a
portaria GM Nº2. 488/2011. São atribuições
comuns a todos os profissionais:
I - Identificar parceiros e recursos na
comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais.
II - Realizar o cuidado da saúde da população
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade
de saúde, e quando necessário no domicílio e nos
demais
espaços
comunitários
(escolas,
associações, entre outros).
III - Garantir da atenção a saúde buscando a
integralidade por meio da realização de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde e
prevenção de agravos; e da garantia de
atendimento da demanda.
IV - Realizar reuniões de equipes a fim de
discutir em conjunto o planejamento e avaliação
das ações da equipe, a partir da utilização dos
dados disponíveis.
V - Manter atualizado o cadastramento das
famílias e dos indivíduos no sistema de
informação indicado pelo gestor municipal e
utilizar, de forma sistemática, os dados para a
análise da situação de saúde considerando as
características sociais, econômicas, culturais,
demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas
no planejamento local.
Estão corretas:
a) Apenas I e III
b) Apenas II e IV
c) Apenas I e II
d) Apenas I – II – III – IV e V

funcionamento definidas em regimento próprio
aprovado respectivamente pelo Ministério ou
Secretaria de Saúde, dependendo da instância de
governo.
d) A Conferência de Saúde reunir-se-à a cada 02
anos, com a representação da comunidade, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nas unidades
do ESF.
28) Schwannoma ou Neurinoma, tumor benigno
do oitavo nervo craniano, localiza-se:
a) Na fossa posterior e costuma ocorrer em adultos,
geralmente em indivíduos de meia idade.
b) Na fossa lateral do crânio e costuma ocorrer em
adolescentes.
c) Na fossa anterior e costuma ocorrer em adultos
entre idade de 35 a 50 anos.
d) Na fossa posterior e costuma ocorrer geralmente
idosos.
29) A Síndrome de Dressler, é uma forma
pronunciada de pericardite, que se desenvolve
em alguns clientes semanas ou meses depois de
um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Qual a
manifestação clínica da SD:
a) Dor torácica irradiando para o MSE, febre, atrito
pericárdico, derrame pleural moderado a intenso.
b) Dor torácica, Angina, febre, atrito pericárdico e
derrame pleural leve a moderado.
c) Dor torácica pleurítica, vômitos, febre, atrito
pericárdico e derrame pleural brando a moderado.
d) Dor torácica primária, vômitos, febre, atrito
pericárdico e derrame pleural brando a moderado.
30) Em relação ao traçado cardiográfico.

26) Uma das características dos nódulos de
Heberden e os nódulos de Bouchard são:
a) Gota (das mãos).
b) Espondilite Periférica.
c) Osteoartrite de mãos.
d) Gota (nas pernas).
27) Segundo a Lei 8.142/90, assinale a alternativa
correta:
a) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências de Saúde será paritária em
relação ao conjunto dos demais seguimentos.
b) A Conferência de Saúde reunir-se-à a cada 03
anos, com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde na
instância correspondente.
c) As conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão organização e normas de

I - É uma ADRV (alterações difusas da
repolarização ventricular), sendo uma das
alterações mais comuns encontradas no ECG.
II - ADRV é uma alteração que dá ao
cardiologista um diagnóstico preciso e específico
da doença do coração.

III - É uma alteração muito comum em pacientes
com hipertensão,
hipertrofia
ventricular
esquerda, infarto, gestantes, adultos com mais de
50 anos.
IV - A alteração cardiográfica é visível, na figura
onde demonstra a onda “T” que costuma estar
presente ou achatada.
V - Através do resultado do traçado
cardiográfico o cardiologista poderá fechar o
diagnóstico e orientar o paciente com relação ao
tratamento adequado.
Estão corretas apenas:
a) I , IV e V
b) II e III
c) I e III
d) I , II, III, IV e V
31) Em pacientes com soro positivo (HIV), em
casos de imunodepressão severa, pode-se
detectar:
a) Paroniquia.
b) Prurigo estrófulo.
c) Dermatite herpetiforme.
d) Sarcoma de Kaposi.
32) Segundo OMS, pode-se definir saúde como:
a) Prestação global de assistência ao doente
acamado.
b) Estado de completo bem-estar físico, mental e
social.
c) Direito de todas as raças, independente de sexo,
cor ou religião.
d) Completo estado de saúde mental.
33) O Bacilo de Koch, além de afetar os pulmões,
pode ainda afetar:
a) Pele, articulações, baço, linfonodos, bexiga rins e
meninges.
b) Mucosas, baço, rins, meninges, e baço.
c) Ossos, fígado, pele, articulações e linfonodos.
d) Linfonodos, pele, articulações, meninges e
fígado.
34) Os monossacarídeos são açúcares simples,
como se classificam em relação ao número de
Carbonos?
a) 2 carbonos trioses, 4 carbonos tetroses, 6
carbonos pentoses e 4 carbonos hexoses.
b) 2 carbonos trioses, 3 carbonos tetroses e 4
pentoses e 6 carbonos hexoses.
c) 1 carbono triose, 2 carbonos tetroses e 4 pentoses
e 3 hexoses.
d) 3 carbonos trioses, 4 carbonos tetroses, 5
carbonos pentoses e 6 carbono hexoses.

35) Em relação à Imunização contra sarampo,
deve ser administrada a partir dos:
a) 6 meses.
b) 5 meses.
c) 12 meses.
d) 9 meses.
36) A saúde como “direito de todos e dever do
estado”, está embasada legalmente e sustentada
pela (os):
a) Lei 7.498/86 e Decreto – lei 94.406/87.
b) Parecer 163/82 e Resolução 04/72.
c) Constituição Federal/88 e Lei 8.080/90.
d) Lei 2.604/55 e Decreto – lei 50.387/62
37) A devida associação da desnutrição com a
ocorrênica de doenças infecta-contagiosa na
infância aumenta a sua gravidade. Uma doença
que confirma tal acontecimento é:
a) Sarampo.
b) Pediculose.
c) Exantema súbito.
d) Escorbuto.
38) A Epidemiologia pode ser definida como:
a) A ciência que estuda a relação saúde-doença em
uma comunidade, analisando a distribuição e os
fatores determinantes dos agravos à saúde.
b) Estudo das morbidades e mortalidades
evidenciadas no momento de uma comunidade.
c) É a ciência que estuda a mortalidade e sua
relação com as zoonoses.
d) Serviço ambulatorial que fiscaliza e determina as
vacinas que devem ser aplicadas no esquema
básico.
39) Segundo o Código de Processo Ético –
Profissional, a competência para apreciar e julgar as
infrações éticas cometidas pelo médico será atribuído
ao Conselho Regional de Medicina (CRM), onde o
profissional estiver ao tempo do fato punível. No caso
da infração ética ter ocorrido em local onde o médico
não possua inscrição, a apuração dos fatos ocorridos
deverá ser realizada:
a) Pelo CRM de origem do médico.
b) Pelo CRF.
c) Pelo CRM onde ocorreu a infração.
d) No local onde ocorreu o fato, por uma autoridade
designada pelo CRM do local de origem do profissional
medico.
40) Com relação ao Diabetes infanto-juvenil. Qual a
complicação esperada, em longo prazo?
a) Cetoacidose.
b) Baixa estatura.
c) Emagrecimento.
d) Retinopatia.

