
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

SETEMBRO AMARELO: COMO A INTERNET E AS 
REDES SOCIAIS AFETAM SUA SAÚDE MENTAL 

Marcella Blass  
 

A questão da saúde mental ainda é muito associada 
apenas aos sintomas e ao diagnóstico de transtornos mentais. 
“Porém, a condição dessa classificação não é tão rasa assim”, 
diz Milene Rosenthal, psicóloga e co-fundadora da plataforma 
Telavita. Ela explica que o conceito também está relacionado 
ao enfrentamento de acontecimentos e problemas diários de 
maneira consciente, com repertório para lidar com as 
adversidades da vida de maneira saudável. 

Apesar de serem diretamente relacionados à saúde 
mental, os distúrbios psíquicos sempre foram tratados como 
tabu. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América 
Latina e, mesmo assim, esses e outros transtornos continuam a 
ser vistos como uma fraqueza do indivíduo. 

“As pessoas entendem o sofrimento mental como 
vergonhoso, uma falha”, diz Danyella de Melo Santos, 
psicóloga e professora da pós-graduação da Universidade 
Anhembi Morumbi. Ela conta que é muito comum ouvir 
pacientes dizendo frases como “é culpa minha que eu estou 
deprimido”. Muitos acreditam que os problemas psicológicos 
devem ser resolvidos sem ajuda. “Mas quando a gente tem um 
infarto não tentamos resolver sozinhos.” 

Tudo bem não estar bem  
Ao longo dos últimos anos, com o avanço da 

tecnologia e da internet, a saúde mental está cada vez mais em 
xeque. “A internet e as redes sociais quebraram muros físicos, 
permitindo que julgamentos e agressões psicológicas estejam 
a um clique de distância”, destaca Milene. 

Outro ponto de grande impacto à saúde mental é o 
fenômeno atual dos discursos “motivacionais”. “É como se as 
pessoas tivessem que estar o tempo todo dispostas, 
trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos. É um discurso 
constante de que ‘tudo vai dar certo’. Só que isso tende ao 
exagero e não dá espaço para as pessoas ficarem tristes 
também.” Sentimento que é super natural e necessário. 

As redes sociais são um espaço aberto para as pessoas 
expressarem suas opiniões, boas ou ruins. Para Milene, o 
contato direto com todo esse conteúdo, somado do discurso 
insistente do “tudo vai dar certo”, pode ser prejudicial às 
pessoas emocionalmente abaladas. E a combinação pode 
intensificar os gatilhos de transtornos psicológicos. 

Ilusão de vida perfeita  
A professora da pós-graduação em Psicologia da 

Universidade Anhembi Morumbi comenta que o hábito de se 
comparar com os outros é natural do ser humano. “O que é 
novo é o uso das telas, que amplificam e dão uma dimensão 
massificada desse contexto”, diz Danyella. “Quando eu era 
criança, não existiam redes sociais, mas eu me comparava 
com a vizinha, com a garota mais popular da escola…” 

Com o turbilhão de informação por todos os cantos da 
internet, muitas pessoas se apegam a uma realidade fora de 
sua condição real. “A ilusão de vida perfeita pode despertar 
um sentimento de frustração em quem não consegue ter aquele 
estilo de vida, o que causa sofrimento e impacto na saúde 
mental”, explica Milene. 

Nas redes sociais, principalmente as focadas em 
imagem, como o Instagram, os usuários se dedicam a postar 
apenas os grandes momentos da vida – com os melhores 

filtros. Mesmo que você saiba que essa não é toda a verdade 
do dia a dia daquela pessoa ou celebridade, seu lado irracional 
tende a acreditar que essas imagens perfeitas são a única 
realidade. 

Aí, é como se todos os seus amigos e conhecidos 
estivessem felizes, viajando, trabalhando no emprego dos 
sonhos, se divertindo, e você não estivesse saindo do lugar. 
Mas calma, porque você não está sozinho. 

