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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra 

assinalada implicará anulação dessa questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início 

da mesma. 

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES 

 

Zygmunt Bauman: "Vivemos o fim do futuro"¹ 

 

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade 

de Varsóvia por causa de suas ideias, consideradas subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 anos, 

imigrante em Londres, é considerado um dos pensadores mais eminentes do declínio da civilização. 

Além de dar aulas, ministra palestras pelo mundo inteiro e publicou quatro dezenas de livros que 

viraram best-sellers. Seus 32 títulos lançados no Brasil venderam 350 mil exemplares. O mais 

recente é Vigilância líquida. Bauman é autor do conceito de “modernidade líquida”. Com a ideia de 

“liquidez”, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a 

globalização e o impacto da tecnologia da informação.  

Aqui, o sociólogo fala, de modo breve, porque vivemos o fim do futuro,  da política e como 

isso mudou nos últimos 20 anos. As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem 

com um “deficit perpétuo de poder”. [...] Segundo ele, hoje, é moda, entre os líderes e formadores 

de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar nenhuma. 

“[...] podemos falar legitimamente do “fim do futuro”. Vivemos o fim do futuro. Durante 

toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram voltados para a direção do futuro. Eles 

avaliaram a virtude de suas realizações pela crescente proximidade de uma linha final, o modelo da 

sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos 

vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos atalhos do dia de hoje. Estamos mais descuidados, 

ignorantes e negligentes quanto ao que virá.”  

Para o filósofo, a decadência da política acontece desde o século passado e “é causada e 

reforçada pela crise da agenda política. As instituições amarram o poder de resolver os problemas à 

política. [...] Nossos antepassados conceberam uma ordem que dependia dos serviços do Estado-

nação. Mas essa ordem não é mais adequada aos desafios postulados pela contínua globalização de 

nossa interdependência. [...] a política investiu nos parlamentos e nos partidos para construir a 

democracia como atualmente a compreendemos. Mais e mais pessoas duvidam que os políticos 

sejam capazes de cumprir suas promessas. Assim, elas procuram desesperadamente veículos 

alternativos de decisão coletiva e ação, apesar de, até agora, isso não ter representado uma alteração 

efetiva.” 

http://epoca.globo.com/?s=londres
http://epoca.globo.com/?s=brasil
http://epoca.globo.com/?s=tecnologia
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“Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles. 

Para que se deem uma oportunidade, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação e 

recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus 

habitantes. Os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real.” 

¹ Texto adaptado exclusivamente para essa prova - Luís Antônio Giron Revista Época – consulta em 19/02/2014. 

 

01. O assunto do texto é:  

A) A vida e a obra do sociólogo Zygmunt Bauman. 

B) A perda de referências políticas e o fim do futuro. 

C) Os jovens são a esperança para concertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

D) A política e a restituição do futuro dependem dos jovens.  

 

02. É moda, entre os líderes e formadores de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar 

nenhuma.  

Porque  

As instituições políticas perderam representatividade e sofrem com um “deficit perpétuo de poder”. 

A respeito do exposto na questão acima, assinale a opção correta:  

A) As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

B) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 

C) A primeira é uma proposição verdadeira e a segunda, falsa. 

D) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira. 

 

03. Em relação ao futuro e/ou seu fim, o sociólogo afirma que: 

A) Nossos contemporâneos se guiavam pelo presente para prever o futuro. 

B) Não temos como nos guiar pelo presente para prever o futuro, porque hoje vivemos outros 

tempos e, por isso, impossível fazer o que nossos ancestrais faziam. 

C) Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá e isso justifica o fim do 

futuro. 

D) Nossos ancestrais pensavam no futuro guiados pelas suas práticas presentes, visualizando o que 

queriam e qual sociedade desejavam, enquanto, hoje, a visão de futuro não é guiada pelo presente. 

 

04. Leia as séries de palavras e assinale a alternativa que todas estão escritas corretamente: 

A) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – derepente.  

