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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“ATENDENTE DE SAÚDE” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03hrs, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 
DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são descritos 

pela lei orgânica de saúde 8080/90 como: 

A) Princípios do SUS. 

B) Objetivos do SUS. 

C) Diretrizes do SUS. 

D) Normatizações do SUS. 

 

02. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter: 

A) Complementar. 

B) Opcional. 

C) Excepcional. 

D) Ordinário. 

 

03. “Entende-se por ____________________________________, um conjunto de atividades que se destina, 

através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 

saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.”  

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Vigilância em saúde. 

B) Vigilância sanitária. 

C) Promoção à saúde do trabalhador. 

D) Saúde do trabalhador. 

 

04. “O __________________________________ estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços 

em cada jurisdição administrativa do SUS.” Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Ministério da Saúde. 

B) Conselho Nacional de Saúde. 

C) Ministério Público. 

D) Presidente da República. 
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05. O artigo 196 da Constituição de 1988 estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso: 

A) Universal e descentralizado às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

B) Universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

C) Descentralizado e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

D) Regionalizado e Descentralizado às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

06. A população que esperamos atingir com as ações de saúde é denominada: 

A) População alvo. 

B) População espontânea. 

C) População ativa. 

D) População passiva. 

 

07. É considerado suspeito de Tuberculose o paciente com queixa de tosse persistente por mais de: 

A) 1 semana. 

B) 2 semanas. 

C) 3 semanas. 

D) 1 mês. 

 

08. São medidas de Controle da Varicela no Brasil: 

I - Até o momento, a vacinação universal contra a Varicela não é realizada no Brasil, exceto nas 

populações indígenas em caso de surto, a partir dos 6 meses, e para a prevenção da doença em 

indivíduo suscetível de qualquer idade, até 96 horas após a exposição a uma fonte de infecção, desde 

que seja integrante de grupo de risco para as formas graves da doença.  

II - Além disso, essa vacina encontra-se disponível somente nos Centros de Referência de 

Imunobiológicos Especiais (CRIE) para ser administrada em acordo com as indicações específicas. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
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09. São medidas de controle para transmissão da Teníase/cisticercose, exceto: 

A) Trabalho educativo com a população. 

B) Inspeção sanitária da carne. 

C) Fiscalização dos produtos de origem vegetal. 

D) Orientação quanto aos cuidados na bovinocultura. 

 

10. Grupos suscetíveis são grupos populacionais que, pelo comportamento ou condições de vida, se 

encontram expostos a determinada doença ou agravo. É incorreto afirmar sobre os grupos 

suscetíveis: 

A) Fumantes são suscetíveis a câncer de pulmão. 

B) Obesos são suscetíveis à doenças cardiovasculares e diabetes. 

C) Negros são suscetíveis a câncer de pele. 

D) Pessoas que vivem em situação de rua são suscetíveis à tuberculose. 

 

11. As doenças não transmissíveis, são conhecidas como crônico-degenerativas, são aquelas que 

surgem em função de desequilíbrios orgânicos. É exemplo de doença crônico-degenerativa: 

A) HIV/Aids. 

B) Diabetes/Hipertensão. 

C) Sífilis Congênita. 

D) Dengue/ Zika vírus/ Chikungunya. 

 

12. “___________________________ uma doença significa reduzir totalmente o número de casos, de modo 

que nenhum indivíduo volte a ser acometido por ela.” Completa corretamente a lacuna a 

alternativa: 

A) Erradicar. 

B) Neutralizar. 

C) Simplificar. 

D) Bloquear. 

 

13. Quando o indivíduo apresenta um conjunto de sinais e sintomas que induzem o profissional de 

saúde a desconfiar da presença de determinada doença é definido como: 

A) Caso confirmado. 
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B) Caso diferencial. 

C) Caso diagnosticado. 

D) Caso suspeito. 

 

14. Estratégia utilizada para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma doença é: 

A) Vacinação de bloqueio. 

B) Intensificação de vacina. 

