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CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Casa Branca e Câmara dos EUA criticam proposta de 
Trump para banir muçulmanos 

Gislene Nogueira - Correspondente da Agência Brasil/EBC

O secretário de Imprensa da Casa Branca, Josh Earnest, 
afirmou nesta terça-feira (8) que a proposta do pré
candidato republicano à Presidência Donald Trump de 
proibir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos o 
desqualifica para presidir o país. O presidente da Câmara 
dos Deputados, Paul Ryan, também condenou as 
declarações e defendeu que as palavras de Trump violam a 
constituição norte-americana e também os princípios do 
Partido Republicano. 
 Josh Earnest lembrou que a primeira coisa que um 
presidente faz quando toma posse é jurar que vai 
preservar, proteger e defender a Constituição. E completou 
afirmando que “as palavras de Donald Trump o 
desqualificam para atuar como presidente”. 
Também o presidente da Câmara dos Deputados,
republicano, fez duras críticas à proposta de Trump. Ryan 
disse que a liberdade de religião é um princípio 
constitucional nos Estados Unidos. Para ele, “o que é 
proposto não é o que o partido [republicano] defende e, 
ainda mais importante, não é o que o país representa”.
Em um comício na Carolina do Sul no último dia (7), o 
candidato favorito nas pesquisas à indicação republicana 
propôs uma proibição total da entrada de muçulmanos em 
território norte-americano. O milionário e apresentador de 
televisão afirmou que, se medidas sérias não forem 
tomadas, os Estados Unidos vão sofrer novos ataques 
terroristas como os de 11 de setembro. A comunidade 
muçulmana no país condenou a proposta. 
A proposta de Donald Trump foi apresentada uma semana 
depois de um ataque em San Bernardino, na Cal
quando um homem e uma mulher – que a polícia afirma 
que seriam radicais islâmicos – mataram 14 pessoas a 
tiros. 
Polêmico, o pré-candidato já fez propostas de expulsar os 
imigrantes ilegais e construir um muro para separar os 
Estados Unidos do México. 

Publicado em Agência Brasil (http://agenciabrasil.ebc.com.br) – Texto Adaptado.

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3:
1. As críticas direcionadas no texto são 

destinadas: 
A. Aos Estados Unidos. 
B. Aos países islâmicos. 
C. Ao pré-candidato republicano à Presidência dos EUA 

Donald Trump. 
D. Ao México. 
 
2. Na defesa de seu ponto de vista, o presidente 

da Câmara dos Deputados apresenta como uma 
de suas justificativas: 

A. Que a liberdade de religião é um princípio 
constitucional nos Estados Unidos. 

B. Que os Estados Unidos vão sofrer novos ataques 
terroristas como os de 11 de setembro. 

C. Que a comunidade muçulmana no país condenou a 
proposta. 

D. Que “as palavras de Donald Trump o desqualificam 
para atuar como presidente”. 
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Casa Branca e Câmara dos EUA criticam proposta de 

Correspondente da Agência Brasil/EBC 

O secretário de Imprensa da Casa Branca, Josh Earnest, 
feira (8) que a proposta do pré-

candidato republicano à Presidência Donald Trump de 
proibir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos o 

nte da Câmara 
dos Deputados, Paul Ryan, também condenou as 
declarações e defendeu que as palavras de Trump violam a 

americana e também os princípios do 

Josh Earnest lembrou que a primeira coisa que um 
quando toma posse é jurar que vai 

preservar, proteger e defender a Constituição. E completou 
afirmando que “as palavras de Donald Trump o 

Também o presidente da Câmara dos Deputados,  que é 
críticas à proposta de Trump. Ryan 

disse que a liberdade de religião é um princípio 
constitucional nos Estados Unidos. Para ele, “o que é 
proposto não é o que o partido [republicano] defende e, 
ainda mais importante, não é o que o país representa”. 

comício na Carolina do Sul no último dia (7), o 
candidato favorito nas pesquisas à indicação republicana 
propôs uma proibição total da entrada de muçulmanos em 

americano. O milionário e apresentador de 
ias não forem 

tomadas, os Estados Unidos vão sofrer novos ataques 
terroristas como os de 11 de setembro. A comunidade 

A proposta de Donald Trump foi apresentada uma semana 
depois de um ataque em San Bernardino, na Califórnia, 

que a polícia afirma 
mataram 14 pessoas a 

candidato já fez propostas de expulsar os 
imigrantes ilegais e construir um muro para separar os 