B) necessidade – juízo – acessorar – jeito – excelente – familiar – trás – de repente. 
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C) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – de repente. 

D) nessecidade – juízo – assessorar – jeito – escelente – familiar – traz – derepente. 

 

05. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente de acordo com a concordância: 

A) A maioria das pessoas entrou, na sala, a dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar. 

B) A maioria das pessoas entrou, na sala, há dez minutos, e não havia cadeiras para sentar. 

C) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não havia cadeiras para sentar. 

D) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar. 

 

06. Na frase a seguir, assinale aquela em que está sublinhado o sujeito: 

A) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, foi censurado e afastado da Universidade de 

Varsóvia.  

B) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de 

Varsóvia. 

C) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de 

poder 

D) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de 

poder. 

 

07. Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula está correto: 

A) As pessoas duvidam dos políticos e, por isso, procuram decisões coletivas.  

B) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso, procuram decisões coletivas.       

C) As pessoas duvidam dos políticos, e por isso procuram, decisões coletivas.  

D) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso procuram decisões coletivas.  

 

08. Em todas as frases o uso, ou não, da crase está INCORRETO, exceto em:  

A) O sociólogo colocou seus livros à venda no Brasil 

B) Colocou à venda nos olhos para não ver o que ocorria. 

C) As pessoas duvidam que os políticos sejam capazes de cumprir às promessas. 

D) A sociedade não é mais tão resistente as mudanças. 

 

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente 

A) amordaçar – amaldissoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.  

B) amordaçar – amaldiçoar – pesquizar – negligenciar – atraveçar.  
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C) amordassar – amaldiçoar – pesquisar – neglijenciar – atravessar.  

D) amordaçar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.  

 

10. Assinale a alternativa que o período seja composto por subordinação: 

A) Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

B) Bauman dá aulas, ministra palestras e publicou quatro dezenas de livros. 

C) A visão do futuro guiava o presente. 

D) Nós estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. Existem muitas relações matemáticas no dia-a-dia das pessoas que obedecem a uma sequência 

lógica tanto numérica (os números são especiais e só podem ser divididos por dois números) quanto 

alfabética. Vamos apresentar para você, caro candidato, uma relação que obedece a uma 

determinada lei de sequência: 2DC...3hg...5LK...7po...____. O resultado exato que cumpre com 

essa sequência lógica é: 

A) 8ts. 

B) 8TS. 

C) 11TS. 

D) 9TS. 

 

12. Vamos supor que tenhamos a probabilidade de P(A)= 0,6 de sortearmos uma pessoa e esta ter 

idade entre 18 a 24 anos. Obviamente que a probabilidade de essa pessoa sorteada não estar dentro 

do intervalo determinado é de P(a)= 0,4. Perguntamos qual a probabilidade percentual de ao 

sortearmos duas pessoas aleatoriamente e termos pelo menos uma delas com idade no intervalo de 

18 a 24 anos? Veja o diagrama da árvore que irá ajudar na resolução do problema. 

A) 36%. 

B) 84%. 

C) 100%. 

D) 48%. 
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13. Temos dois triângulos retângulos que formam um outro triângulo retângulo e escaleno MAIOR. 

Calcular o semi-perímetro do triângulo MAIOR ABC, começando a resolver o exercício pela figura 

menor. 

A) 16m. 

B) (16 + 40)m. 

C) (8+2 5)m. 

D) 24m. 

 

14. Em um dia chuvoso criamos um jogo diferente para pura diversão das crianças e, esse jogo 

possui fichas que contêm em sua área figuras diversas (não vem ao caso que tipo de figuras). Temos 

fichas que possuem 6 figuras e fichas que possuem 8 figuras cada uma. O Paulinho comprou do 

“monte” de fichas somente 8 delas e percebeu que tinha em suas mãos um total de 58 figuras. 

Queremos saber se você sabe qual é o produto (multiplicação) entre o número de fichas com 6 

figuras e o número de fichas com 8 figuras que o Pedrinho possui em suas mãos? 