C) Quimioprofilaxia. 

D) Imunização contralateral. 

 

15. Associe os termos de mortalidade/morbidade à sua definição na alternativa correta: 

X - É a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região. 

Y - É o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não 

delimitado a uma região. 

Z - Compreende um número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países 

ou continentes. Os exemplos mais atuais são a Aids e a Tuberculose. 

A) X – EPIDEMIA; Y – ENDEMIA; Z – PANDEMIA. 

B) X – ENDEMIA; Y – EPIDEMIA; Z – PANDEMIA. 

C) X – PANDEMIA; Y – EPIDEMIA; Z – ENDEMIA. 

D) X – PANDEMIA; Y – ENDEMIA; Z – EPIDEMIA. 

 

16. Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as 

em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de 

saúde parta das necessidades de saúde dos usuários, é a função da atenção básica em saúde 

descrita como: 

A) Ser base. 

B) Ser resolutiva. 

C) Ordenar as redes. 

D) Coordenar o cuidado. 

 

17. A Estratégia Saúde da Família: 

I - Visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados 
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respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação 

da atenção básica. 

II - Favorece uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade. 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Os itens I e II estão corretos. 

D) Os itens I e II estão incorretos. 

 

18. Por mais variados que sejam, os documentos costumam apresentar elementos característicos 

comuns. A configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das 

informações nele contidas classifica-o de acordo com o (a): 

A) Espécie. 

B) Gênero. 

C) Tipo. 

D) Formato. 

 

19. São estágios de preparação e de transmissão de documentos, exceto: 

A) Original. 

B) Cópia. 

C) Minuta. 

D) Declaração. 

 

20. “Teoricamente, o arquivo permanente de uma entidade é o seu arquivo ___________________, 

transformado pelas eliminações efetuadas no processo de avaliação e pelas mudanças observadas 

nos valores primários e secundários de seus documentos.” Completa corretamente a lacuna do 

texto a alternativa: 

A) Morto. 

B) Ordenado. 

C) Corrente. 

D) Intermediário. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

(Texto) 

 

 

21. De acordo com o autor do Texto, apesar de jovem no país, a democracia deve ser defendida, 

pois: 

A) As pessoas somente alcançarão o melhor se souberem escolher o que querem e desejam. 

B) Ela não mantém a sociedade infantilizada, mostrando o que deve ser feito e como fazer para 

facilitar a convivência na sociedade. 

C) Demonstra que errar é humano e que, através dos erros, há maior evolução social. 

D) Possibilita a participação dos eleitores no futuro do país e a escolha de como querem ser 

governados. 

 

22. Assinale a palavra retirada do Texto na qual o acento agudo é empregado para assinalar uma 

vogal tônica fechada: 

A) “única” (linha 1). 

B) “autoritário” (linha 6). 

C) “mantém” (linha 7). 
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D) “também” (linha 10). 

 

23. Em “...um sistema autoritário, que nos diz o tempo todo o que fazer, mantém a sociedade 

permanentemente infantilizada. (...)” (linhas 6 a 8), o sujeito da forma verbal “mantém” é: 

A) “a sociedade”. 

B) “um sistema autoritário”. 

C) “nos”. 

D) “o que fazer”. 

 

24. Os adjetivos uniformes têm uma só forma para ambos os gêneros da Língua Portuguesa. É 

considerada um adjetivo uniforme a seguinte palavra retirada do Texto: 

A) “única” (linha 1). 

B) “autoritário” (linha 6). 

C) “natural” (linha 8). 

D) “erros” (linha 10). 

 

25. Levando-se em consideração a pontuação do Texto, assinale a reescrita correta do trecho abaixo 

– mantendo-se seu sentido original: 

“Sim, o desencanto é natural, mas a democracia exige um longo aprendizado, que também inclui 

erros.” (linhas 8 a 10) 

A) Sim: o desencanto é natural mas a democracia exige um longo aprendizado, que também 

inclui erros. 

