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ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

A saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas, e cabe ao Estado assegurar esse direito,
sendo que o acesso às ações e serviços deve ser
garantido a todas as pessoas, independentemente
de sexo, raça, ocupação, ou outras características
sociais ou pessoais. Essa frase refere-se a qual
princípio do SUS (Sistema Único de Saúde)?
a) Universalidade.

I. Desnutrição na infância.
II. Exposição ocupacional a poeiras e produtos
químicos ocupacionais.
III. Deficiências genéticas, como de alfa1antitripsina.
São fatores de risco para DPOC:
a) I.			

b) I e II.

c) II e III.			

d) I, II e III.
QUESTÃO 19

b) Equidade.

O tabagismo é um problema de saúde pública, e
todos os fumantes devem ser incentivados a parar de
fumar. São benefícios após a cessação do tabagismo:

c) Integralidade.
d) Descentralização.
QUESTÃO 17

A grande maioria das exacerbações de asma ocorre
em intensidade leve a moderada e pode ser tratada
nas unidades de saúde. Sobre a asma, assinale a
alternativa correta:
a) Durante a exacerbação, ocorre edema e infiltrado
inflamatório da parede brônquica e diminuição da
produção de muco. Isso causa o estreitamento da luz
das vias aéreas, que, por sua vez, aumenta o fluxo de ar
dos pulmões.
b) São medidas iniciais na crise de asma: doses
repetidas de ß2 de ação rápida, por via endovenosa,
na primeira hora, seguidas de administração precoce
de corticoide sistêmico.
c) O sulfato de magnésio deve ser usado em
exacerbações leves a moderadas, por proporcionar
melhor controle e número menor de hospitalização.
d) A introdução precoce dos medicamentos antiinflamatórios reduz a frequência de asma aguda e pode
resultar em melhor preservação da função pulmonar
em longo prazo, além de prevenir o remodelamento
das vias aéreas.
QUESTÃO 18

A maioria das pessoas com doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC) poderia ser assistida
pelas equipes de Saúde da Família no Brasil. Esses
profissionais devem conhecer os procedimentos
para prevenção, manutenção do tratamento,
estratificação de risco, reconhecimento e manejo
das exacerbações da DPOC. Sobre a DPOC, analise
as afirmações a seguir:

a) A tosse, o cansaço, a falta de ar e a congestão dos
seios paranasais diminuem imediatamente após a
cessação do cigarro.
b) O risco de DPOC diminui, assim como o risco de
resfriados, gripes, bronquite e pneumonia.
c) A função pulmonar melhora imediatamente após a
cessação do cigarro.
d) O risco de câncer de pulmão reduz em 100%.
QUESTÃO 20

Nas últimas décadas vêm ocorrendo no Brasil
mudanças nas causas de mortalidade e morbidade,
em conjunto com outras transformações
demográficas, sociais e econômicas. Esse fenômeno
é chamado de transição epidemiológica, ou
mudança do perfil epidemiológico. Esse processo
engloba algumas mudanças:
I. Aumento da morbimortalidade pelas doenças e
agravos não transmissíveis e pelas causas externas.
II. Deslocamento da carga de morbimortalidade dos
grupos mais jovens para grupos mais idosos.
III. Transformação de uma situação em que predomina
a mortalidade para outra na qual a morbidade é
dominante, com grande impacto para o sistema de
saúde.
Estão corretas as afirmativas:
a) I. 			

b) I e II.

c) II e III.			

d) I, II e III.
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QUESTÃO 21

A Hipertensão arterial (HA) é condição clínica
multifatorial caracterizada por elevação sustentada
dos níveis pressóricos. A avaliação inicial de um
paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS)
inclui:
I. Confirmação do diagnóstico,
identificação de causa secundária.

suspeição

e

II. Avaliação do risco cardiovascular e investigação de
lesão de órgão-alvo (LOA).
III. Avaliação e medição da Pressão Arterial (PA).
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II.			

b) I, II e III.

c) I.			

d) II.
QUESTÃO 22

No tratamento das doenças crônicas as mudanças no
estilo de vida são de grande importância. Sobre esse
tema, qual das afirmações a seguir está incorreta?
a) Para os hipertensos (sem contraindicações)
recomenda-se fazer, no mínimo, 30 minutos/dia de
atividade física moderada, de forma contínua (1 x
30 minutos) ou acumulada (2 x 15 minutos ou 3 x 10
minutos) em cinco a sete dias da semana.
b) Para indivíduos com diabetes, deve-se limitar
o consumo de sódio em < 2.300 mg/dia, embora
restrição adicional possa ser indicada àqueles com
hipertensão arterial e diabetes.
c) No diabético, deve-se usar exclusivamente alimentos
diet, light ou zero.
d) A ingestão excessiva de etanol (> 30 g/dia) é
associada à alteração da homeostase glicêmica,
elevação da resistência à insulina, hipertrigliceridemia
e pressão arterial, podendo, também, ser fator de risco
para acidente vascular cerebral.
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) e 7ª
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2017).

QUESTÃO 23

No momento do diagnóstico de diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), além de orientar mudanças no estilo de
vida (educação em saúde, alimentação e atividade
física), o médico costuma prescrever um agente
antidiabético oral (B). Sobre esses medicamentos, é
correto afirmar:

a) A Glibenclamida pode ser usada durante a gravidez.
b) A Metformina pode causar desconforto abdominal,
diarreia e náusea.
c) A Sitagliptina100 mg pode ser prescrita com uso de
até 3 x/dia.
d) A Dapagliflozina pode ser prescrita para pacientes
com disfunção renal grave.
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018).