A) 8. 

B) 14. 

C) 15. 

D) 12. 

 

15. Temos uma equação do terceiro grau, apresentada a seguir: f(x)=(x + 1).(x – 1).(x – 2), mas 

queremos que você calcule o produto entre as suas três raízes encontradas, podendo ser resolvido 

pelo método de Briot Ruffini da álgebra básica. 

A) -2. 

B) -4. 

C) 2. 

D) 4. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Santa Catarina teve um papel importante na Revolução Farroupilha, uma vez que os 

catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Um capítulo à parte da Revolução Farroupilha, 

teve uma protagonista catarinense, que se tornou uma lenda ao lutar ao lado de Giuseppe Garilbaldi. 

De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta, que apresenta respectivamente como essa 

protagonista ficou conhecida e qual era seu verdadeiro nome: 
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A) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus. 

B) Anita Garibaldi e Anita Maria Ribeiro. 

C) Ana Garibaldi e Anita Maria Ribeiro. 

D) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus Ribeiro.  

 

17. A criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) no estado de Santa Catarina, 

objetiva, em especial, a descentralização do poder. No estado de Santa Catarina, atualmente temos 

36 (trinta e seis) Secretarias de Desenvolvimento Regional, cujas sedes são nos municípios de:  

I. Itapiranga, São Miguel do Oeste e São José do Cedro.  

II. Videira, Xanxerê e Chapecó.  

III. Dionísio Cerqueira, Concórdia e Blumenau. 

IV. Palhoça, Timbó e Palmitos.  

V. Maravilha, Lages e Mafra.  

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, IV e V estão corretas. 

B) As assertivas I e IV estão incorretas.  

C) As assertivas I, III e V estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência complementar 

e da competência suplementar, o município ainda possui competências privativas, elencadas no 

artigo 16 da já citada lei. Assim sendo, é competência privativa do município: 

I. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 

II. Planejar e controlar o uso e o parcelamento do solo em seu território, especialmente em sua zona 

urbana. 

III. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem 

como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. 

IV. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, sem fixar as 

respectivas tarifas. 

V. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros; construção e conservação de 

estradas, ruas, vias e caminhos do município; transportes coletivos e iluminação pública. 
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Assinale a alternativa correta:  

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas uma assertiva está correta.  

C) Apenas uma assertiva está incorreta.  

D) Duas assertivas estão corretas. 

 

19. No que tange ao meio ambiente, o município de Maravilha, por meio de sua Lei Orgânica, 

estabelece, no artigo 222, da referida lei que, por meio de lei ordinária será disciplinada a 

manutenção, preservação, conservação e manejo do meio ambiente e a regulamentação das sanções, 

multas e penas cabíveis aos infratores, em relação a:  

I. Reflorestamento de parte de cada lote rural e margens de rios e sangas. 

II. Combate à formiga. 

III. Retirada de pedra, cascalho e terra.  

IV. Destino adequado de lixo, dejetos e animais mortos. 

V. Atos predatórios e/ou de vandalismo. 

 

Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) Apenas uma assertiva está correta. 

B) Apenas três assertivas estão corretas. 

C) Apenas a assertivas II e III estão corretas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

20. Em 2006, a Petrobrás comprou uma refinaria de petróleo, nos Estados Unidos, no entanto, essa 

compra levantou uma série de suspeitas referentes a superfaturamento e evasão de divisas na 

negociação. O caso ganhou ainda mais repercussão considerando que a pessoa que presidia o 

Conselho de Administração da Estatal, atualmente, ocupa cargo de alto escalão do Poder Executivo. 

Em relação ao caso, analise se as assertivas são verdadeiras ou falsas.  

(  ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal era a presidente Dilma Roussef. 

(  ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a Belga Astra Oil, e fica no Texas (EUA).  

(  ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a de Pasadena, que em 2005 havia sido 

adquirida pela refinaria Belga Astra Oil.  