Uma pesquisa do App Rating, em parceria com o 
aplicativo Moments, mostrou como alguns apps deixam as 
pessoas infelizes. Os dados coletados de 200 mil usuários 
mostraram que 51% se sentem infelizes no Instagram, 64% no 
Facebook e 56% no Tinder. As análises mostram também que 
os internautas passam 26 minutos felizes e 54 minutos tristes 
no Instagram. No Facebook, esse número é de 22 e 59 
minutos, respectivamente. 

Acolhimento digital  
Por outro lado, com o avanço da tecnologia e da 

internet, a saúde mental e seus distúrbios têm sido mais 
discutidos. “A web tem potencial para ser um excelente 
ambiente de promoção da saúde mental. Isso porque pessoas 
com os mesmos problemas podem trocar informações e 
dividir suas dúvidas, angústias, medos e alegrias”, destaca 
Maria Cristina Ferrari, médica do Departamento de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da USP. 

As redes sociais são lar de uma série de grupos e 
páginas focados em acolhimento saudável e promoção do 
autocuidado. “Por lá, informações e orientações realmente 
relevantes são publicadas diariamente com o objetivo de 
conscientizar e trazer à população maior conhecimento sobre 
transtornos mentais e a promoção da saúde mental”, diz 
Milene. 

Ao mesmo tempo, influenciadores digitais têm 
assumido a missão de conscientizar seu público sobre a 
existência dos transtornos mentais. O caso mais recente é o do 
humorista Whindersson Nunes, que veio a público falar sobre 
depressão e a importância de buscar ajuda. 

“Estudos também comprovam que, com a junção de 
tecnologia e internet, podemos conectar pacientes e 
especialistas de maneira mais eficiente – e com a mesma 
segurança de um consultório presencial”, destaca Milene. As 
consultas por Skype, por exemplo, têm ficado cada vez mais 
populares e acessíveis. 

Disponível em https://noticias.buscavoluntaria.com.br/qual-e-o-impacto-da-
internet-e-das-redes-sociais-na-sua-saude-mental/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio 

de lugar. 
a) “A questão da saúde mental ainda é muito associada 

apenas aos sintomas e ao diagnóstico de transtornos 
mentais.” 

b) “As redes sociais são lar de uma série de grupos e 
páginas focados em acolhimento saudável e promoção 
do autocuidado.” 

c) “Nas redes sociais, principalmente as focadas em 
imagem, como o Instagram, os usuários se dedicam a 
postar apenas os grandes momentos da vida” 

d) “Ao mesmo tempo, influenciadores digitais têm 
assumido a missão de conscientizar seu público sobre a 
existência dos transtornos mentais.” 

 
2. De acordo com a OMS, assinale a alternativa que 

apresenta o país com o maior número de casos de 
ansiedade e depressão. 

a) Inglaterra. 
b) Espanha. 
c) Chile. 
d) Brasil. 
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3. Analise: “Ela conta que é muito comum ouvir 
pacientes dizendo frases como ‘é culpa minha que 
eu estou deprimido’.” E assinale a alternativa que 
apresenta a classificação do vocábulo em destaque. 

a) Pronome pessoal de tratamento. 
b) Pronome reflexivo. 
c) Pronome pessoal do caso reto. 
d) Pronome pessoal do caso oblíquo. 
 
4. Analise e assinale a alternativa que apresenta o 

núcleo do sujeito da primeira oração: “A professora 
da pós-graduação em Psicologia da Universidade 
Anhembi Morumbi comenta que o hábito de se 
comparar com os outros é natural do ser humano.” 

a) Professora. 
b) Universidade. 
c) Psicologia. 
d) Hábito. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta a formação de 

Milene Rosenthal. 
a) É formada em Psicologia pela Universidade Anhembi 

Morumbi. 
b) É formada em Psicologia. 
c) É formada em Psicologia e especialista pela Telavita. 
d) É formada em Psicologia e mestre em Comportamento. 
 