Texto Adaptado. 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3: 
As críticas direcionadas no texto são 

candidato republicano à Presidência dos EUA - 

Na defesa de seu ponto de vista, o presidente 
da Câmara dos Deputados apresenta como uma 

Que a liberdade de religião é um princípio 

Que os Estados Unidos vão sofrer novos ataques 

Que a comunidade muçulmana no país condenou a 

o desqualificam 

3. Considere as afirmações abaixo:
I. A proposta do pré-candidato republicano à 

Presidência Donald Trump de proibir a entrada de 
muçulmanos nos Estados Unidos, segundo o 
secretário de Imprensa da Casa Branca, Josh 
Earnest,  o desqualifica para presidir o país.

II. Já de acordo com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Paul Ryan, as declarações e as 
palavras de Trump estão de acordo com a 
constituição norte-americana e também com os 
princípios do Partido Republicano.

III. O secretário de Imprensa da Casa Branca 
lembrou que a primeira coisa que um presidente 
faz quando toma posse é jurar que vai preservar, 
proteger e defender a Constituição. 

Podemos afirmar que está correto apenas o 
que consta em: 

A. Somente a afirmativa I. 
B. Somente as afirmativas I e II. 
C. Somente a afirmativa II. 
D. Somente as afirmativas I e III. 
 

4. Preposição é uma palavra invariável que 
para ligar termos ou orações. Quando esta 
ligação acontece, normalmente há uma 
subordinação do segundo termo em relação ao 
primeiro. As preposições são muito importantes 
na estrutura da língua pois estabelecem 
a coesão textual e possuem valores semân
indispensáveis para a compreensão do texto. 
Analise as assertivas e indique em qual delas 
todas as palavras são preposições:

A. De – mesmo – conforme 
B. A – conforme – consoante 
C. Exceto – do – traz 
D. Hoje – de – em 
 

5. De acordo com Mattoso Câmara “dá
gramática o nome de concordância à 
circunstância de um adjetivo variar em gênero 
e número de acordo com o substantivo a que se 
refere (concordância nominal) e à de um verbo 
variar em número e pessoa de acordo com o 
seu sujeito (concordância verbal)”. Desta 
forma analise as assertivas abaixo e identifique 
a alternativa em que as relações de 
concordância estão em conformidade com a 
norma formal da língua portuguesa.

A. Enquanto sonha, muita gente vivem realidades 
aumentadas.  

B. Fazem 25 anos que as mensagens estão no nosso dia 
a dia. 

C. Hoje existe aplicativos complicados para o usuário 
comum. 

D. Se criarem bons programas, haverá pessoas 
interessadas neles. 

MATEMÁTICA 
6. Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 

da média da sequência abaixo:
19 - 25 - 38 - 35 - 21 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
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Considere as afirmações abaixo: 
candidato republicano à 

de proibir a entrada de 
muçulmanos nos Estados Unidos, segundo o 
secretário de Imprensa da Casa Branca, Josh 
Earnest,  o desqualifica para presidir o país. 
Já de acordo com o presidente da Câmara dos 
Deputados, Paul Ryan, as declarações e as 

rump estão de acordo com a 
americana e também com os 

princípios do Partido Republicano. 
O secretário de Imprensa da Casa Branca 
lembrou que a primeira coisa que um presidente 
faz quando toma posse é jurar que vai preservar, 

fender a Constituição.  
Podemos afirmar que está correto apenas o 

é uma palavra invariável que serve 
para ligar termos ou orações. Quando esta 
ligação acontece, normalmente há uma 
subordinação do segundo termo em relação ao 
primeiro. As preposições são muito importantes 
na estrutura da língua pois estabelecem 

e possuem valores semânticos 
indispensáveis para a compreensão do texto. 
Analise as assertivas e indique em qual delas 
todas as palavras são preposições: 

Câmara “dá-se em 
gramática o nome de concordância à 
circunstância de um adjetivo variar em gênero 
e número de acordo com o substantivo a que se 
refere (concordância nominal) e à de um verbo 
variar em número e pessoa de acordo com o 

a verbal)”. Desta 
forma analise as assertivas abaixo e identifique 
a alternativa em que as relações de 
concordância estão em conformidade com a 
norma formal da língua portuguesa. 
Enquanto sonha, muita gente vivem realidades 

anos que as mensagens estão no nosso dia 

Hoje existe aplicativos complicados para o usuário 

Se criarem bons programas, haverá pessoas 

 
Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 

sequência abaixo: 
21 - 39 - 12 

http://agenciabrasil.ebc.com.br)
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7. Mário aplicou R$ 3.600,00 a uma taxa de 1,5% 
de juros durante 6 meses, capitalizados 
mensalmente (juros compostos). Qual foi o 
valor dos juros aferidos por Mário neste 
período? 

