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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (CP Saltinho-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de setembro de 2015, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de setembro de 2015. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia um fragmento do romance Madame Bovary e 
responda as questões de 01 a 05: 
 

 [Emma] Sentia-se, de resto, cada vez mais irritada. 
A idade ia-o tornando pesadão*: à sobremesa divertia-se em 
cortar as rolhas das garrafas vazias, e, depois de comer, 
passava a língua pelos dentes; ao engolir a sopa fazia um 
gorgolejo em cada gole e, como começasse a engordar, os 
olhos, já por si tão pequenos, pareciam ter subido para as 
fontes, empurrados pelas bochechas. [...] 

Bem no íntimo, contudo, [Emma] esperava um 
acontecimento qualquer. Como os marinheiros em perigo, 
relanceava olhos desesperados pela solidão da sua vida, 
procurando, ao longe, alguma vela nas brumas do horizonte. 
Não sabia qual o acaso, o vento que a impeliria para ela, e 
qual a praia para onde se sentiria levada; seria chalupa ou 
nau de três pontes, carregada de angústias ou cheia de 
felicidade até as bordas? Todas as manhãs, ao acordar, 
preparava-se para esperar o dia inteiro e aplicava o ouvido a 
todos os rumores; 
levantava-se em sobressalto, admirando-se de que tal acaso 
não surgisse; depois, ao pôr do sol, cada vez mais triste, 
desejava-se encontrar-se já no dia seguinte. 

A primavera voltou, e Emma sentiu-se afrontada 
com os primeiros calores, quando as pereiras floriram. 

Logo no começo de julho, passou a contar nos dedos 
as semanas que faltavam para chegar o mês de outubro, 
pensando que o Marquês d'Andervilliers daria outro baile em 
Vaubyessard; mas todo o mês de setembro decorreu sem 
cartas nem visitas. 

Após o aborrecimento desta decepção, seu coração 
ficou de novo vazio, recomeçando a série dos dias 
monótonos. 

Iam, pois, continuar assim, uns após outros, sempre 
os mesmos, incontáveis, sem surpresas! As outras 
existências, por mais insípidas que fossem, tinham, pelo 
menos, a possibilidade do inesperado. Uma aventura trazia 
consigo, às vezes, peripécias sem fim, o cenário 
transformava-se. Mas para ela nada surgia, era a vontade de 
Deus! O futuro era um corredor escuro, que tinha, no 
extremo, a porta bem fechada.  
*Refere-se a Carlos, esposo de Emma. 

 
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. São Paulo: Abril 

Cultural, 1970.  

 
01) Sobre o fragmento: 
 
1. Pode-se afirmar que Emma era uma mulher 

perspicaz, pois suportava o casamento mesmo ele 
não tendo os atrativos que desejava.  

2. Em relação ao casamento, o narrador deixa claro 
que Emma se sentia agastada com as situações que 
vivia. 

3. O narrador estabelece uma oposição de ideias ao 
relacionar a situação vivida pelos marinheiros em 
perigo e a vida vivida pela personagem Emma.  

4. Alguns dos trechos do texto confirmam a vida 
enfadonha vivida pela personagem Emma. 

 

a) Somente as sentenças 3 e 4 estão corretas. 
b) Somente as sentenças 2 e 4 estão corretas. 
c) Somente as sentenças 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente as sentenças 1, 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente as sentenças 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
02) Sobre o fragmento, use V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(___) A narradora personagem relata os fatos com 
propriedade, uma vez que, vivenciou cada situação. 
(___) Emma tinha visões de como seria seu futuro, que 
eram destruídas a cada pôr do sol. 
(___) O texto é detalhista, pois explicita 
pormenorizadamente os sentimentos vivenciados por 
Emma.  
(___) Emma queria uma vida diferente, prova da 
fraqueza de seu caráter. 
 
Respectivamente temos: 
 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - V 
c) F - F - V - F 
d) V - V - F - V 
e) F - F - V - V 
 
03) “...à sobremesa divertia-se em cortar...” Somente 
em uma das assertivas abaixo o acento indicador da 
crase está sendo usado corretamente. Identifique-a: 
 
a) Já dizia o ditado: faça o bem não importa à quem. 
b) O caminho foi aberto com à foice. 
c) A recepção foi feita à Vossa Excelência com muita 

festa. 
d) O gari saiu do serviço à uma hora da madrugada. 
e) As meninas entravam uma à uma para conhecer a 

nova tutora. 
 
