
PROCESSO SELETIVO  PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

- EDITAL 1/2020 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
 
QUESTÃO 01 
A expressão “doença transmissível” é um termo técnico de uso generalizado que significa qualquer doença causada 
por um agente infeccioso específico. Analise as afirmativas que seguem classificando-as em verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 
(   ) A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus cHiKV transmitido por mosquitos do gênero Aedes. A 

doença é caracterizada por fortes dores articulares e febre, podendo ocorrer algumas manifestações. 
(   ) A poliomielite é uma doença infecciosa transmitida por contato direto, podendo desenvolver quadros de 

paralisia. A sua prevenção é realizada através de imunização com vacina injetável ao nascer, aos 2, 4 e 8 
meses de idade. 

(   ) A difteria é uma doença infectocontagiosa grave caracterizada por febre alta e exantema generalizado. 
Pessoas com idade entre 5 a 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber três 
doses da vacina tríplice viral. 

(   ) A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido através da picada dos mosquitos 
infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. O registro de uma vacina ao longo da vida é o 
suficiente para o indivíduo ser considerado imunizado. 

 Assinale a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo. 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, V. 
C) V, F. V, V. 
D) F, V, V, V. 
E) V, V, F, V. 
 

QUESTÃO 02 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pelo Ministério da Saúde, por Estados e Municípios, conforme 
determina a Constituição Federal do Brasil. Cada ente federativo possui responsabilidades sobre a saúde. 
Considerando esse trecho, analise as afirmativas abaixo.  
I - O dever do Estado sobre a saúde da população não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
II - Cabe ao SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
III - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (CONASEMS) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para 
tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social. 

IV - O Conselho de Saúde é composto, exclusivamente, por profissionais de saúde e usuários, atuando no controle 
social acerca das políticas de saúde. 

 

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA.  
A) Apenas I, II e III estão corretas.  
B) Apenas III e IV estão corretas.  
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) I, II, III e IV estão corretas.  
E) Apenas II está correta. 
 

QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa que indica quantos gramas de glicose há em uma ampola de 20 ml de glicose a 50%. 
A) 5 g. 
B) 10 g. 
C) 20 g. 
D) 50 g. 
E) 100 g. 
 

QUESTÃO 04 
Um usuário cadeirante procurou atendimento em uma unidade de saúde inaugurada há pouco tempo em seu bairro. 
Ao chegar, ficou surpreso com o espaço físico. Havia rampas de acesso adequadas, banheiros apropriados, portas 
largas e macas reguláveis. O usuário sentiu-se acolhido. A situação descrita acima é um exemplo de observância da 
seguinte diretriz norteadora da Política Nacional de Humanização: 
A) Adequação. 
B) Transversalidade. 
C) Cogestão. 
D) Receptividade. 
E) Ambiência. 
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QUESTÃO 05 
Sobre ações orientadas a serem realizadas pela enfermagem na Atenção Primária à Saúde, é CORRETO afirmar: 
A) A avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem; a pressão arterial de pacientes 

hipertensos deve ser avaliada sempre no mesmo membro e horário; o exame de papanicolau pode ser coletado 
pelo enfermeiro, e a mamografia de rastreamento deve ser realizada em mulheres entre 50 e 69 anos. 

B) A avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem; a pressão arterial de hipertensos deve 
ser sempre avaliada; o exame de papanicolau pode ser coletado pelo técnico em enfermagem, e a mamografia 
de rastreamento deve ser realizada para mulheres entre 50 e 65 anos. 

C) A avaliação do pé diabético deve ser realizada exclusivamente pelo médico; a pressão arterial ideal é de até 170 
x 80 mmhg; o exame de papanicolau pode ser coletado pelo técnico em enfermagem, desde que supervisionado 
pelo enfermeiro, e a mamografia de rastreamento deve ser realizada em mulheres entre 35 e 69 anos. 

D) A avaliação do pé diabético deve fazer parte da consulta de enfermagem; a pressão arterial de pacientes 
hipertensos deve ser avaliada sempre no mesmo membro e horário; o exame de papanicolau deve ser coletado 
exclusivamente pelo médico, e a mamografia de rastreamento deve ser realizada em mulheres entre 50 e 69 
anos. 

 

QUESTÃO 06 
Sobre o Programa Nacional de Imunização, correlacione a primeira coluna (Vacina) com a segunda coluna 
(Calendário Nacional de Vacinação).  
 