Informática Básica 
 
6. Assinale a alternativa que não representa um 

programa do Pacote Microsoft Office 2013. 
a) Microsoft Word. 
b) Microsoft Abode. 
c) Microsoft Excel. 
d) Microsoft Access. 
 
7. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+2 no 
programa Outlook (Obs.: o sinal de + não faz parte 
do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Enviar/Receber. 
b) Responder a todos. 
c) Encaminhar. 
d) Acessar o calendário. 
 
8. Assinale a alternativa que representa um Sistema 

Operacional. 
a) Windows. 
b) Explorer. 
c) Dropbox. 
d) Google. 
 
9. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando para exibir e ocultar a área 
de trabalho. 

a) Alt+F8. 
b) F2. 
c) Tecla do logotipo do Windows+D. 
d) Ctrl+Z. 
 
 
 

10. Assinale a alternativa que representa um formato 
de arquivo de texto. 

a) .Mp3 
b) .PDF 
c) .TextO 
d) .leaD 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. O ex-procurador da República Rodrigo Janot 

declarou que no auge da lava jato planejou a morte 
de um membro da Suprema Corte do Brasil. Disse 
que foi armado à Corte e planejava o assassinato de 
um ministro e seu suicídio logo após o crime. De 
acordo com as declarações, o ministro que seria 
morto era 

a) Gilmar Mendes. 
b) Marco Aurélio. 
c) Celso de Mello. 
d) Alexandre de Moraes. 
 
12. De acordo com a página oficial da Prefeitura do 

Município de Cunha Porã, a população que compõe 
a cidade é bastante miscigenada. Sua colonização 
ocorreu basicamente através de  

a) Indígenas e Africanos. 
b) Africanos e Europeus. 
c) Alemães e Italianos. 
d) Japoneses e Árabes. 
 
13. De acordo com a página oficial da Prefeitura 

Municipal de Cunha Porã,  
 “A Cultura do Município de Cunha Porã é um 

Departamento da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Dentro da Casa da Cultura, 
existe em pleno funcionamento 

a) a biblioteca municipal e a secretaria municipal de 
educação”. 

b) as secretarias de esporte, cultura e educação, além de 
um museu”. 

c) a banda municipal, aulas de xadrez e a secretaria 
municipal de educação”. 

d) a Biblioteca Municipal, o Centro de Memória (museu) 
e a Fundação Cultural de Cunha Porã”. 

 
14. Recentemente, um grupo de parlamentares tentou 

abrir um processo de impeachment contra um dos 
presidentes da república mais famosos do mundo. 
Essa fama se estabeleceu por se tratar de um país de 
relevância internacional e pelos posicionamentos 
polêmicos desse presidente. Esse processo de 
destituição de cargo pode ser aberto contra 

a) Wladimir Putin. 
b) Donald Trump. 
c) Jair Bolsonaro. 
d) Nicolás Maduro. 
 
15. O desemprego é uma grande preocupação do Brasil 

na atualidade. Segundo dados do IBGE, o nível de 
desemprego diminuiu no país durante o trimestre 
encerrado em agosto. Essa diminuição foi marcada  

a) pela grande rotatividade de empregos entre os 
trabalhadores. 

b) pelo aumento do número das vagas formais. 
c) pelo aumento das vagas informais. 
d) pela terceirização autorizada pela reforma trabalhista. 
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Conhecimentos Específicos 
 
16. A leptospirose é uma zoonose de relevância 

epidemiológica. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. É causada por um protozoário leptospiras. 
II. Para o meio urbano os principais reservatórios são 

os roedores, porém outros reservatórios são os 
suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães. 

III. A penetração do microrganismo ocorre através da 
pele com lesões, pele íntegra quando imersa em 
água por longo tempo ou mucosas. 

IV. O homem infecta-se ao entrar em contato com a 
urina de animais infectados de modo direto ou 
indireto, por meio do contato com água, lama ou 
solo contaminados.   