(  ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal, na época da compra, alega que somente 

autorizou a mesma por desconhecer as cláusulas Put Option e Marlim, existentes no contrato de 

compra da refinaria.  
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(  ) A Petrobrás, diante dos fatos, criou uma comissão para investigar a compra da refinaria.  

(  ) Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobrás, foi preso pela Polícia 

Federal, por ser apontado como um dos responsáveis por elaborar o polêmico resumo técnico da 

operação de compra da refinaria situada nos EUA.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:  

A) V, V, V, V, V, V.  

B) F, F, V, V, F, F. 

C) V, F, V, V, V, F.  

D) F, V, F, F, V, F. 

 

Conhecimentos específicos 

 

21. O diabetes melito(DM) é fator de risco importante para a Doença Arterial Coronariana, devido à 

alta incidência de mortalidade decorrente da associação entre o DM e o Infarto Agudo do 

Miocárdio(IAM). Assinale a alternativa que apresenta informação incorreta: 

A) O diabetes do tipo I (insulino-dependente) está associado a anormalidades lipídicas, hipertensão 

arterial e presença de nefropatia diabética. 

B) Nos indivíduos acima dos 30 anos, com diabetes do tipo I, a incidência de doença arterial 

aterosclerótica é o achado mais frequente. 

C) No diabetes do tipo II (insulino-resistente) temos significativo aumento do risco de morte 

cardiovascular, com incidência que pode chegar a 60%, dos menos de 50% são por IAM. 

D) Entre os pacientes com síndromes coronárias agudas, aqueles portadores de diabetes, por si só, 

só considerados de mais alto risco para evolução com reinfarto ou óbito. 

 

22. O Hipotireiodismo é a condição de hipofunção tireoidiana, as causas são bastante diversas e a 

apresentação clínica, quando diagnosticada entre lactentes, crianças, adultos e idosos, tem 

implicações prognósticas bastante diferentes. Assinale a alternativa correta: 

A) Em crianças hipotireóidicas o espectro clínico, invariavelmente, evolui para o retardo mental. 

B) O retardo mental em crianças com disfunção de tireóide é conhecido como cretinismo. 

C) Os estados minimamente sintomáticos, conhecidos como hipotireoidismo subclínico, são cada 

vez mais raros na prática clínica. 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

10 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) Em pacientes com mixedema de longa duração ou antecedentes de doença cardiovascular, 

recomenda-se iniciar o tratamento com levotiroxina 100mcg/dia, aumentando em 25mcg a cada 2 

semanas, até a normalização do TSH. 

 

23. Em relação a doença de Parkinson, temos características clínicas e evolução natural bem 

conhecidas, mas exames de neuroimagem são inespecíficos e não há marcador biológico para o 

diagnóstico da doença em vida. Podemos afirmar que: 

A) A etiologia da doença de Parkinson é desconhecida, mas formas hereditárias da doença são 

muito comuns. 

B) Do ponto de vista anatomopatológico, pode ser observada degeneração dos neurônios 

dopaminérgicos na pars compacta da substância negra. 

C) As características mais sugestivas do diagnóstico de doença de Parkinson idiopática são: início 

unilateral, curso progressivo, tremor de repouso clássico e inequívoca resposta ao tratamento com 

levodopa. 

D) Os medicamentos alteranativos à utilização da levodopa nas fases com pouco comprometimento 

motor são: a selegilina, a amantadina, os anticolinérgicos e os agonistas dopaminérgicos. 

 

24. A insuficiência renal crônica (IRC) é síndrome metabólica decorrente de perda progressiva, 

geralmente lenta, da capacidade excretória renal. Podemos considerar como alternativa incorreta: 

A) Das alterações dermatológicas, o prurido é o sintoma mais comumente referido, principalmente 

em pacientes com hiperparatireoidismo secundário. 

B) É comum o achado de hipercolesterolemia e aumento dos níveis de triglicerídeos, que não se 

normalizam com a diálise crônica. 

C) O edema na IRC ocorre como resultado da ingestão excessiva de sal e água, insuficiência 

cardíaca e hipoalbuminemia. 