Vacina Calendário Nacional de Imunização 
1- Febre Amarela. 
2- Dupla Adulto (dT). 
3- Influenza. 
4- HPV. 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
 
(   ) 

Reforço a cada 10 anos.  
Dose única (verificar situação vacinal anterior). 
Deverá ser administrada em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 
anos.  
Deverá ser administrada anualmente para pessoas acima de 60 anos, crianças 
de 6 meses a 5 anos (5 anos 11 meses e 29 dias) de idade, gestantes e 
profissionais específicos. 

 

Após analisar as informações, a sequência CORRETA obtida é: 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 4, 3, 2 ,1.  
C) 2, 1, 3, 4. 
D) 4, 2, 1, 3. 
E) 2, 1, 4, 3. 
 

QUESTÃO 07 
As ações e os serviços de saúde que compõem o SUS são regidos por princípios e diretrizes. Assinale a alternativa 
CORRETA, que contempla esse assunto. 
A) Sensibilidade, integralidade, igualdade, descentralização, participação da comunidade. 
B) Unificação, universalização, integralidade, equidade, regionalização, controle social. 
C) Universalidade, integralidade, descentralização, regionalização, controle social, solidariedade. 
D) Universalidade, integralidade, equidade, descentralização, participação da comunidade. 
E) Universalidade, integralidade, igualdade, descentralização, equidade, participação da comunidade. 
 

QUESTÃO 08 
Foram prescritos 1.000 mL de soro glicosado para serem ministrados em 4 horas. Nesse caso, o número de 
microgotas por minuto deve ser 
A) 100. 
B) 150. 
C) 240. 
D) 250. 
E) 300. 
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QUESTÃO 09 
A necessidade de Sistemas de Informação que instrumentalizem e apoiem a gestão do SUS, em todas as esferas, 
nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria é imensa, são necessários 
inclusive para construir dados sobre a necessidades dos brasileiros, informação reafirmada no texto que segue:  
“Os sistemas de informações têm, basicamente, o objetivo de aquisição do conhecimento que deve fundamentar a 
gestão dos serviços. No Brasil, antes da década de 1970, esforços isolados mostravam a situação das estatísticas 
brasileiras acerca do quesito mortalidade. Como a qualidade da informação tende a ser melhor nas capitais do que 
no interior dos estados, as primeiras informações nacionais que alcançaram ampla divulgação eram as referentes 
aos óbitos ocorridos justamente nas capitais brasileiras. Por exemplo, em 1944, o Serviço Federal de Bioestatística 
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério de Educação e Saúde, publicou o Anuário Bioestatístico 
(BRASIL, 1994), com dados de mortalidade por causa, nos anos de 1929 e 1932. Posteriormente, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a publicar os dados de mortalidade por causa, nas capitais 
(BRASIL; FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, 1996)”. 
 

Para que as informações sejam consolidadas, é necessário que sejam registradas através dos Sistemas de 
Informação (SIS). Assinale a alternativa que se refere somente a SIS vigentes: 
A) Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC); Sistema de Gestão e Apuração de Custos do SUS 

(APURASUS); Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS); Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 

B) Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC); Previne Brasil; Sistema de Gestão e Apuração de 
Custos do SUS (APURASUS); e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS); Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM). 

C) Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC); Sistema de Pactuação de Indicadores do Pacto pela 
Saúde (SISPACTO); Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS); 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

D) Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC); Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ); Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); e-SUS Atenção Primária (e-
SUS APS); Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

E) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ); Sistema de Pactuação de 
Indicadores do Pacto pela Saúde (SISPACTO); Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); e-SUS Atenção 
Primária (e-SUS APS); Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

 

QUESTÃO 10 
A Resolução 358/2009, do Conselho de Enfermagem (COFEN), dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Diagnóstico de enfermagem caracteriza um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio 

de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 
coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

B) O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem não participam da execução do processo de enfermagem. 
C) O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 

estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e 
que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. 