QUESTÃO 24

Nas últimas duas décadas a Fibrilação Atrial (FA)
tornou-se um importante problema de saúde
pública, com grande consumo de recursos em saúde.
Apresenta importante repercussão na qualidade de
vida, em especial em razão de suas consequências
clínicas, fenômenos tromboembólicos e alterações
cognitivas. Sobre essa arritmia não é correto afirmar:
a) Ao eletrocardiograma (ECG), a ausência de
despolarização atrial organizada reflete-se com a
substituição das ondas P por um tremor de baixa
frequência na linha de base, que varia em sua forma
e amplitude.
b) A FA está associada ao aumento do risco de
acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca e
mortalidade total.
c) Fatores predisponentes incluem: apneia obstrutiva
do sono, hipertensão arterial, diabetes melito, infarto
agudo do miocárdio, obesidade, doença valvar, bebida
alcoólica, exercício físico, história familiar e fatores
genéticos.
d) Apesar da maior predisposição no sexo masculino,
as mulheres representam maior massa de pacientes
com FA em razão da sua maior sobrevida.
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia 8ª edição
(2016).

QUESTÃO 25

A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser causada por
alterações estruturais ou funcionais cardíacas e
caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que
resultam da redução no débito cardíaco e/ou das
elevadas pressões de enchimento no repouso ou no
esforço. Sobre a IC, está incorreto afirmar:
a) A realização de eletrocardiograma (ECG) de 12
derivações é recomendada na avaliação inicial de
todos os pacientes com IC.
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QUESTÃO 28

b) A radiografia simples do tórax, por sua
simplicidade, rapidez de obtenção e ampla
disponibilidade, é recomendada na avaliação inicial
dos pacientes com sinais e sintomas de IC.
c) O ecocardiograma transesofágico é recomendado
para avaliação rotineira dos pacientes com IC.
d) A ressonância magnética cardíaca (RMC) pode
ser empregada como método alternativo para as
avaliações estrutural e funcional naqueles pacientes
em que o ecocardiograma convencional se mostre
inadequado pela pobre janela acústica.

Existem poucas contraindicações à utilização do AAS (ácido
acetilsalicílico) no cenário do Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM), destacando-se as seguintes condições, exceto:
a) hipersensibilidade conhecida.
b) hipertensão arterial.
c) discrasia sanguínea.
d) hepatopatia grave.
QUESTÃO 29

A avaliação do perfil lipídico é de grande
importância na prática clínica. Sobre essa rotina,
é correto dizer:

Existem evidências epidemiológicas, provenientes de
estudos de coorte, prospectivos e observacionais, de que o
sobrepeso e a obesidade constituem importantes fatores
de risco cardiovascular. Sobre esse tema está incorreto
afirmar:

a) Níveis elevados de triglicerídeos se associam
frequentemente a altos níveis de HDL-c e a baixos
níveis de partículas de LDL.

a) Existe uma relação quase linear entre IMC e risco de DAC
(doença arterial coronariana), a partir de um valor do IMC ≥
20 kg/m2.

b) A avaliação do colesterol total é recomendada
nos programas de rastreamento populacional para
mensurar o risco cardiovascular.

b) A obesidade central se associa a um estado próinflamatório e pró-trombótico.

QUESTÃO 26

c) A utilização do LDL-c tem a finalidade de estimar
a quantidade de lipoproteínas aterogênicas
circulantes no plasma, especialmente em indivíduos
com triglicerídeos elevados.
d) Existem evidências robustas de associação
independente entre elevações de lipoproteína (b) e
risco de DCV na população geral.
QUESTÃO 27

Sobre o tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio
(IAM), é correto afirmar:
a) Nitratos devem ser sempre utilizados na
formulação endovenosa (nitroglicerina) para
reversão de eventual espasmo e/ou para alívio da
dor anginosa.

c) A obesidade está relacionada ao aumento de risco para
doença cardiovascular e fibrilação atrial.
d) O aumento da circunferência abdominal é um preditor
mais forte para diabetes do que o IMC.
QUESTÃO 30

As evidências científicas sugerem que se o aleitamento
materno fosse realizado até os dois anos ou mais em todo
o mundo, seriam evitadas 823.000 mortes no mundo todo
em crianças menores de cinco anos. Sobre a amamentação,
é correto afirmar:
a) A proteção da amamentação também se estende para a
mãe, com a proteção contra doenças como câncer de mama
e ovário e diabetes tipo 1.

b) O uso precoce de betabloqueadores é
recomendado para todos os pacientes com IAM.

b) As crianças amamentadas por mais tempo têm risco
reduzido de desenvolver maloclusão dentária, além de
melhor função mastigatória, desde que o período de
amamentação tenha sido superior a seis meses.

c) A analgesia deve ser feita de preferência com
sulfato de morfina endovenosa, exceto para
pacientes alérgicos a esse fármaco, na dose inicial
de 2 a 8 mg.

c) Crianças amamentadas têm menos chance de desenvolver
sobrepeso ou obesidade na infância, mas na vida adulta a
chance é a mesma de uma criança que não teve amamentação
exclusiva.

d) Enoxaparina deve ser administrada em bolus em
pacientes com idade ≥ 75 anos.

d) A proteção do leite materno está relacionada aos seus
inúmeros fatores imunológicos, como imunoglobulinas, em
especial a IgA, leucócitos, lisozima, lactoferrina, fator bífido
e oligossacarídeos.
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