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
17. Segundo as orientações do Ministério da Saúde 

(2016) a respeito da fase de recuperação pós-alta 
hospitalar do paciente com dengue, é importante 
estar atento 

a) a complicações relacionados à hiper-hidratação. 
b) ao surgimento de vômitos e diarreia. 
c) ao aumento de peso, pelo edema. 
d) aos sinais de sudorese excessiva. 
 
18. A Portaria GM/MS n° 2.914/2011, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade. As exigências aplicáveis aos 
sistemas e soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água potável ao consumo humano 
são, exceto: 

a) água mineral, água natural e água adicionada de sais 
devem ser certificar sua origem, fornecendo tais dados 
aos consumidores. 

b) toda água para consumo humano, fornecida 
coletivamente, deverá passar por processo de 
desinfecção ou cloração. 

c) a rede de distribuição de água para consumo humano 
deve ser operada sempre com pressão positiva em toda 
sua extensão. 

d) as águas provenientes de manancial superficial devem 
ser submetidas a processo de filtração. 

 
19. Apesar da amamentação ter aumentado no Brasil 

durante os últimos anos, ainda temos um tempo de 
duração inferior ao recomendado. Segundo o Guia 
Alimentar para Crianças menores de 2 anos, entre 
as situações que podem dificultar o aleitamento 
materno, é a demora na descida da apojadura, 
sendo indicado 

a) complementação com formula láctea. 
b) recomendar o uso de chupetas e copinhos para 

administração de aleitamento complementar. 
c) estimulação da mama com a sucção frequente do bebê. 
d) uso de compressas. 
 
 
 
 

20. O guia alimentar para a população brasileira (2014) 
se constitui em uma das estratégias para 
implementação da diretriz de promoção da 
alimentação adequada e saudável. Instituiu um 
padrão para as categorias alimentares são elas, 
exceto: 

a) oleaginosas. 
b) in natura. 
c) minimamente processado. 
d) processado. 
 
21. A hanseníase é transmitida 
a) pelo contato com os objetos pessoais da pessoa com a 

doença. 
b) pelo contato sexual com a pessoa com a doença. 
c) pelo contato com as secreções da pessoa com a doença. 
d) pelas vias respiratórias (pelo ar). 
 
22. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA) (2019), as linhas de 
cuidado no câncer de mama são estratégias para 
organizar o fluxo do atendimento, e compete à 
Atenção Básica 

a) investigação de lesões palpáveis. 
b) consulta com mastologista. 
c) tratamento oncológico. 
d) rastreamento e reabilitação. 
 
23. A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de 

ações que proporciona o conhecimento e a detecção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na 
saúde humana, vem sendo estruturada no 
Ministério da Saúde desde 2000. O Estado de Santa 
Catarina vem trabalhando na sua implementação. 
Constituem objetivos destas ações, exceto: 

a) estabelecer os principais parâmetros, atribuições, 
procedimentos e ações relacionadas à vigilância 
ambiental em saúde. 

b) conhecer e estimular a interação entre saúde, meio 
ambiente e desenvolvimento. 

c) fornecer subsídios para realização de tendências dos 
indicadores de qualidade da água, ar e solo. 

d) promover, junto aos órgãos afins ações de proteção da 
saúde humana relacionadas ao controle e recuperação 
do meio ambiente. 

 
24. Segundo o calendário especial para o prematuro 

extremo em Santa Catarina, para o bebê de dois 
meses deve ser realizada 

a) primeira dose de pentavalente, VIP (vacina inativada 
poliomielite), rotavírus e pneumocócica 10 com 
sugestão intervalo de 7 dias entre as duas primeiras 
devido à reduzida massa muscular. 

b) primeira dose de rotavírus, meningocócica e VOP 
(vacina oral polimielite) sem necessidade de intervalo 
entre as vacinas pelo fato da última ser oral. 

c) primeira dose de hepatite B, DTP acelular e VOP 
(vacina oral polimielite) sem necessidade de intervalo 
entre as vacinas pelo fato da última ser oral. 