D) As etapas do processo de enfermagem são: diagnóstico de enfermagem, implementação e intervenção. 
E) A execução do processo de enfermagem pode ser realizada sem registros, desde que o paciente seja informado. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

A presença que as crianças podem nos ensinar 
 

          Em tempos de mindfulness, de meditação e de reaprender a respirar, quero trazer uma reflexão. Se você é pai 
e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma aptidão “de fábrica”: o estar. A 
criança pequenina ainda não tem muita noção de temporalidade, não entende passado e futuro, não se perde nas 
próprias preocupações e devaneios sobre o que aconteceu e o que virá a acontecer, então apenas é. Para ela, só 
existe o presente. 
          O tamanho desse aprendizado só pode ser medido pelo tamanho da nossa vontade em olhar para as crianças 
como pequenos grandes mestres que são. Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A 
começar que são “folhas em branco”, basicamente inferiores aos adultos porque não têm a mesma experiência de 
vida e conhecimento do mundo que nós temos. Mas, se esqueceram de nos contar que eles são peritos no mundo 
interno: na presença atenta e consciente, no perdão, no não julgamento, na entrega, na leveza. Basicamente tudo 
que queremos e precisamos – urgentemente – reaprender, as crianças já sabem. 
           No caminho até a escola, a criança vai reparar na abelha voando sobre a flor, no rabisco na parede, no ônibus 
que vem lá longe. Vai respirar no presente e estar atenta a ele, tirando toda alegria que pode de cada momento. Se 
perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem guardar rancor. Quando 
estamos cabisbaixos, eles não racionalizam o que aconteceu, apenas nos presenteiam com um sorriso. Quem de 
nós pode dizer que consegue agir assim? 
          Mas, a grande verdade é que desaprendemos a sentir leveza, a nos conectar com o simples, desaprendemos 
a estar nesse mesmo momento em que as crianças vivem e insistem em nos apresentar, e nós insistimos em resistir: 
o agora. Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não conseguimos ver através dele todas as 
maravilhas que existem em cada segundo. A ideia não é querer calar essas vozes, é simplesmente começar a 
percebê-las. Começa por aí o reaprendizado: por apenas perceber. 
          Enquanto os ensinamos as regras sociais, enquanto os orientamos para o caminho das boas escolhas, eles 
nos ensinam a voltar para o básico: para dentro de nós. Você está disposto a reaprender? 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/a-presenca-que-as-criancas-podem-nos-ensinar/.  
Acesso em 15 fev. 2020. 

QUESTÃO 11 
De acordo com o texto, devemos  
A) fugir do nosso mundo interior. 
B) reaprender o valor do agora. 
C) preocupar-nos com o futuro. 
D) aprender com o passado. 
E) calar nossas vozes internas. 
 

QUESTÃO 12 
Ao contrário dos adultos, as crianças 
A) preocupam-se com o passado. 
B) preocupam-se com o futuro. 
C) têm noção de temporalidade. 
D) são muito mais racionais. 
E) vivem o momento presente. 
 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa que extrapola as ideias defendidas no texto. 
A) Os adultos de hoje, quando crianças, não tinham a mesma leveza das crianças de hoje. 
B) Os adultos de hoje devem reaprender com as crianças a perceber aquilo que é simples. 
C) Os adultos de hoje resistem a se conectar com o presente e a desfrutar desse tempo. 
D) Os adultos de hoje devem aprender com as crianças a não guardar ressentimentos. 
E) Os adultos de hoje devem reaprender a perceber e a valorizar o seu mundo interior. 
 

QUESTÃO 14 
De acordo com o texto, na relação adulto e criança: 
A) o adulto é o mestre. 
B) a criança é o mestre 
C) o adulto é o aprendiz. 
D) a criança é o aprendiz. 
E) ambos são mestres. 
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QUESTÃO 15 
Considere o trecho: “Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A começar que são ‘folhas 
em branco’ [...]” (Linhas 7-8) 
Tendo em vista a expressão “folhas em branco”, é CORRETO afirmar que, segundo o texto, os adultos consideram 
que as crianças 
A) não têm conhecimento algum. 
B) têm pouca noção de tempo. 
C) têm mais leveza que os adultos. 
D) perdoam com mais facilidade. 
E) não julgam as pessoas. 
 

QUESTÃO 16 
Entre os recursos de expressão usados no texto, verifica-se o predomínio de  
 

A) linguagem figurada, com a presença de metáforas. 
B) estrangeirismo, com o uso de palavras de outros idiomas. 
C) intertextualidade, com o uso de citações diretas e indiretas. 
D) subjetividade, com verbos e pronomes em 1.ª pessoa. 
E) interrogação, com o uso de frases interrogativas. 
 

QUESTÃO 17 
No trecho “Se você é pai e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma 
aptidão ‘de fábrica’: o estar.” (Linhas 1-2) 
O uso das aspas no termo “de fábrica” marca a presença de 
A) linguagem figurada. 
B) ironia. 
C) citação direta. 
D) estrangeirismo. 
E) arcaísmo. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre os usos das vírgulas no trecho “Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não 
conseguimos ver através dele todas as maravilhas que existem em cada segundo.” (Linhas 20-21), é CORRETO 
afirmar que 
A) todas as vírgulas usadas são facultativas. 
B) todas as vírgulas usadas são obrigatórias. 
C) a vírgula depois de “nublado” é facultativa. 
D) a vírgula depois de “cheio” é facultativa.  
E) a vírgula depois de “barulhento é facultativa. 
 

