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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. “A Constância diz respeito à lealdade e 

paciência, ...” 

Dada a frase acima, analise as assertivas 
abaixo e indique a opção INCORRETA: 

A. A CONSTÂNCIA - Sujeito Simples 
B. RESPEITO - Objeto Direto 
C. À LEALDADE E PACIÊNCIA - Objeto Indireto 
D. DIZ - Verbo Transitivo Direto e Indireto 
 
2. Em relação ao uso da CRASE, analise as 

assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
A. Isto pertence à todas minhas primas 
B. O fumo e a bebida fazem mal à saúde 
C. A performance da equipe agradou à torcida. 
D. A alimentação e a hidratação são necessários 

sobrevivência. 
 
3. Analise as assertivas abaixo e indique aquela 

em que os vocábulos O / OS destacados NÃO 
REPRESENTA um pronome demonstrativo:

A. São loucos os que agem desta maneira. 
B. O que primeiro terminar a prova, receberá um 

prêmio. 
C. O locutor está empolgado com a corrida. 
D. Não podemos aceitar tudo o que nossos 

representantes fizeram. 
 

MATEMÁTICA 
 
4. Assinale a assertiva abaixo que contem a 

representação de duas partes de uma divisão de 
doze partes: 

A. 1/12 
B. 1/6 
C. 2/24 
D. 2/6 
 
5. Um vendedor recebeu a meta de venda de 80 

unidades de um determinado produto. No 
decorrer da semana, a loja majorou a meta de 
venda deste vendedor em 25%. Ao final da 
semana, o vencedor deixou de cumpriu 10% de 
sua meta atualizada. Quantos produtos ele 
vendeu? 

A. 80 produtos 
B. 85 produtos 
C. 90 produtos 
D. 95 produtos 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
6. Doutor Pedrinho é um município catarinense 

com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 
Florianópolis. São municípios limítrofes: 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 
Itaiópolis e Rio Negrinho, apenas. 

B. Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 
Negrinho e Rodeio, apenas. 
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“A Constância diz respeito à lealdade e 

Dada a frase acima, analise as assertivas 

 

Em relação ao uso da CRASE, analise as 
assertivas abaixo e indique a INCORRETA: 

 
A alimentação e a hidratação são necessários à 

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
em que os vocábulos O / OS destacados NÃO 

pronome demonstrativo: 

que primeiro terminar a prova, receberá um 

que nossos 

a assertiva abaixo que contem a 
e duas partes de uma divisão de 

Um vendedor recebeu a meta de venda de 80 
unidades de um determinado produto. No 
decorrer da semana, a loja majorou a meta de 
venda deste vendedor em 25%. Ao final da 
semana, o vencedor deixou de cumpriu 10% de 
sua meta atualizada. Quantos produtos ele 

Doutor Pedrinho é um município catarinense 
com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 

São municípios limítrofes:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 

C. Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 
e Rodeio, apenas. 

D. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 
Itaiópolis, apenas. 

 
7. Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

INCORRETO afirmar:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
B. Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
C. Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
D. Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.
 
8. Em relação ao hino do município de Doutor 

Pedrinho é INCORRETO afirmar: 
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. A letra é de Tales Garcia Antunes.
B. A musica é de Elison Maximo. 
C. Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro 

de 1989. 
D. É um de seus trechos:  

“Terra nova, boa e fértil 
 O futuro iremos semear 
 A semente que em teu solo plantarmos
 É o progresso que irá brotar.” 

 
9. Ainda em relação ao município de Doutor 

Pedrinho, em relação aos seus atrativos 
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e 
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos 
atrativos do município, disposto em site oficial, 
EXCETO:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.

A. Cachoeira Véu de Noiva 
B. Cascata Salto Donner 
C. Cachoeira Paulista 
D. Córrego Grande 
 
10. Nesta semana, um evento na cidade de 

Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 
evento? 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)

A. Operação Regalia 
B. Operação Serventia 
C. Operação Mordomia  
D. Operação Lava Jato 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
11. Recentemente, a organização mundial da 

saúde (OMS) publicou novas diretrizes
recomendações para limitar o consumo de 
“açúcares livres”, ou seja, carboidratos simples 
que são adicionados artificialmente durante o 
processamento industrial dos alimentos. 
história natural do Diabetes é marcada pelo 
aparecimento de complicações crônicas, 
geralmente classificadas como microvasculares 

Tecnologia e Serviços Ltda. 
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas-SC 
 

DOUTOR PEDRINHO/SC   

Página 1 de 3 

Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 

Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 
A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos. 
Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989. 