d) primeira dose de DTP acelular, rotavírus, Hib e 
Hepatite B, com sugestão de intervalo de 7 dias para a 
aplicação da VIP (vacina inativada poliomielite) e 
pneumocócica 10, devido à reduzida massa muscular. 
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25. Através da Deliberação nº 160/CIB/2016, a 
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 
fez uma parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná, para realização dos exames de 
triagem neonatal no seu serviço contratualizado - 
Fundação Ecumênica de Amparo ao Excepcional 
FEPE. Com relação ao teste do pezinho, é correto 
afirmar que 

a) o exame é coletado preferencialmente 72 horas após o 
nascimento. 

b) o resultado deve ser retirado de preferência em 15 dias 
pelo site da FEPE. 

c) o teste é facultativo. 
d) em crianças que recebem alta precoce, o teste pode ser 

realizado na Unidade de Saúde em até 7 dias. 
 
26. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

atualizado em 2017, dispõe sobre a proteção 
integral à criança e aos adolescentes. Analise as 
assertivas acerca dos direitos fundamentais e 
assinale a alternativa incorreta. 

I. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado 
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde. 

II. Casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar. 

III. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos 
seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo 
ou outro instrumento construído para o 
acompanhamento da criança. 

IV. Os filhos, havidos por adoção, não terão os mesmos 
direitos e qualificações, no período de adaptação no 
lar. 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
27. A violência contra a mulher é considerada um 

fenômeno pautado no gênero, uma violação da 
liberdade de ir e vir com segurança, onde pode ser 
desrespeitada sua integridade física, psíquica e 
social (FONSECA et al, 2009). O agente 
comunitário de saúde é fundamental, não apenas 
como um agente de paz, mas na notificação, 
prevenção e denúncia dos casos de violência. 
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A violência doméstica acontece apenas entre as 
famílias de baixa renda e com baixo nível de 
escolaridade. 

II. A violência acontece nas famílias disfuncionais e 
problemáticas. 

III. A violência ocorre por vezes em famílias associadas 
ao abuso de álcool, drogas ou problemas psíquicos, 
mas isso não significa que sejam fatores sempre 
associados. 

IV. O poder público e a comunidade são 
corresponsáveis por ações de prevenção da violência 
contra as mulheres. 

V. Algumas mulheres podem desenvolver síndrome do 
estresse pós-traumático e se tornam capazes de 
reagir em casos eminentes de risco grave à vida. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II e V estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 
 
28. O acompanhamento do usuário com Diabetes 

Mellitus é importante para avaliar a evolução da 
doença e adesão nas orientações, de acordo com 
uma estratificação de risco. É um critério para 
classificação muito alto e/ou alto: 

a) pessoa com glicemia de jejum alterada. 
b) pessoa com controle metabólico (7,5 < HbA1c < 9) ou 

pressórico inadequado, e internações por complicações 
agudas nos últimos 12 meses e/ou complicações 
crônicas (incluindo pé diabético). 

c) pessoa com controle metabólico (HbA1c < 7,5) e 
pressórico adequados, e sem internações por 
complicações agudas nos últimos 12 meses. 

d) pessoa com controle metabólico (7,5 < HbA1c < 9) 
e/ou nível pressórico adequado, e internações nos 
último 6 meses em decorrência de complicações 
(incluindo pé diabético). 

 
29. O hospedeiro definitivo de maior relevância 

epidemiológica do Schitosoma mansoni é 
a) caramujos. 
b) homem. 
c) molusco. 
d) miracídio. 
 
30. A estratificação de risco em saúde mental utiliza 

parâmetros para definir em que nível deverá 
ocorrer a assistência em saúde, e auxilia a equipe da 
Atenção Primária à Saúde (APS) no 
acompanhamento dos usuários. A escala é dividida 
em 6 grupos e com respostas pontuadas entre sim e 
não. A pontuação pode ser classifica em 

a) baixo risco de 0 a 45 pontos. 
b) baixo risco de 10 a 30 pontos. 
c) médio risco de 31 a 50 pontos. 
d) médio risco de 30 a 95 pontos. 
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