D) Os sintomas causados pelas chamadas substâncias tóxicas melhoram com diálise, mas não 

apresentam melhora com dieta hipoproteica. 

 

25. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, causada por episódios recorrentes de 

tosse, sibilos e dispneia. Relacione a coluna dos medicamentos com o principal efeito 

farmacológico e assinale a sequência correspondente: 

I. Corticóides.   

II. Beta-2 adrenérgicos.     

III. Metilxantinas.   

(   ) Ação anti-inflamatória e broncodilatadora. 

(   ) Relaxam a musculatura da pequenas vias. 

(   ) Potente ação anti-inflamatória. 
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IV. Antileucotrienos. (   ) Inibem a fosfodiesterase. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  

A) I – III – II – IV.  

B) IV – III – II – I.  

C) III – IV – II – I.  

D) IV – II – I – III.  

 

26. Anemia é definida como a diminuição do volume de hemácias ou hemoglobinas por unidade de 

volume de sangue. Em relação ao diagnóstico diferencial temos que: 

A) Na anemia ferropriva encontra-se, normalmente, hipocrômia e microcitose e a contagem de 

reticulócitos está aumentada. 

B) Após a deficiência de ferro, a talassemia menor é, no nosso meio, a anormalidade que mais se 

associa com microcitose importante. 

C) Na anemia de doença crônica, geralmente, a ferritina é normal ou baixa e  transferrina elevada. 

D) O diagnóstico de talassemia menor é feito pela observação de diminuição de hemoglobina A2 na 

eletroforese de hemoglobina. 

 

27. No alcoolismo, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, melhor o prognóstico. Em 

relação a avaliação da síndrome de abstinência do álcool, é possível classificar o comprometimento 

do usuário em dois níveis: leve/moderado (nível I) ou grave (nível II). Assinale a alternativa 

incorreta: 

A) No nível I, temos tremores finos de extremidades, sudorese discreta facial, episódios de cefaleia, 

percepção auditiva e tátil alteradas. 

B) No nível II, o relacionamento com familiares ou amigos está ruim, tem estado desempregado, 

sem desenvolver qualquer atividade produtiva. 

C) No nível II, o contato com o profissional de saúde está prejudicado, o paciente encontra-se 

desorientado temporo-espacialmente, o juízo crítico da realidade está comprometido. 

D) No nível I, apresenta-se com ansiedade intensa, o pensamento está descontínuo, rápido e de 

conteúdo desagradável e delirante. 

 

28. As parasitoses continuam sendo um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo. 

Estima-se que afete de forma heterogênea em torno de 25% da população mundial. Assinale a 

alternativa incorreta: 
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A) A taenia solium tem nos porcos seu hospedeiro intermediário e a taenia saginata, nos bovinos. 

Ambos são formados da reunião de proglotes, pequenos anéis planos, cujo comprimento atinge 

dimensões de alguns metros. 

B) A esquistossomose não é considerada uma parasitose intestinal, embora o agente tenha sua 

hospedagem no sistema venoso mesentérico e seus ovos sejam eliminados pelas fezes humanas. 

C) O Praziquantel é o agente quimioterápico de primeira opção para adultos no tratamento da 

teníase. 

D) O protozoário flagelado giardia lamblia tem preferência pelos segmentos distais do canal 

alimentar, reto e ânus. Sendo o homem seu hospedeiro intermediário. 

 

29. Referência sobre perda de memória é extremamente frequente, em particular entre os idosos, 

para os quais é uma das queixas neurológicas mais frequentes. Sobre as demências a resposta 

incorreta é: 

A) Na demência vascular é importante a presença de hipertensão, dislipidemia e tabagismo e de 

sinais neurológicos focais. O início abrupto e a evolução em degraus são mais frequentes. 

B) O Gingko biloba ou medicações vasoativas tem demonstrado ação significativa sobre as 

demências. 

C) As duas principais causas de demência são a Doença de Alzheimer e a demência com corpos de 

Lewy. 