Maria Francisca Battisti Archer. 
Ao oeste faz divisa com Benedito Novo. 

Em relação ao hino do município de Doutor 
Pedrinho é INCORRETO afirmar:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 
A letra é de Tales Garcia Antunes. 

Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro 

A semente que em teu solo plantarmos 

Ainda em relação ao município de Doutor 
Pedrinho, em relação aos seus atrativos 
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e 
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos 
atrativos do município, disposto em site oficial, 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Nesta semana, um evento na cidade de 
Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 

inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Recentemente, a organização mundial da 
saúde (OMS) publicou novas diretrizes com 
recomendações para limitar o consumo de 
“açúcares livres”, ou seja, carboidratos simples 
que são adicionados artificialmente durante o 
processamento industrial dos alimentos. A 
história natural do Diabetes é marcada pelo 
aparecimento de complicações crônicas, 
geralmente classificadas como microvasculares 

http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)
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ou macrovasculares. São complicações 
microvasculares da doença, EXCETO: 

A. Retinopatia 
B. Nefropatia 
C. Doença arterial coronariana 
D. Neuropatia 
 
12. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa 

causada por uma bactéria. Analise as assertivas 
abaixo e indique a CORRETA: 

A. Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose; 
mais frequentemente pulmões, gânglios linfáticos, 
pleura, laringe, rins, cérebro e ossos. 

B. A prova tuberculínica é indicada como método 
auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Pessoa reatora 
ao teste isoladamente é um indicativo tão somente 
da presença de infecção, não sendo suficiente para o 
diagnóstico da doença tuberculose. 

C. Recomenda-se, para o diagnóstico da tuberculose, a 
coleta de duas amostras de escarro. 

D. Todas as assertivas estão corretas. 
 
13. A vigilância epidemiológica estabelece medidas 

de prevenção e controle de doenças e agravos. 
Coleta informações epidemiológicas 
regularmente através dos pacientes com 
doenças infectocontagiosas e planeja ações 
globais direcionadas. O Brasil tem apresentado
êxitos significativos na redução de um grande 
número de doenças transmissíveis, para as 
quais se dispõe de instrumentos eficazes de 
prevenção e controle. A imunização é um 
destes instrumentos. Todas as doenças abaixo 
são preveníveis por imunização, EXCETO

A. Febre tifóide 
B. Poliomielite 
C. Sarampo 
D. Dengue 
 
14. As doenças sexualmente transmissíveis

são consideradas como um dos problemas de 
saúde pública mais comum em todo o mundo. 
Em ambos os sexos, tornam o organismo mais 
vulnerável a outras doenças, inclusive a Aids, 
além de terem relação com a mortalidade 
materna e infantil. Sobre as Doença
Sexualmente Transmissíveis, é INCORRETO 
afirmar que: 

A. O tratamento sistêmico para candidíase deve ser feito 
somente nos casos de difícil controle ou recorrentes 
(quatro ou mais episódios/ano). 

B. Durante o tratamento para tricomoníase, deve
evitar a ingestão de álcool (efeito antabuse, devido 
interação de derivados imidazólicos com álcool, 
caracterizado por mal estar, náuseas, tonturas, 
“gosto metálico na boca”).  

C. Na vaginose bacteriana os parceiros sexuais também 
precisam ser tratados.  

D. O diagnóstico de linfogranuloma venéreo deve ser 
considerado em todos os casos de adenite inguinal, 
elefantíase genital, estenose uretral ou retal. 

 
15. A febre reumática, também chamada de 

reumatismo infeccioso, é uma doença 
inflamatória que se desenvolve após uma 
infecção anterior provocada pela bactéria do 
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ou macrovasculares. São complicações 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa 
causada por uma bactéria. Analise as assertivas 

Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose; 
mais frequentemente pulmões, gânglios linfáticos, 