B) Sim - o desencanto é natural; mas a democracia exige um longo aprendizado, que também 

inclui erros. 

C) Sim, o desencanto é natural; mas a democracia exige um longo aprendizado - que também 

inclui erros. 

D) Sim, o desencanto é natural, mas a democracia exige um longo aprendizado, que, também 

inclui erros. 

 

26. Os pronomes possuem importante função na coerência e na coesão do texto. Nesse sentido, 

julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F), em seguida assinale a alternativa com a 

ordem correta das respostas, de cima para baixo: 
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(__) O pronome “si” (linha 3) retoma o termo “democracia” (linha 1). 

(__) O pronome “nosso” (linha 5) é um pronome adjetivo e acrescenta à pessoa gramatical uma ideia 

de posse. 

(__) O pronome oblíquo “nos” (linha 6) é utilizado para complementar o sentido do verbo “diz” (linha 

6). 

 

A) V – V – F. 

B) F – V – V. 

C) F – F – V. 

D) V – F – F. 

 

27. Assinale o período em que a relação entre as ideias oriunda da conjunção sublinhada seja a 

mesma gerada pela locução conjuntiva “mas também” (linha 12) no Texto: 

A) Como havia esperado, a reunião terminou assim que cheguei. 

B) Ele não conseguiu o ingresso, embora tenha dormido na fila. 

C) Ela não agradeceu, nem eu lhe dei oportunidade. 

D) Cantava na infância, mas hoje não me atrevo mais. 

 

28. O trecho “a democracia não se resume ao voto” (linhas 12 e 13) encontra-se na voz passiva. 

Mantendo-se a voz verbal, a oração poderia ser corretamente reescrita da seguinte forma: 

A) A democracia não resume-se ao voto. 

B) Não resumem a democracia ao voto. 

C) A democracia não tem resumido ao voto. 

D) A democracia não é resumida ao voto. 

 

29. Assinale a alternativa em que a forma “por que” completa corretamente a lacuna da frase: 

A) Ela contou o _____________ de ter voltado. 

B) Isso acontece _____________ as pessoas andam sem tempo. 

C) Genética explica ____________ algumas pessoas aparentam ser mais novas. 

D) Venceram _____________ lutaram como irmãos. 

 



 

10 

30. Quanto ao emprego correto da crase, analise os itens abaixo e assinale aqueles que estão de 

acordo com a norma culta: 

I. É necessário aquelas pessoas que permaneçam sentadas. 

II. Trabalho até às 20h todos os dias. 

III. China impõe novas restrições às importações. 

IV. Estudantes vão às ruas em busca de melhores condições de estudo. 

 

A) Apenas III está correto. 

B) Apenas II e IV estão corretos. 

C) Apenas I e II estão corretos. 

D) Apenas III e IV estão corretos. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

 

31. Um confeiteiro, faz em 2 horas, 4 bolos. Quantos bolos esse confeiteiro faz em 7 horas? 

A) 10 

B) 12 

C) 14 

D) 16 

 

32. Uma conta tem juros de 2% ao dia de atraso. Se o valor inicial da conta é de R$ 100,00 e é paga 

com 2 dias de atraso, qual será o valor da conta?  

A) R$ 102,00 

B) R$ 104,00 

C) R$ 106,00 

D) R$ 108,00 

 

33. Uma corda de 100 metro será cortada em pedaços de 4 metros cada, para que as crianças de 

uma escola brinquem de pular corda. Quantos pedaços de 4 metros cada será possível fazer? 

A) 22 

B) 23 

C) 24 

D) 25 
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34. Quantas dúzias podem ser formadas com 6 dezenas? 

A) 5  

B) 6 

C) 7 

D) 8 

 

35. Um grande terreno precisa ser divido em lotes de 10m x 25m. Qual precisa ser a área do terreno 

para dividir em 8 lotes? 

A) 1.000 m² 

B) 1.500 m² 

C) 2.000 m² 

D) 2.500 m² 

 