A. R$ 278,22 
B. R$ 324,00 
C. R$ 336,40 
D. R$ 395,44 
 
 
8. Qual o valor de “X” na equação abaixo:  = √16 + 122 + 3 +  (4 − 1) 3  

A. 12 
B. 14 
C. 16 
D. 18 
 
 
9. Qual é a área de um círculo, cujo raio é de 6cm?
A. 109,90 cm² 
B. 110,25 cm² 
C. 112,78 cm² 
D. 113,09 cm² 
 
 
10. Um caminhão caçamba faz 7 transportes 

diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 12,00 metros de 
comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 
metros de altura, quantos metros cúbicos 
podem ser transportados por este veículo em 5 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 
capacidade máxima de carga? 

A. 1.475 m³ 
B. 1.525 m³ 
C. 1.575 m³ 
D. 1.625 m³ 

INFORMÁTICA BÁSICA 

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, qual a 
função da combinação de teclas “Crtl” + “Shift” 
+ “*”? 

A. Mostra ou oculta as marcas de parágrafo e outros 
símbolos de formatação. 

B. Aumenta o tamanho da fonte do texto selecionado 
durante o acionamento das teclas. 

C. Diminui o tamanho da fonte do texto selecionado 
durante o acionamento das teclas. 

D. Adiciona mais um nível a uma lista de níveis 
existentes ou adiciona uma nova lista de nível, caso 
ainda não exista no texto. 

 
12. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 

configuração padrão Português Brasil, 
receba um arquivo com a extensão DOC, posso 
dizer que: 

A. É um arquivo de Modelo do Microsoft Word. 
B. É um arquivo do Word 97-2003. 
C. É um arquivo de Texto sem formatação. 
D. É um arquivo habilitado para o uso de macro.
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Mário aplicou R$ 3.600,00 a uma taxa de 1,5% 
de juros durante 6 meses, capitalizados 
mensalmente (juros compostos). Qual foi o 
valor dos juros aferidos por Mário neste 

 

Qual é a área de um círculo, cujo raio é de 6cm? 

Um caminhão caçamba faz 7 transportes 
diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 12,00 metros de 
comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 
metros de altura, quantos metros cúbicos 

veículo em 5 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, qual a 

combinação de teclas “Crtl” + “Shift” 

Mostra ou oculta as marcas de parágrafo e outros 

Aumenta o tamanho da fonte do texto selecionado 

selecionado 

Adiciona mais um nível a uma lista de níveis 
existentes ou adiciona uma nova lista de nível, caso 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, caso eu 
receba um arquivo com a extensão DOC, posso 

 

É um arquivo habilitado para o uso de macro. 

13. Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, qual a função da 
combinação da tecla “Crtl” com o “botão de 
rolagem do mouse”? 

A. Aumenta ou diminui o zoom da tela.
B. Rola o conteúdo da página direto para o seu final ou 

seu início. 
C. Seleciona todo o texto e objetos da página durante a 

rolagem, possibilitando copiar. 
D. Seleciona apenas todo o texto da página durante a 

rolagem, possibilitando copiar. 
 

14. Ao receber arquivos anexos em seu e
qual das situações representa o menor risco 
potencial de ser um arquivo mal intencionado 
(malware)? 

A. Uma atualização de dados cadastrais enviada pelo 
banco onde sou correntista. 

B. Um arquivo executável recebido de um 
promocional onde você não se inscreveu.

C. Um e-mail do fornecedor do sistema operacional 
indicando atualizações de software.

D. Um arquivo com a extensão pdf oriundo de um 
membro da sua lista de contatos, direcionado apenas 
ao seu e-mail. 

 

15. Considerando o Microsoft Excel, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique a 
função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 
para a direita: 

A. Alinha o texto a parte superior, 
célula, respectivamente. 

B. Alinha o texto a parte superior, central ou inferior da 
planilha, respectivamente. 

C. Alinha o texto a parte superior, central ou inferior da 
folha, respectivamente. 

D. Alinha o texto a parte superior, 
pasta de trabalho, respectivamente.

CONHECIMENTOS GERAIS
16. Em relação ao Município de Papanduva, é 

INCORRETO afirmar que: 
(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Foi palco da Guerra do Contestado, no início do 
século XVIII.  