04) “Bem no íntimo, contudo, [Emma] esperava um 

acontecimento qualquer.”; 

“...mas todo o mês de setembro decorreu sem cartas 

nem visitas.” Somente uma das alternativas abaixo 
apresenta informações corretas em relação ao 
emprego das conjunções sublinhadas. Marque-a: 
 
a) A primeira tem valor de explicação; a segunda de 

adversidade. 
b) A primeira tem valor de adição; a segunda de 

conclusão. 
c) Ambas possuem valor de explicação. 
d) A primeira tem valor de conclusão; a segunda de 

explicação. 
e) Ambas possuem valor de adversidade. 
 
05) “...admirando-se de que tal acaso não surgisse...;” 
Marque a alternativa que apresenta erro em relação à 
colocação pronominal: 
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a) Eu não me tornarei jogador de futebol. 
b) Sempre nos encontramos na rua da praça. 
c) Encontrar-nos-emos na próxima reunião sindical. 
d) Francisco tinha entregado-nos o arquivo. 
e) Ninguém nos auxilia no serviço pesado. 
 
06) “Minha madrasta tomou uma taça de vinho tinto.” 
A figura de linguagem presente na frase anterior é: 
 
a) Pleonasmo 
b) Metonímia  
c) Perífrase 
d) Anacoluto 
e) Polissíndeto  
 
07) Na oração: “Se eu dispusesse de algum imóvel, eu 

alugaria para você.”, o tempo verbal expresso é: 
 
a) Pretérito imperfeito do indicativo 
b) Pretérito mais-que- perfeito do indicativo  
c) Pretérito perfeito do subjuntivo  
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
e) Pretérito perfeito do indicativo  
 
08) A alternativa que apresenta erro quanto à regência 
verbal é: 
 
a) Somos em onze na sala de aula. 
b) Vou ao concerto para ouvir uma boa música clássica. 
c) Custou ao menino acreditar que não havia passado 

no teste. 
d) Prefiro ficar em casa a estar mal acompanhada. 
e) Chegamos a São Joaquim cedo. 
 

Imagem para as questões 09 e 10: 

 
Disponível em: www.profmagnaqueti.blogspot.com Acesso: 

25/08/2015 

 
09) O anúncio publicitário se utiliza de uma composição 
de Dorival Caymmi, que ficou famosa na voz de 
Carmem Miranda “ O que é que a baiana tem?”. A essa 
referência explícita na propaganda, dá-se o nome de: 
 
 

a) intertextualidade 
b) ambiguidade 
c) metáfora 
d) inverossimilhança 
e) verossimilhança  
 
10) “O que é que a banana tem?” Os termos 
sublinhados são classificados, respectivamente como: 
 
a) pronome reflexivo e adjunto adnominal 
b) pronome indefinido e complemento nominal 
c) pronome interrogativo e partícula expletiva 
d) pronome indefinido e partícula expletiva 
e) pronome interrogativo e complemento nominal  
 

Matemática 

 
11) Se ���� = �� − 	 e 
��� = 	�� + � então 


��−	�� é igual a: 

 
a) -31 
b) 4 
c) 18 
d) -56 
e) -13 
 
 
 
 
12) A soma das raízes da função quadrática          

−��� − ��� − 	� = � é: 
 
a) -3,5 
b) -18 
c) 5 
d) 8 
e) -4,5 
 
 
 
 

13) A expressão matemática �	
� − 	

��
�

 é igual a? 

 

a) 
�

��� 

b) 
�
� 

c) 
�

�� 

d) 
�
� 

e) 
��
�  
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14) O produto das raízes do polinômio                    

���� = ��� − ��� + �� + 	 é igual a: 
 
a) -0,8 
b) -0,125 
c) 3 
d) 5 
e) -1,25 
 

15) O valor de 
�
��° !"#$�°

%&!	��°  é: 

 
a) -1 
b) 1 
c) 2 
d) 0 
e) 0,5 
 

Espaço para cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
16) Um cantor goiano, de 29 anos, e a namorada dele, 
de 19, morreram na manhã de quarta-feira 
(24/06/2015) após um acidente de carro na BR-153, no 
km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em 
Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o sertanejo 
voltava de um show em Itumbiara, no sul do estado, 
por volta das 3h30, quando o veículo em que ele 
estava, um Range Rover, saiu da pista e capotou. De 
que cantor o trecho se refere? 
 
a) Gustavo Lima. 
b) Cristiano Araújo. 
c) Luan Santana. 
d) Michel Teló. 
e) Eduardo Costa. 
 