D) Na demência frontotemporal as alterações do comportamento podem ser as primeiras 

anormalidades, com padrão de perda da inibição  e inadequação social. 

 

30. A osteoporose é definida como uma doença esquelética sistêmica, caracterizada por baixa massa 

óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com subsequente aumento na fragilidade 

esquelética e maior suscetibilidade a fraturas. Assinale a alternativa correta: 

A) Aproximadamente 20% das mulheres e 50% dos homens com idade maior que 50 anos 

apresentarão uma fratura por osteoporose durante a vida. 

B) Cerca de 20% dos pacientes morre no primeiro anos após a fratura de quadril, 30% ficam 

permanentemente incapacitados, 40% não conseguem mais andar independentemente. 

C) Pacientes em qualquer idade, com fratura por fragilidade óssea, recebem o diagnóstico de 

osteoporose, independentemente da medida da densidade óssea. 

D) A calcitonina, administrada por via subcutânea ou nasal, inibe a reabsorção óssea através de 

efeito direto sobre o osteoclasto, tem sido demonstrado aumento da eficácia com o uso prolongado 

dessa substância. 
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31. A tuberculose, como doença transmissível, situa-se no âmbito do interesse coletivo e, dessa 

forma, envolve a responsabilidade dos órgãos de saúde pública. Sobre esta doença assinale a 

alternativa incorreta: 

A) É uma doença de notificação compulsória, sendo a fonte de contágio um paciente bacilífero, 

mesmo que esteja sob tratamento até o terceiro mês. 

B) A prevenção inclui vacinação com BCG intradérmica e quimioprofilaxia com hidrazida. 

C) A presença de alcoolismo, drogadição ou problemas mentais e sociais graves, são indicações, 

com frequência, de internação hospitalar para o tratamento da tuberculose. 

D) Denomina-se “complexo primário” ao conjunto de cancro de inoculação mais adenopatia 

satélite. 

 

32. Em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta em relação 

às diretrizes oficiais da Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990. 

A) Universalidade é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde 

públicos e privados conveniados. 

B) Descentralização deve ser entendida como um repasse de competências, onde cabe ao município 

a responsabilidade por todos os níveis de resolutividade. 

C) Equidade garante a toda a população o acesso aos serviços de saúde em condições de igualdade, 

sem qualquer discriminação. 

D) Integralidade pressupõe acesso a serviços de saúde em todos os níveis de complexidade do 

sistema e considera o indivíduo na sua totalidade, respeitando as peculiaridades individuais e 

coletivas. 

 

33. No que se refere ao planejamento local da saúde em atenção primária, podemos considerar 

incorreto: 

A) O planejamento é uma ferramenta que tem como fim aprimorar os serviços de saúde e adequá-

los em relação a instituição, recursos, custos e necessidades da população. 

B) Um dos problemas comuns inclui a dificuldade na definição de prioridades pela ausência de 

análises, tanto dos problemas de saúde como dos meios de intervenção. 

C) Supondo que a situação-problema seja vulnerável, não há necessidade de considerar os custos 

para definir a capacidade de intervenção. 

D) O entendimento da situação, em geral, é a primeira etapa do planejamento, expressa a percepção 

de uma dada realidade. 
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34. A educação em saúde constitui-se em uma das áreas fundamentais de atuação em saúde. 

Considere as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. As atividades de educação em saúde podem ser vistas como um mecanismo de interação entre o 

saber específico e o popular, com objetivo de socialização do saber científico e reconhecimento 

social do saber popular. 

II. A educação em saúde como forma de intervenção sobre os determinantes sociais do processo 

saúde-doença constitui-se a partir das atividades que visem consicientizar a população para ações de 

cidadania. 

III. As organizações não governamentais (ONGs) oriundas de grupos de usuários tem assumido 

importante papel como agentes multiplicadores de saúde e agentes de controle social do Sistema 

Único de Saúde. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I e II estão corretas e a III incorreta. 