QUESTÃO 19 
Considere o trecho: “Se perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem 
guardar rancor.” (Linhas 13-14) 
A conjunção “Se”, que introduz o trecho, insere nele uma ideia de  
A) causa. 
B) consequência. 
C) condição. 
D) concessão. 
E) tempo. 
 

QUESTÃO 20 
Se no trecho “Quem de nós pode dizer que consegue agir assim?” (linha 15-16) o pronome “Quem” for substituído 
pelo pronome “Quais”, é CORRETO afirmar que os verbos ‘pode’ e ‘consegue’ desse trecho 
A) deverão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
B) poderão continuar na 3.ª pessoa do singular. 
C) poderão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
D) deverão concordar com o pronome ‘quais’. 
E) deverão concordar com o pronome “nós”. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 
Muitos vírus de computador têm atacado o sistema operacional Microsoft Windows (Windows 10, 8.1 e 8). Nessa 
operação, esses programas indesejáveis tornam muitos arquivos ocultos e não permitem que os usuários acessem 
seus arquivos de maneira adequada ou induzem o usuário a contaminar novos computadores, a partir da utilização 
de dispositivos externos como pendrives ou discos rígidos externos. Nesse sentido, representa um comando de 
terminal capaz de reverter essa situação e tornar os arquivos ocultos novamente visíveis: 
A) explorer.exe.  
B) cmd.exe. 
C) dir.exe. 
D) attrib.exe. 
E) notepad.exe. 

 

QUESTÃO 22 
Um usuário de computador realiza comumente um conjunto de atividades como copiar, recortar e colar arquivos 
utilizando o Windows Explorer. Dessa forma, existe um conjunto de ações de usuários, como realizar cliques com o 
mouse e utilizar-se de atalhos de teclado, que deve ser seguido com o fim de realizar o trabalho desejado. Assim, 
para mover um arquivo entre partições diferentes do sistema operacional Windows 10, é possível adotar o seguinte 
conjunto de ações: 
A) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de colar. 
B) Clicar sobre o arquivo com o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a 

partição de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
C) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
D) Clicar uma vez sobre o arquivo com o botão direito do mouse e mover o arquivo para a partição de destino. 
E) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de mover. 
 

QUESTÃO 23 
No processador de texto Microsoft Word, pertencente à suíte de Escritório Microsoft Office 2016, um rodapé permite 
a inclusão de informações na parte inferior da página. Por padrão, rodapés são incluídos: 
A) Na primeira página. 
B) Na última página. 
C) Em todas as páginas. 
D) Em páginas ímpares.  
E) Em páginas pares. 
 

QUESTÃO 24  
A segurança da comunicação entre computadores que oferecem serviços na Internet (servidores) e os computadores 
dos usuários (clientes) é imprescindível em um ambiente em que se utilize de transações eletrônicas. Com a 
finalidade de prover segurança aos dados, o mecanismo de criptografia é utilizado entre clientes e servidores. Dessa 
forma, um protocolo e uma porta de comunicação de redes passíveis de serem utilizados nesse cenário são, 
respectivamente: 
A) https e 443. 
B) http e 443. 
C) udp e 51. 
D) udp e 443. 
E) http e 80. 
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QUESTÃO 25 
Uma empresa empreenderá 5 novos projetos no ano de 2020. Para isso, uma análise de risco foi encomendada, 
junto a uma consultoria especializada que expressou a probabilidade para investimento (PPI) em valores percentuais 
como observado na coluna B. Os dados foram expostos utilizando o Microsoft Excel 2016. Cada projeto deverá ser 
aceito se o valor da PPI for igual ou superior a 80%. Caso contrário, deverá ser rejeitado.  
 

 
 
Qual fórmula deve ser usada na célula C2, e posteriormente copiada da célula C3 até a C6, para que a decisão seja 
corretamente tomada, conforme os resultados expostos na coluna C da planilha? 
 

A) =SE(B2>=$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
B) =SE(B2>=$E$2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
C) =SE(B2>=$E2$; "Aceito"; "Rejeitado"). 
D) =SE(B2>=E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
E) =SE(B2>=$$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
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