17) É uma das serras de Santa Catarina, localizada no 
sul do estado. É cortada pela rodovia SC-390, onde se 
tem uma espetacular vista da serra. Com muitas matas 
e cachoeiras, é um dos cartões-postais do estado. 
Localiza-se no município de Lauro Müller, a mais de 
1421 metros de altitude (altitude do Mirante). De que 
serra o trecho se refere? 
 
a) Serra da Cantareira. 
b) Serra da Mantiqueira. 
c) Serra do Rio do Rastro. 
d) Serra da Canastra. 
e) Serra dos Órgãos. 
 
18) Qual é o Município mais populoso do Estado de 
Santa Catarina? 
 
a) Blumenau. 
b) São José. 
c) Florianópolis. 
d) Joinville. 
e) Chapecó. 
 
19) Ponte localizada em Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina. Foi construída com o objetivo de ligar a 
parte insular da capital do estado, na ilha de Santa 
Catarina, à parte continental, visando substituir o 
antigo serviço de ligação por balsas. Ela é uma das 
maiores pontes pênseis do mundo e a maior do Brasil. 
Trata-se da: 
 
a) Ponte Rio Negro. 
b) Ponte Hercílio Luz. 
c) Ponte JK. 
d) Ponte Colombo Sales. 
e) Ponte Internacional da Amizade. 
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20) O Município de Saltinho (SC) está localizado em 
qual das regiões do Estado de Santa Catarina descritas 
abaixo? 
 
a) Nordeste. 
b) Planalto Norte. 
c) Planalto Serrano. 
d) Meio Oeste. 
e) Oeste/Extremo-Oeste. 
 

Conteúdos Específicos 

 
21) Doença infecciosa febril aguda, causada por 
protozoários do gênero Plasmodium, caracterizada por 
febre alta acompanhada de calafrios, suores e cefaléia, 
que ocorrem em padrões cíclicos, a depender da 
espécie do parasito infectante. Possui uma fase 
sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, 
cefaléia, cansaço, mialgia, náuseas e vômitos. O ataque 
paroxístico inicia-se com calafrio que dura de 15 
minutos até uma hora, sendo seguido por uma fase 
febril, com temperatura corpórea podendo atingir 41°C 
ou mais. Após um período de duas a seis horas, ocorre 
defervecência da febre e o paciente apresenta 
sudorese profusa e fraqueza intensa. Esses são 
sintomas típicos de qual das doenças citadas abaixo? 
 
a) Esquistossomose 
b) Malária  
c) Dengue 
d) Raiva 
e) Meningite 
 
22) Tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva 
ocular e da córnea – uma ceratoconjuntivite 
recidivante, é considerada a principal causa de cegueira 
evitável do mundo. Nos períodos iniciais da infecção o 
tracoma aparece sob a forma de uma conjuntivite 
folicular, com hipertrofia papilar e infiltração 
inflamatória que atinge toda a conjuntiva 
especialmente a da pálpebra superior cujo agente 
etiológico é: 
 
a) Bactéria Chlamydia Trachomatis 
b) Tracomas Vivax 
c) Bacilo Trachomatis 
d) Espirilos Cocos Tracomas 
e) Estafilococos Tracomathis 
 
23) A Tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa, causada por uma bactéria, o 
Mycobacterium tuberculosis, também denominado de 
bacilo de koch (bk). O termo tuberculose se origina no 
fato da doença causar lesões chamadas tubérculos. 
Sobre a Tuberculose e formas de diagnóstico, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 

I. A prova tuberculínica é indicada como método 
auxiliar no diagnóstico da tuberculose. 

II. A pessoa reatora ao teste (prova tuberculínica) 
isoladamente é um indicativo da presença de 
infecção, sendo suficiente para o diagnóstico da 
doença tuberculose. 

III. No Brasil, a tuberculina usada é o PPD RT23, 
aplicado por via intradérmica, no terço médio da 
face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 
0,1 ml, equivalente a 2 UT (unidades de 
tuberculina). 

IV. A tuberculina mantém-se ativa por 2 anos, 
conservada a uma temperatura de -2º a 3º C.  

 
a) As assertivas corretas são apenas I e II. 
b) As assertivas corretas são apenas I, II e IV. 
c) As assertivas corretas são apenas I e III. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão incorretas. 
 