B) Apenas a alternativa I está incorreta. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Apenas a alternativa III está correta. 

 

35. Em relação à saúde do trabalhador, presenciamos agentes ocupacionais perigosos, qual das 

alternativas abaixo está correta: 

A) Poeiras orgânicas: Fungos, esterco e esporos. 

B) Substâncias corrosivas: Alumínio, cobalto e mercúrio. 

C) Solventes: Dissulfeto de carbono, metanol, clorofórmio. 

D) Inseticidas, herbicidas: Asbesto, sílica, talco. 

 

36. No que se refere às doenças da mama, a atenção deve se voltar para o diagnóstico diferencial 

entre alterações benignas ou malignas. Assinale a alternativa correta: 

A) O carcinoma de mama é a neoplasia mais diagnosticada. 

B) Fibroadenoma é a lesão sólida benigna da mama mais comum. 

C) Lipoma é uma cavidade cística volumosa contendo leite ou seus resíduos. 

D) Mastite aguda é a formação de abscessos de repetição, com ruptura espontânea dos mesmos e 

fistulização para o complexo aréolo-mamilar. 

 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

15 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

37. Os acidentes por animais peçonhentos constituem problema de relevância médica, tanto pelo 

número de atendimentos que geram como pela mortalidade e morbidade, quando não 

convenientemente tratados. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Acidentes por lonomia (Taturana), manifestações hemorrágicas podem surgir até 72 horas após o 

contato. Como tratamento específico em caso de alteração hemorrágica, usar crioprecipitado ou 

plasma fresco. Se houver anemia importante usar concentrado de hemácias, não transfundir sangue 

total. 

B) Acidentes por aranhas, a loxosceles (Aranha marrom), pode evoluir para loxocelismo cutâneo-

visceral, levando a coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda. 

C) Acidentes por serpentes, gênero Bothrops (Jararaca, Cruzeira, Caiçaca), necessita aplicação de 

soro antibotrópico, caso leve 4 ampolas EV, caso moderado 8 ampolas e em casos graves 12 ou 

mais ampolas. 

D) Acidentes por escorpiões, Bothriurus bonariensis (Escorpião tipicamente preto), comum na 

região sul do Brasil. Apresenta-se com dor local imediata, intensa e irradiada. Costuma evoluir  com 

edema pulmonar, choque e convulsões. 

 

38. O câncer colorretal é uma das principais causas de câncer, principalmente nas cidades 

industrializadas. A maior parte dos casos é passível de ressecção cirúrgica, no entanto, 40% dos 

doentes morrem por recorrências da doença. Sobre os fatores de risco para esta patologia, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Pólipos adenomatosos. 

B) Diarréia crônica. 

C) Doença inflamatória intestinal. 

D) História familiar. 

 

39. As hepatites virais agudas são processos inflamatórios que acometem de maneira difusa o 

parênquima hepático e que têm duração, em geral, inferior a 6 meses. Cinco tipos de vírus 

hepatotrópicos são conhecidos, vírus A, B, C, Delta e E. Em relação ao tratamento das hepatites 

agudas virais, assinale a alternativa correta: 

A) Há necessidade de dieta especial, com restrição importante de gorduras e preferência por dieta 

proteica. 

B) Nos pacientes com prurido importante secundário à colestase, não há benefício do emprego de 

colestiramina. 
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C) A única forma de hepatite aguda viral na qual o tratamento está indicado, independentemente da 

gravidade do quadro, é a infecção aguda pelo HCV. 

D) O emprego de corticosteroides, na fase aguda da hepatite, está indicado por reduzir o 

desenvolvimento de formas crônicas da doença. 

 

40. A síncope constitui a modalidade mais frequente de perda de consciência. A estratificação de 

risco deve ser feita para abordagens específicas. Consideram-se alto risco para recorrência da 

síncope, arritmias e morte, exceto: 

A) Idade maior de 45 anos. 

B) História de asma na infância. 

C) História de insuficiência cardíaca congestiva. 

D) História de arritmias ventriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