B. Foi rota dos tropeiros que percorriam a região Sul 
levando o gado do Rio Grande do Sul até São Paulo.

C. As diferentes associações culturais e grupos 
folclóricos revivem as tradições dos pioneiros através 
da música, da dança e da gastronomia.

D. Os primeiros colonizadores que se tem registro foram 
portugueses, alemães, poloneses, ucranianos e 
caboclos.  

 

17. Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 
INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Seu clima é Mesotérmico úmido, com verão quente e
temperatura média de 16,6 ºC. 

B. Pertence à mesorregião de Canoinhas.
C. Tem uma densidade populacional de 23,97 

habitantes por quilômetro quadrado (censo de 2010). 
D. Faz parte da Região Turística denominada

dos Príncipes. 
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Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, qual a função da 
combinação da tecla “Crtl” com o “botão de 

Aumenta ou diminui o zoom da tela. 
Rola o conteúdo da página direto para o seu final ou 

Seleciona todo o texto e objetos da página durante a 

Seleciona apenas todo o texto da página durante a 

arquivos anexos em seu e-mail, 
qual das situações representa o menor risco 
potencial de ser um arquivo mal intencionado 

Uma atualização de dados cadastrais enviada pelo 

Um arquivo executável recebido de um site 
promocional onde você não se inscreveu. 

mail do fornecedor do sistema operacional 
indicando atualizações de software. 
Um arquivo com a extensão pdf oriundo de um 
membro da sua lista de contatos, direcionado apenas 

Considerando o Microsoft Excel, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique a 
função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 

 
central ou inferior da 

Alinha o texto a parte superior, central ou inferior da 

Alinha o texto a parte superior, central ou inferior da 

central ou inferior da 
pasta de trabalho, respectivamente. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
Foi palco da Guerra do Contestado, no início do 

rota dos tropeiros que percorriam a região Sul 
levando o gado do Rio Grande do Sul até São Paulo. 
As diferentes associações culturais e grupos 
folclóricos revivem as tradições dos pioneiros através 
da música, da dança e da gastronomia. 

colonizadores que se tem registro foram 
portugueses, alemães, poloneses, ucranianos e 

Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
é Mesotérmico úmido, com verão quente e 

de Canoinhas. 
Tem uma densidade populacional de 23,97 
habitantes por quilômetro quadrado (censo de 2010).  
Faz parte da Região Turística denominada Caminho 

http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
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18. Em relação à Bandeira do Município de 
Papanduva, é INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. O Losango representa a própria cidade, sede do 
município. 

B. A Cor Preta representa a prudência, sabedoria, 
moderação, austeridade, firmeza de caráter. 

C. A Cor Vermelha representa o sangue derramado dos 
rebeldes durante a Guerra do Contestado. 

D. A Cor Verde simboliza honra, civilidade, cortesia, 
abundância, alegria, esperança do povo 
papanduvense. 

 
19. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal 

cumpriram na manhã da última terça
(15/12/2015) mandado de busca e apreensão 
na residência oficial do presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha (RJ), em Brasília. 
Como foi denominada esta operação? 

(Fonte: www.globo.com)

A. Operação A Origem 
B. Operação Catilinárias 
C. Operação Erga Omnes 
D. Operação Crátons 
 
20. O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um 

centímetro, tem aparência inofensiva, cor café 
ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas e pode transmitir vírus causadores de 
uma série de doenças, EXCETO: 

(Fonte: www.globo.com)

A. Dengue 
B. Zika 
C. Chikungunya 
D. Febre Hemorrágica 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 
público, EXCETO: 

A. A naturalidade brasileira. 
B. O gozo dos direitos políticos. 
C. A idade mínima de dezoito anos. 
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo. 
 
22. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Papanduva, são formas 
de provimento de cargo público, EXCETO:

A. A nomeação 
B. A reintegração 
C. A eleição 
D. A transferência 
 
23. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Papanduva, qual é o prazo do 
estágio probatório do servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ao entrar em 
exercício? 

