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1. Um dos potenciais econômicos do município de Campo Belo do Sul é a 

silvicultura, desenvolvida com destaque pela Fazenda Gateados. Tal 

atividade baseia-se em: 

a. Investimento em lavouras de grande porte, como soja e trigo 

b. Regeneração e melhoria de florestas para uso sustentável da 

madeira 

c. Manejo das vias fluviais para geração de energia 

d. Criação de abelhas para produção de mel 

 

2. Campo Belo do Sul integra um grupo de municípios que tem por finalidade o 

promover o desenvolvimento regional através de interesses comuns. Esta 

entidade é a chamada: 

a. AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana) 

b. AMUSC (Associação dos Municípios de Santa Catarina) 

c. ACISC (Associação das Cidades da Serra Catarinense) 

d. AMUPLAC (Associação dos Municípios do Planalto 

Catarinense) 

 

3. Uma prática recorrente na região de Campo Belo do Sul é a técnica 

agrosilvopastoril, que consiste em integrar três modalidades de cultivo antes 

praticadas separadamente a fim de otimizar o uso das áreas férteis e 

promover a sustentabilidade, aumentando a produtividade e conservando 

os recursos naturais, além de fixar o homem no ambiente rural com a 

elevação da qualidade de vida. Dadas estas características, assinale a 

alternativa que contém corretamente as culturas em questão: 

a. Lavouras, açudes e redes hidráulicas 

b. Açudes, reservas ambientais e áreas industriais 

c. Reservas ambientais, reflorestamento e urbanização 

d. Agricultura, pecuária e silvicultura 

 

4. Campo Belo do Sul foi colonizado por europeus, dos quais descende a 

maior parte da população. Porém, quando da chegada dos jesuítas no 

século XVI para as missões de catequização dos povos nativos, havia 

milhares de grupos espalhados pelo território que hoje abrange o Brasil. Em 

especial nas áreas dos pinheirais haviam os chamados “bugres”, índios 

guaranis que sobreviviam da caça, da pesca e da extração de frutos das 

matas, como o pinhão – abundantemente encontrado à época – os quais 

até recentemente, no século XX, estiveram em conflito com o Estado e com 

interesses privados pela disputa das terras, ricas em araucárias, que 

serviam para a exploração madeireira e para a expansão agrícola. De quais 

tribos eram os índios que habitavam a região antes desse período? 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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a. Ianomâmi e guajajara 

b. Aimoré e caiapó 

c. Caiagangue e xoclengue 

d. Tupinambá e cariri 

 

5. Antes de sua emancipação em 1961, quando Campo Belo do Sul ainda era 

um distrito da cidade de Lages, o decreto-lei estadual nº 941, de 31 de 

dezembro de 1943 (que veio a ser revogado em 1949) alterou a 

denominação da localidade para: 

a. Antônio Inácio 

b. Santo Antônio 

c. João Inácio 

d. São João 

 

 

 

 

6. De acordo com o funcionamento e organização da sala de vacinação: 

I. A sala de vacinação deve possuir paredes e pisos laváveis. 

II. Deve-se realizar limpeza diária, varrendo o chão antes de 

passar pano. 

III. Acondicionar o recipiente rígido onde foram descartados os 

materiais perfurantes e cortantes em saco plástico branco-

leitoso. 

IV. Os imunobiológicos devem ser armazenados no refrigerador, 

em bandejas plásticas perfuradas, e da seguinte maneira: na 

primeira prateleira as vacinas virais, na segunda prateleira as 

vacinas bacterianas e na terceira prateleira os diluentes. 

V. A manutenção para conservação ideal dos imunobiológicos 

exige que a limpeza dos refrigeradores seja feita toda semana 

(a cada sete dias), ou quando a camada de gelo atingir 0,5cm. 

  Assinale a alternativa correta: 

a. Todas as alternativas estão corretas 

b. I, II e III estão corretas 

c. II, IV e V estão corretas 

d. I,III e IV estão corretas 

 

7. Sabendo a importância do valor da Pressão Arterial, assinale a 

alternativa incorreta sobre a medida de pressão: 

a. O braço do paciente deve estar posicionado na altura do 

coração, com a palma da mão voltada para cima 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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b. A bolsa de borracha do manguito deve estar posicionada 2 a 3 

centímetros acima da fossa antecubital e deve envolver pelo 

menos 80% do braço 

c. A pressão diastólica é determinada na Fase V de Korotkoff, 

porém se os batimentos persistirem até o nível zero, a pressão 

diastólica deve ser determinada na Fase IV de Korotkoff 

d. A campânula do estetoscópio deve ser posicionada na artéria 

radial, na fossa antecubital, realizando compressão no local 

 

8. Relacione as alternativas: 

I. Surto    

II. Epidemia 

III. Pandemia 

IV. Endemia 

 

(__) Aumento do número de casos de uma determinada doença ou 

agravo, em um lugar e período de tempo. 

(__) Epidemia de uma doença que afeta diferentes pessoas, países e 

continentes. 

(__) Tipo de epidemia em uma área geográfica pequena e bem 

delimitada ou a uma população institucionalizada. 

(__) Presença contínua de uma enfermidade, em uma zona 

geográfica determinada; podendo também expressar a prevalência 

de uma doença particular de uma zona geográfica. 

 

A alternativa abaixo que apresenta a ordem correta é: 

a. II, III, IV, I 

b. II, III, I, IV 

c. I, IV, II, III 

d. IV, III, I, II 

 

9. De acordo com o Manual Técnico para o Controle de Tuberculose, assinale 

a alternativa correta: 

a. A tuberculose é causada por um microorganismo conhecido 

como Bacilo de Kock ou Mycobacterium Tuberculosis 

b. Ao inalar as gotículas que contém os Bacilos de Kock, estas 

se fixam no trato respiratório superior, onde ocorre a infecção 

c.  Os únicos órgãos afetados pela tuberculose são o pulmão e a 

pleura 

d. Para diagnóstico da tuberculose é necessário o exame de 

escarro, o qual deve ser coletado em apenas um momento, 

sendo este quando o sintomático respiratório procura 

atendimento no serviço de saúde 
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10. Sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV), é incorreto afirmar que: 

a. A transmissão do HPV é frequentemente sexual 

b. Pode ser classificado em baixo e alto risco 

c. A presença de alguns tipos de HPV é encontrada em 

aproximadamente 98% dos casos de câncer de colo uterino 

d. As lesões clínicas são conhecidas como condiloma 

acuminado, verruga genital ou crista de galo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