A prova tuberculínica é indicada como método 
auxiliar no diagnóstico da tuberculose. Pessoa reatora 
ao teste isoladamente é um indicativo tão somente 
da presença de infecção, não sendo suficiente para o 

se, para o diagnóstico da tuberculose, a 

A vigilância epidemiológica estabelece medidas 
de prevenção e controle de doenças e agravos. 
Coleta informações epidemiológicas 
regularmente através dos pacientes com 
doenças infectocontagiosas e planeja ações 
globais direcionadas. O Brasil tem apresentado 
êxitos significativos na redução de um grande 
número de doenças transmissíveis, para as 
quais se dispõe de instrumentos eficazes de 
prevenção e controle. A imunização é um 
destes instrumentos. Todas as doenças abaixo 
são preveníveis por imunização, EXCETO: 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
são consideradas como um dos problemas de 
saúde pública mais comum em todo o mundo. 
Em ambos os sexos, tornam o organismo mais 
vulnerável a outras doenças, inclusive a Aids, 
além de terem relação com a mortalidade 
materna e infantil. Sobre as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, é INCORRETO 

O tratamento sistêmico para candidíase deve ser feito 
somente nos casos de difícil controle ou recorrentes 

, deve-se 
evitar a ingestão de álcool (efeito antabuse, devido 
interação de derivados imidazólicos com álcool, 
caracterizado por mal estar, náuseas, tonturas, 

Na vaginose bacteriana os parceiros sexuais também 

O diagnóstico de linfogranuloma venéreo deve ser 
considerado em todos os casos de adenite inguinal, 

 

A febre reumática, também chamada de 
reumatismo infeccioso, é uma doença 
inflamatória que se desenvolve após uma 
infecção anterior provocada pela bactéria do 

estreptococo. Analise as assertivas abaixo e 
indique a CORRRETA: 

A. O objetivo do tratamento da febre reumática aguda é 
suprimir o processo inflamatório, minimizando as 
repercussões clínicas sobre o coração, articulações e 
sistema nervoso central, além de erradicar o EBGA da 
orofaringe e promover o alívio dos principais 
sintomas. 

B. O diagnóstico da febre reumática é realizado através 
de exames específicos, uma vez que ela não pode 
afetar as articulações, a pele e até mesmo órgãos 
vitais, como o coração e o cérebro.

C. Quando a febre for baixa, não há necessidade de 
administração de medicamentos anti
casos de febre mais alta (igual ou superior a 37,8 
ºC), recomenda-se utilizar o paracetamol, como 
primeira opção, ou dipirona, como segunda opção. É 
recomendável o uso de anti
esteróides, inclusive o ácido acetilsalicílic

D. Nenhuma das assertivas está correta.
 
16. Anafilaxia é uma reação alérgica grave, de 

evolução rápida e que pode causar a morte. 
Analise as assertivas abaixo e indique a 
INCORRETA: 

A. Possuem manifestações clínicas mistas, incluindo 
uma série de sinais e sintomas, entre eles sintomas 
cardiovasculares como hipotensão, tontura e 
arritmias.  

B. O objetivo do tratamento é a manutenção da 
oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A 
adrenalina é a droga de escolha e deve ser 
imediatamente administrada. 

C. O paciente deve ser colocado em posição de 
Trendelenburg e, se a hipotensão estiver presente, 
deve-se fazer a infusão rápida de solução fisiológica. 

D. O uso de corticoides orais ou venosos e anti
histamínicos é útil para a fase aguda.

 
17. Asma é o estreitamento dos bronquíolos 

(pequenos canais de ar dos pulmões) que 
dificulta a passagem do ar provocando 
contrações ou broncoespasmos. As crises 
comprometem a respiração, tornando
Analise as assertivas sobre o tratamento da 
Asma, e indique a CORRETA: 

A. O tratamento da asma aguda deve ser baseado no 
quadro clínico e, quando possível, na avaliação com 
medidas objetivas, entre as principais, a verificação 
do pico do fluxo expiratório (PFE) e da oximetria de 
pulso.  

B. Os corticóides por via oral são tão efetivos quanto 
por via endovenosa, além de ser uma via menos 
invasiva e mais barata.  

C. A combinação de duas drogas broncodilatadoras 
(beta-agonista de ação rápida e brometo de 
ipratrópio) potencializa o efeito da broncodilatação, 
diminui o número de hospitalizações e melhora a 
função pulmonar (PFE e VEF1). 