A. 1 ano 
B. 2 anos 
C. 3 anos 
D. 4 anos 
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Bandeira do Município de 
 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
representa a própria cidade, sede do 

representa a prudência, sabedoria, 
 

representa o sangue derramado dos 

simboliza honra, civilidade, cortesia, 
abundância, alegria, esperança do povo 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal 
cumpriram na manhã da última terça-feira 
(15/12/2015) mandado de busca e apreensão 
na residência oficial do presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha (RJ), em Brasília. 

(Fonte: www.globo.com) 

mede menos de um 
centímetro, tem aparência inofensiva, cor café 
ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas e pode transmitir vírus causadores de 

(Fonte: www.globo.com) 

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 

O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são formas 
de provimento de cargo público, EXCETO: 

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Papanduva, qual é o prazo do 
estágio probatório do servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ao entrar em 

24. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, qual é o 
prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, contados da data 
da posse? 

A. 10 dias 
B. 15 dias 
C. 30 dias 
D. 60 dias 
 

25. A possibilidade de desenvolvimento de 
segundos tumores primários em períodos 
iguais ou distintos, também chamados de 
sincrônicos e metacrônicos do trato aéro
digestivo superior (boca, faringe, laringe, 
traqueia e esôfago cervicais) é estimada em 
5% a 35%. Os fatores etiológicos são os 
mesmos descritos para o câncer laríngeo. O 
sítio mais frequente de segundos tumores 
primários é: 

A. A traqueia 
B. O esôfago 
C. A língua 
D. A faringe 
 

26. As modalidades de exames diagnósticos por 
imagem para avaliação da hemoptise não 
maciça incluem os raios-
tomografia computadorizada (TC), a 
broncoscopia e a broncografia. Há um 
reconhecimento uniforme da eficácia:

A. Dos raios-X de tórax nos estágios iniciais da 
avaliação. 

B. Da TC nos estágios iniciais da avaliação.
C. Da broncoscopia de tórax nos estágios iniciais da 

avaliação. 
D. Da broncografia de tórax nos estágios iniciais da 

avaliação. 
 

27. A hemoptise é definida como a expectoração de 
sangue que se origina na árvore 
traqueobrônquica ou no parênquima pulmonar. 
A hemoptise que coloca a vida em risco é rara. 
Na maioria dos casos os eventos são benignos, 
autolimitados. Entretanto, o seu aparecim
pode ser precursor de uma patologia 
traqueopulmonar significante subjacente. As 
causas comuns da hemoptise incluem 
bronquite, bronquiectasia, pneumonia, 
tuberculose e neoplasia. A hemoptise maciça 
foi definida como: 

A. Um sangramento > de 200 ml em 
B. Um sangramento > de 300 ml em 24 horas.
C. Um sangramento > de 400 ml em 24 horas.
D. Um sangramento > de 500 ml em 24 horas.
 
28. No exame físico do paciente com edema, o 

Sinal do cacifo ou de Godet, é realizado, 
comprimindo-se a região pré
polegar por cerca de 10 segundos e 
observando-se se há formação de depressão. 
Caso a depressão desapareça em um tempo 
menor que 15 segundos, suspeita

A. Hiperpermeabilidade vascular 
B. Hiponatremia 
C. Hipercortisolemia 
D. Hipoalbuminemia 
 

Página 3 de 5 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC   
 

PROVA 

35 
TIPO 01 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, qual é o 
prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, contados da data 

A possibilidade de desenvolvimento de 
segundos tumores primários em períodos 
iguais ou distintos, também chamados de 
sincrônicos e metacrônicos do trato aéro-
digestivo superior (boca, faringe, laringe, 
traqueia e esôfago cervicais) é estimada em 

a 35%. Os fatores etiológicos são os 
mesmos descritos para o câncer laríngeo. O 
sítio mais frequente de segundos tumores 

As modalidades de exames diagnósticos por 
imagem para avaliação da hemoptise não 

-X de tórax, a 
tomografia computadorizada (TC), a 
broncoscopia e a broncografia. Há um 
reconhecimento uniforme da eficácia: 

estágios iniciais da 

Da TC nos estágios iniciais da avaliação. 
Da broncoscopia de tórax nos estágios iniciais da 