24) A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma 
doença  cutânea e apresenta-se classicamente por 
pápulas,  que evoluem para úlceras com bordas 
elevadas e fundo granuloso, que podem ser únicas ou 
múltiplas e são indolores. Também pode manifestar-se 
como placas verrucosas, papulosas, localizadas ou 
difusas. A forma mucosa, secundária ou não à cutânea, 
caracteriza-se por infiltração, ulceração e destruição 
dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou laringe. 
Quando a destruição dos tecidos é importante, podem 
ocorrer perfurações do septo nasal e/ou do palato. 
Sobre a Leishmaniose é INCORRETO afirmar: 
 
a) A Leishmaniose é conhecida também, dependendo 

da localidade, como úlcera de Bauru, nariz de tapir, 
ferida brava, botão do oriente. 

b) Existem várias Leishmanias envolvidas na 
transmissão. No Brasil, as mais importantes são 
Leishmania Viannia Braziliensis, Leishmania 
Leishmania Amazonensis e Leishmania Viannia 
Guyanensis. 

c) A Organização Mundial de Saúde recomenda para 
tratamento da Leishmaniose medicação  Oxantel 
Pamoat 500 mg, administrados via oral, uso do tópico 
mebendazol. 

d) As complicações da Leishmaniose são: infecção 
secundária das lesões cutâneas; disfagia, disfonia, 
quando de lesões mucosas. 

e) O reservatório para Leishmania (Leishmania) 
amazonensis são as masurpiais, roedores, preguiça, 
tamanduá, cão, equinos e mulas; e o homem. 

 
25) A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma 
doença parasitária da pele e mucosas, de caráter 
pleomórfico, causada por protozoários do gênero 
Leishmania. Qual é o modo de transmissão dessa 
doença?  
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a) Através da picada de insetos flebotomíneos do 
gênero Lutzomya. 

b) Através da picada de insetos do gênero Phlebotomos. 
c) Através da picada de insetos do gênero Anopheles. 
d) Através da picada de insetos Phlebotomos do gênero 

Pleomórfithos. 
e) Através da picada de insetos do gênero Culicidae. 
 
26) Doença exantemática viral aguda, caracterizada por 
exantema máculo-papular, que se inicia na face, couro 
cabeludo e pescoço, espalhando-se para o tronco e 
membros. Apresenta febre baixa e linfodenopatia 
generalizada, principalmente subocciptal, pós-auricular 
e cervical posterior, geralmente precedendo o 
exantema, em 5 a 10 dias. Adolescentes e adultos 
podem apresentar poliartralgia, poliartrite, 
conjuntivite, coriza e tosse. São características de qual 
doença?  
 
a) Lesptospirose 
b) Meningite 
c) Febre Amarela 
d) Doença de Chagas 
e) Rubéola 
 
27) Ectima é uma infecção bacteriana mais profunda 
que o impetigo, ocorre preferencialmente nos 
membros inferiores, havendo uma ou mais lesões. A 
lesão inicial, efêmera, é uma vesícula ou vésico-pústula 
que evolui com formação de úlcera superficial que logo 
forma crosta seca, dura e aderente. As lesões ocorrem 
mais frequentemente nas pernas e pés. Podem curar 
com ou sem cicatrização. Sobre o Ectima é INCORRETO 
afirmar: 
 
a) O Ectima é causado pelo Streptococus do grupo A ou 

Staphylococus aureus.  
b) O Ectima é transmitido de pessoa a pessoa.  
c) Complicações como septicemias podem ocorrer no 

Ectima. O período de incubação é variável e 
indefinido em geral de quatro a dez dias.  

d) O Ectima é uma doença de notificação compulsória.  
e) O Ectima é transmissível enquanto houver lesão 

ativa. 
 
28) Fazem parte da Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional, as seguintes doenças, 
exceto: 
 
a) Eritema Tóxico 
b) Tuberculose 
c) Doença de Chagas Aguda 
d) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda 
e) Febre do Nilo Ocidental 
 

29) Qual vacina introduzida pelo Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde é recomendada 
preferencialmente para gestantes a partir da 27ª até a 
36ª semana de gestação: 
 
a) Vacina HPV 
b) Vacina Pneumocócica 10 V 
c) Meningocócica 
d) Vacina Tríplice Viral 
e) Vacina dTpa 
 
30) Segundo a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde)        
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: 
 

I. Definição das instâncias e mecanismos de 
controle, avaliação e de fiscalização das ações e 
serviços de saúde. 

II. Administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições 
ambientais. 

IV. Organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 

 
a) Apenas as assertivas II, III e IV, estão corretas. 
b) Apenas as assertivas III e  IV, estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV, estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
e) Nenhuma das assertivas está correta. 
 
 
 




