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1. Qual dos adjetivos gentílicos abaixo corresponde a quem nasce em Campo 

Belo do Sul? 

a. Campo-Belense 

b. Sul-Campista 

c. Campobelino 

d. Belo-campense 
 

2. A emancipação político-administrativa que fez compreender Campo Belo do 

Sul como município e não mais como distrito de Lages, através da Lei 

Estadual nº 731 do ano em questão, deu-se em: 

a. 08 de setembro de 1901 

b. 27 de fevereiro de 1929 

c. 03 de dezembro 1961 

d. 12 de julho de 2007 
 

3. O município de Campo Belo do Sul, em direção ao estado do Rio Grande 

do Sul, está situado às margens do: 

a. Rio Itajaí-Açu 

b. Rio Pardo 

c. Rio Carahá 

d. Rio Canoas 
 

4. O bioma predominante na região de Campo Belo do Sul é: 

a. Caatinga 

b. Cerrado 

c. Mata Atlântica 

d. Pantanal 
 

5. Quando da sua fundação, a fazenda que deu origem ao município de 

Campo Belo do Sul chamava-se: 

a. Freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio de Baguás 

b. Povoado de Nossa Senhora de Aparecida dos Campos das 

Lajens 

c. Fazenda Capão do Rio Bonito 

d. Invernada dos Borges 

 

 

 

 

6. De acordo com a terminologia científica, pancitopenia significa: 

a. Aumento patológico de todas as células do sangue 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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b. Paralisia de todos ou de muitos órgãos 

c. Diminuição total da quantidade dos elementos celulares do 

sangue 

d. Diminuição da densidade dos ossos 
 

7. As vacinas que o recém nascido deve receber são: 

a. BCG e Hepatite B 1ª dose 

b. Poliomielite e BCG 

c. Poliomielite e DTP 

d. DTP e Hepatite B 1ª dose 
 

8. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 16 – Diabetes Mellitus, 

estão verdadeiras as seguintes afirmações: 

I. Os sintomas clássicos da diabetes são os “4 Ps”: poliúria, 

polidipsia, polifagia e perda de peso 

II. O diabetes Tipo I é geralmente de início abrupto e acomete 

principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso 

III. O diabetes Tipo II ocorre geralmente em adultos com longa 

história de excesso de peso, podendo também atingir crianças e 

adolescentes 

IV. É considerada hiperglicemia grave quando o exame de glicemia 

apresenta resultado acima de 300 mg/dL 
 

a. I, III e IV estão corretas 

b. II e III estão corretas 

c. I, II e III estão corretas 

d. Todas as alternativas estão corretas 
 

9. A principal medida de controle de infecção existente, de fácil execução e 

baixo custo, porém ainda com alto índice de resistência à adesão é: 

a. Uso de equipamento de proteção individual 

b. Uso de clorexidina 

c. Curativos biológicos 

d. Higienização das mãos 

 

10. A presença de sangue na urina é conhecida como: 

a. Melena 

b. Hematúria 

c. Epistaxe 

d. Hematêmese 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