Da broncografia de tórax nos estágios iniciais da 

A hemoptise é definida como a expectoração de 
sangue que se origina na árvore 
traqueobrônquica ou no parênquima pulmonar. 
A hemoptise que coloca a vida em risco é rara. 
Na maioria dos casos os eventos são benignos, 
autolimitados. Entretanto, o seu aparecimento 
pode ser precursor de uma patologia 
traqueopulmonar significante subjacente. As 
causas comuns da hemoptise incluem 
bronquite, bronquiectasia, pneumonia, 
tuberculose e neoplasia. A hemoptise maciça 

Um sangramento > de 200 ml em 24 horas. 
Um sangramento > de 300 ml em 24 horas. 
Um sangramento > de 400 ml em 24 horas. 
Um sangramento > de 500 ml em 24 horas. 

No exame físico do paciente com edema, o 
Sinal do cacifo ou de Godet, é realizado, 

se a região pré- tibial com o 
polegar por cerca de 10 segundos e 

se se há formação de depressão. 
Caso a depressão desapareça em um tempo 
menor que 15 segundos, suspeita-se de: 

http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.globo.com)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.globo.com)
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29. Alta permeabilidade do leito vascular, é 
característica de Edema em qual das patologias 
a seguir: 

A. Cirrose hepática. 
B. Insuficiência cardíaca congestiva. 
C. Erisipela. 
D. Trombose venosa profunda. 
 
30. Cianose periférica pode estar relacionada à 

constrição dos vasos sanguíneos dos membros, 
dedos e dedos dos pés. São causas de 
constrição dos vasos sanguíneos periféricos, 
exceto: 

A. Sulfhemoglobinemia. 
B. Fenômeno de Raynaud. 
C. Espasmo dos pequenos capilares da pele ou artérias 

chamado de Acrocianose. 
D. Erythrocyanosis que ocorrem em mulheres jovens e 

como efeitos colaterais de beta bloqueador 
medicamentos para pressão arterial elevada. 

 
 
31. A alteração fisiológica básica da crise cianótica 

é a diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar 
com consequente maior aporte de sangue 
insaturado na circulação sistêmica, ou seja, 
aumento do shunt direito>esquerdo (D>E). 
Uma vez iniciado, a sequencia de eventos é:

A. Aumento do shunt D>E; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; queda na saturação de oxigênio 
no sangue arterial; acidose metabólica secundária à 
hipóxia; taquipnéia, levando a um aumento do 
retorno venoso. 

B. Aumento do shunt D>E; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; taquipnéia; queda na saturação 
de oxigênio no sangue arterial; acidose metabólica 
secundária à hipóxia; levando a um aumento do 
retorno venoso. 

C. Aumento do shunt D>E; queda na saturação de 
oxigênio no sangue arterial; acidose metabólica 
secundária à hipóxia; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; taquipnéia, levando a um 
aumento do retorno venoso. 

D. Aumento do shunt D > E; taquipnéia; acidose 
metabólica secundária à hipóxia; queda na saturação 
de oxigênio no sangue arterial; diminuição da 
resistência vascular sistêmica, levando a um aumento 
do retorno venoso. 

 
 
32. “A posição ___________________ aumenta a 

resistência vascular periférica e diminui o 
retorno venoso sistêmico por angulação e 
consequente compressão das artérias femorais, 
levando a um aumento do fluxo pulmonar 
efetivo.” Completa corretamente a lacuna a 
alternativa: 

A. Tremdelembrug. 
B. Genupeitoral (cócoras). 
C. SIMS (decúbito esquerdo). 
D. Supinação (prona). 
 
 
33. Diabetes, doenças neurológicas ou problemas 

vasculares são fatores que favorecem a 
ocorrência de cãibras. Alguns relatos também 
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Alta permeabilidade do leito vascular, é 
característica de Edema em qual das patologias 

relacionada à 
constrição dos vasos sanguíneos dos membros, 
dedos e dedos dos pés. São causas de 
constrição dos vasos sanguíneos periféricos, 

Espasmo dos pequenos capilares da pele ou artérias 

Erythrocyanosis que ocorrem em mulheres jovens e 
como efeitos colaterais de beta bloqueador 

 

A alteração fisiológica básica da crise cianótica 
é a diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar 

maior aporte de sangue 
insaturado na circulação sistêmica, ou seja, 
aumento do shunt direito>esquerdo (D>E). 