D. Todas estão corretas. 
 
18. Tromboembolismo venoso (TEV) é o termo 

empregado para designar a combinação de 
duas doenças, a trombose venosa profunda 
(TVP) e a embolia pulmonar (EP). É uma 
doença decorrente de condições variadas, 
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estreptococo. Analise as assertivas abaixo e 

ebre reumática aguda é 
suprimir o processo inflamatório, minimizando as 
repercussões clínicas sobre o coração, articulações e 
sistema nervoso central, além de erradicar o EBGA da 
orofaringe e promover o alívio dos principais 

febre reumática é realizado através 
de exames específicos, uma vez que ela não pode 
afetar as articulações, a pele e até mesmo órgãos 
vitais, como o coração e o cérebro. 
Quando a febre for baixa, não há necessidade de 
administração de medicamentos antitérmicos. Já nos 
casos de febre mais alta (igual ou superior a 37,8 

se utilizar o paracetamol, como 
primeira opção, ou dipirona, como segunda opção. É 

anti-inflamatórios não 
esteróides, inclusive o ácido acetilsalicílico. 
Nenhuma das assertivas está correta. 

Anafilaxia é uma reação alérgica grave, de 
evolução rápida e que pode causar a morte. 
Analise as assertivas abaixo e indique a 

Possuem manifestações clínicas mistas, incluindo 
uma série de sinais e sintomas, entre eles sintomas 
cardiovasculares como hipotensão, tontura e 

O objetivo do tratamento é a manutenção da 
oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A 
adrenalina é a droga de escolha e deve ser 

O paciente deve ser colocado em posição de 
Trendelenburg e, se a hipotensão estiver presente, 

se fazer a infusão rápida de solução fisiológica.  
ou venosos e anti-

histamínicos é útil para a fase aguda. 

Asma é o estreitamento dos bronquíolos 
(pequenos canais de ar dos pulmões) que 
dificulta a passagem do ar provocando 
contrações ou broncoespasmos. As crises 
comprometem a respiração, tornando-a difícil. 
Analise as assertivas sobre o tratamento da 

 
O tratamento da asma aguda deve ser baseado no 
quadro clínico e, quando possível, na avaliação com 
medidas objetivas, entre as principais, a verificação 

piratório (PFE) e da oximetria de 

Os corticóides por via oral são tão efetivos quanto 
por via endovenosa, além de ser uma via menos 

A combinação de duas drogas broncodilatadoras 
de ação rápida e brometo de 

ipratrópio) potencializa o efeito da broncodilatação, 
diminui o número de hospitalizações e melhora a 

Tromboembolismo venoso (TEV) é o termo 
empregado para designar a combinação de 
duas doenças, a trombose venosa profunda 
(TVP) e a embolia pulmonar (EP). É uma 
doença decorrente de condições variadas, 
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adquiridas ou congênitas. Dentre os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento dessa 
doença estão, EXCETO: 

A. Gravidez e pós-parto. 
B. Idade menor que 40 anos.  
C. Obesidade.  
D. Uso de anticoncepcional. 
 
19. O número de casos confirmados de dengue 

chegou a 781 em Santa Catarina, conforme o 
relatório  divulgado pela Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica (Dive) nesta quarta-feira (25). 
A situação é mais crítica em Itajaí, onde foram 
confirmados 646 casos. São sinais de alarme na 
Dengue, EXCETO: 

A. Diminuição repentina do hematócrito. 
B. Queda abrupta de plaquetas.  
C. Desconforto respiratório.  
D. Diminuição da Diurese. 
 
20. A Ciência conhece aproximadamente uma dúzia 

de vitaminas, sendo que as principais
designadas por letras. Essas vitaminas podem 
ser encontradas em muitos alimentos, 
especialmente os de origem vegetal. As 
vitaminas são substâncias orgânicas 
fundamentais para o funcionamento normal do 
organismo. Glossite, quelose, fotofobia e 
alterações da vascularização da córnea são 
sintomas da seguinte hipovitaminose: 

A. A 
B. B1 
C. B2 
D. E 
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adquiridas ou congênitas. Dentre os principais 
e risco para o desenvolvimento dessa 

O número de casos confirmados de dengue 
chegou a 781 em Santa Catarina, conforme o 

divulgado pela Diretoria de Vigilância 
feira (25). 

, onde foram 
confirmados 646 casos. São sinais de alarme na 

A Ciência conhece aproximadamente uma dúzia 
principais são 

designadas por letras. Essas vitaminas podem 
ser encontradas em muitos alimentos, 
especialmente os de origem vegetal. As 
vitaminas são substâncias orgânicas 
fundamentais para o funcionamento normal do 
organismo. Glossite, quelose, fotofobia e 
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