os é: 
Aumento do shunt D>E; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; queda na saturação de oxigênio 
no sangue arterial; acidose metabólica secundária à 
hipóxia; taquipnéia, levando a um aumento do 

E; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; taquipnéia; queda na saturação 
de oxigênio no sangue arterial; acidose metabólica 
secundária à hipóxia; levando a um aumento do 

Aumento do shunt D>E; queda na saturação de 
gue arterial; acidose metabólica 

secundária à hipóxia; diminuição da resistência 
vascular sistêmica; taquipnéia, levando a um 

E; taquipnéia; acidose 
metabólica secundária à hipóxia; queda na saturação 

oxigênio no sangue arterial; diminuição da 
resistência vascular sistêmica, levando a um aumento 

“A posição ___________________ aumenta a 
resistência vascular periférica e diminui o 
retorno venoso sistêmico por angulação e 

compressão das artérias femorais, 
levando a um aumento do fluxo pulmonar 
efetivo.” Completa corretamente a lacuna a 

Diabetes, doenças neurológicas ou problemas 
vasculares são fatores que favorecem a 
ocorrência de cãibras. Alguns relatos também 

indicam que o uso de certos suplementos 
dietéticos como: 

A. Fluoreto pode aumentar os riscos de cãibras 
musculares. 

B. Maltodextrina pode aumentar os riscos de cãibras 
musculares. 

C. Albumina pode aumentar os riscos de cãibras 
musculares. 

D. Creatina pode aumentar os riscos de cãibras 
musculares. 

 
34. Para Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 

Saúde da Família em grandes 
recomenda-se o parâmetro de:

A. Uma UBS para até 12 mil habitantes.
B. Três UBS para até 12 mil habitantes.
C. Uma UBS para até 20 mil habitantes.
D. Três UBS para até 20 mil habitantes.
 
35. Com relação às dores abdominais viscerais é 

incorreto o que se afirma na alternativa:
A. As dores viscerais se originam de vísceras ocas que 

apresentam espasmos ou estiramentos, seu caráter 
varia desde dor surda a cortante, de forma continua, 
com localização circunscrita, assimétrica.

B. As dores viscerais tendem a se irradiar para regiões 
que pertencem aos mesmos segmentos neurológicos 
do órgão acometido. Assim, os órgãos abdominais 
superiores, inervados pelos segmentos T6 a T8 
quando doentes tendem a se manifestar na região 
xifoideana ou epigástrica e escapular baixa.

C. O intestino delgado e colo direito, inervado por T9 
T10 tem expressão dolorosa na região periumbilical.

D. O colo esquerdo, inervado por T11
com dor no abdome inferior. 

 
36. Assinale a alternativa que apresente somente 

casos de Abdome Agudo Clínico.
A. Apendicite aguda, perfuração (gástrica, duodenal, 

diverticulite) e colecistite aguda com peritonite.
B. Íleo mecânico agudo por hérnia encarcerada, 

invaginações, volvulos, corpos estranhos ou 
obstrução biliar. 

C. Pancreatite aguda, gastrite aguda, enterocolite 
aguda, diverticulite aguda, doença de Crohn reto
colite ulcerativa. 

D. Ruptura de trompa de falópio com gravidez ectópica, 
traumatismo abdominal (ruptura de vísceras ocas, 
baço, fígado, pâncreas) e lesões vasculares (oclusão 
mesentérica, aneurisma da aorta, embolia na 
bifurcação da aorta). 

 

37. Nos últimos anos tem-se salientado o papel dos 
neurotransmissores nos mecanismos de lesão 
neuronal nestas situações. O principal 
neurotransmissor excitatório
crises epiléticas tem sido demonstrado já há 
vários anos ser o: 

A. Gaba, através do fenômeno denominado de 
excitotoxicidade. 

B. Glutamato, através do fenômeno denominado de 
excitotoxicidade. 

C. Neuropeptídeo Y, através do fenômeno denominado 
de excitotoxicidade. 

D. Neuropeptídeo NPY, através do fenômeno 
denominado de excitotoxicidade. 
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indicam que o uso de certos suplementos 

Fluoreto pode aumentar os riscos de cãibras 

Maltodextrina pode aumentar os riscos de cãibras 

Albumina pode aumentar os riscos de cãibras 

Creatina pode aumentar os riscos de cãibras 

Para Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 
Saúde da Família em grandes centros urbanos, 

se o parâmetro de: 
Uma UBS para até 12 mil habitantes. 
Três UBS para até 12 mil habitantes. 
Uma UBS para até 20 mil habitantes. 
Três UBS para até 20 mil habitantes. 

Com relação às dores abdominais viscerais é 
incorreto o que se afirma na alternativa: 
As dores viscerais se originam de vísceras ocas que 
apresentam espasmos ou estiramentos, seu caráter 
varia desde dor surda a cortante, de forma continua, 
com localização circunscrita, assimétrica. 
As dores viscerais tendem a se irradiar para regiões 
que pertencem aos mesmos segmentos neurológicos 
do órgão acometido. Assim, os órgãos abdominais 
superiores, inervados pelos segmentos T6 a T8 
quando doentes tendem a se manifestar na região 

epigástrica e escapular baixa. 
O intestino delgado e colo direito, inervado por T9 - 
T10 tem expressão dolorosa na região periumbilical. 
O colo esquerdo, inervado por T11-T12 se manifesta 

apresente somente 
casos de Abdome Agudo Clínico. 
Apendicite aguda, perfuração (gástrica, duodenal, 
diverticulite) e colecistite aguda com peritonite. 
Íleo mecânico agudo por hérnia encarcerada, 
invaginações, volvulos, corpos estranhos ou 

Pancreatite aguda, gastrite aguda, enterocolite 
aguda, diverticulite aguda, doença de Crohn reto-

Ruptura de trompa de falópio com gravidez ectópica, 
traumatismo abdominal (ruptura de vísceras ocas, 

e lesões vasculares (oclusão 
mesentérica, aneurisma da aorta, embolia na 

se salientado o papel dos 
neurotransmissores nos mecanismos de lesão 
neuronal nestas situações. O principal 
neurotransmissor excitatório envolvido nas 
crises epiléticas tem sido demonstrado já há 

Gaba, através do fenômeno denominado de 

Glutamato, através do fenômeno denominado de 

Neuropeptídeo Y, através do fenômeno denominado 

Neuropeptídeo NPY, através do fenômeno 
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38. Droga de escolha para o tratamento inicial da 
uma crise epiléptica. Essa droga é eficaz no 
controle das crises em cerca de 75-90% dos 
casos: 

A. Midazolan 
B. Fenitoína 
C. Diazepan 
D. Fenobarbital 
 
39. Considerados como drogas inócuas pela 

maioria dos médicos, são muito utilizados para 
tratamento de hipertensão arterial ou 
insuficiência coronária. Nos pacientes com 
disfunção ventricular, entretanto, crescem 
evidências de que são medicamentos que 
podem agravar a evolução dos pacientes:

A. Antagonistas dos canais de cálcio. 
B. Vasodilatadores diretos. 
C. Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
D. Betabloqueadores. 
 
40. O fígado é o alvo principal dos mediadores 

inflamatórios sistêmicos, suprindo os 
metabólitos essenciais para a resposta de 
estresse e os componentes necessários para a 
defesa de primeira linha no sítio de inflamação, 
restringindo os limites da lesão tecidu
clareando agentes agressores e auxiliando no 
reparo celular. Através de seus receptores 
específicos, o hepatócito responde a quatro 
tipos de mediadores da resposta inflamatória. 
Dentre estes marcadores, é incorreto afirmar:

A. Substância Q. 
B. Citocinas do tipo IL-6. 
C. Glicocorticoides. 
D. Fatores de crescimento. 
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Droga de escolha para o tratamento inicial da 
uma crise epiléptica. Essa droga é eficaz no 

90% dos 

Considerados como drogas inócuas pela 
maioria dos médicos, são muito utilizados para 
tratamento de hipertensão arterial ou 

pacientes com 
disfunção ventricular, entretanto, crescem 
evidências de que são medicamentos que 
podem agravar a evolução dos pacientes: 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina. 

O fígado é o alvo principal dos mediadores 
inflamatórios sistêmicos, suprindo os 
metabólitos essenciais para a resposta de 
estresse e os componentes necessários para a 
defesa de primeira linha no sítio de inflamação, 
restringindo os limites da lesão tecidual, 
clareando agentes agressores e auxiliando no 
reparo celular. Através de seus receptores 
específicos, o hepatócito responde a quatro 
tipos de mediadores da resposta inflamatória. 
Dentre estes marcadores, é incorreto afirmar: 
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