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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

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

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Acerca         da         Lei         nº         11.350/         2006,         marque         (V)         para         as
alternativas         verdadeiras         e         (F)         para         as         falsas:

(__)O         Agente         Comunitário         de         Saúde         tem         como
atribuição         o         exercício         de         atividades         de         prevenção         de
doenças         e         de         promoção         da         saúde,         a         partir         dos
referenciais         da         Educação         Popular         em         Saúde,
mediante         ações         domiciliares         ou         comunitárias,
individuais         ou         coletivas,         desenvolvidas         em
conformidade         com         as         diretrizes         do         SUS         que
normatizam         a         saúde         preventiva         e         a         atenção         básica
em         saúde.
(__)Entende-se         por         Educação         Popular         em         Saúde         as
práticas         político-pedagógicas         que         decorrem         das
ações         voltadas         para         a         promoção,         a         proteção         da
saúde,         mas         nunca         da         recuperação         da         saúde.         Assim
deve-se         estimular         o         autocuidado,         a         prevenção         de
doenças         e         a         promoção         exclusivamente         da         saúde
coletiva.
(__)No         modelo         de         atenção         em         saúde         fundamentado
na         assistência         multiprofissional         em         saúde         da         família,
é         considerada         atividade         precípua         do         Agente
Comunitário         de         Saúde,         em         sua         área         geográfica         de
atuação,         a         realização         de         visitas         domiciliares
rotineiras,         casa         a         casa,         para         a         busca         de         pessoas         com
sinais         ou         sintomas         de         doenças         agudas         ou         crônicas.

A         sequência         CORRETA         dos         itens         acima         é:

(A) F,         V,         F.
(B) V,         F,         F.
(C) F,         F,         V.
(D) V,         F,         V.

Questão 02

A         respeito         da         humanização         e         ética         na         atenção         à
saúde,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.A         humanização         busca         transformar         as         relações         de
trabalho         a         partir         da         ampliação         do         grau         de         contato         e
da         comunicação         entre         as         pessoas         e         grupos,
tirando-os         do         isolamento         e         das         relações         de         poder
hierarquizadas.
II.Um         Sistema         Único         de         Saúde-SUS         humanizado
reconhece         cada         pessoa         como         legítima         cidadã         de
direitos         e         valoriza         e         incentiva         sua         atuação         na
produção         de         saúde.
III.Humanizar         o         Sistema         Único         de         Saúde-SUS         requer

estratégicas         que         são         construídas         exclusivamente
entre         os         trabalhadores         e         gestores         do         serviço         de
saúde.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas         III.
(B) Apenas         II.
(C) Apenas         I         e         III.
(D) Apenas         I         e         II.

Questão 03

Marque         a         alternativa         que         apresenta         uma         doença         de
notificação         compulsória         imediata         para         o         Ministério         da
saúde:

(A) Leptospirose.
(B) Tuberculose.
(C) Raiva         humana.
(D) Toxoplasmose         gestacional         e         congênita.

Questão 04

A         respeito         das         doenças         transmissíveis,         seus         vetores
e         vias         de         transmissão,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         doença         de         Chagas         é         uma         doença         transmitida
principalmente         por         triatomíneos         (insetos
hematófagos),         conhecidos         como         barbeiros.

(B) A         difteria         é         uma         doença         transmissível         aguda,
toxiinfecciosa,         causada         por         um         vírus         que         se         aloja
nas         amígdalas,         na         faringe,         na         laringe,         no         nariz         e,
ocasionalmente,         em         outras         mucosas         e         na         pele.

(C) O         tétano         é         uma         doença         transmissível,         contagiosa,
que         apresenta         duas         formas         de         ocorrência:
acidental         e         neonatal.

(D) A         raiva         é         uma         doença         infecciosa         aguda,         de
etiologia         bacteriana,         transmitida         por         mamíferos,
que         apresenta         dois         ciclos         principais         de
transmissão:         urbano         e         silvestre.

Questão 05

Em         relação         ao         aleitamento         materno,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         cor         do         leite         varia         ao         longo         de         uma         mamada,         mas
não         está         relacionada         com         a         dieta         da         mãe.

(B) O         consumo         de         álcool         é         liberado         durante         a
amamentação.
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(C) Recomenda-se         que         a         criança         seja         amamentada
sem         restrições         de         horários         e         de         duração         das
mamadas.

(D) Nos         primeiros         dias,         o         leite         materno         é         chamado
colostro,         e         contém         mais         gorduras         e         menos
proteínas         que         o         leite         maduro.

Questão 06

Conforme         o         texto         expresso         da         Lei         nº         8.080/1990,
marque         a         alternativa         CORRETA:

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

(B) Caberá         ao         município,         com         seus         recursos         próprios,
financiar         o         Subsistema         de         Atenção         à         Saúde
Indígena.

(C) A         saúde         é         um         direito         fundamental         do         ser         humano,
devendo         o         Estado         prover,         quando         possível,         as
condições         indispensáveis         ao         seu         pleno         exercício.

(D) Um         dos         objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde-
SUS         é         a         identificação         e         divulgação         dos         fatores
condicionantes         e         determinantes         da         saúde.

Questão 07

Compete         aos         Agente         Comunitários         de         Saúde         na
abordagem         da         hipertensão         arterial         e         do         diabetes
mellitus         relacionadas         aos         Programas         Ministeriais         de
Saúde:

(A) Encaminhar         à         consulta         de         enfermagem         os
indivíduos         rastreados         como         suspeitos         de         serem
portadores         de         hipertensão.

(B) Fornecer         medicamentos         para         o         paciente         em
tratamento,         quando         da         impossibilidade         do
farmacêutico.

(C) Realizar         consulta         de         enfermagem,         abordando
fatores         de         risco,         tratamento         não         medicamentoso,
adesão         e         possíveis         intercorrências         ao         tratamento.

(D) Controlar         o         estoque         de         medicamentos         e         solicitar
reposição,         seguindo         as         orientações         do         enfermeiro
da         unidade,         no         caso         de         impossibilidade         do
farmacêutico.

Questão 08

Acerca         dos         princípios         relacionados         ao         pré-natal,         parto
e         nascimento         humanizado,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Toda         gestante         tem         direito         de         saber         e         ter
assegurado         o         acesso         à         maternidade         em         que         será
atendida         no         momento         do         parto.

(B) Todo         recém-nascido         tem         direito         à         assistência
neonatal         de         forma         humanizada         e         segura.

(C) Toda         gestante         tem         direito         ao         acesso         a
atendimento         digno         e         de         qualidade         no         decorrer         da
gestação,         parto         e         puerpério.

(D) Somente         a         gestante         do         sistema         privado         de         saúde
tem         direito         à         assistência         ao         parto         e         ao         puerpério         e
que         esta         seja         realizada         de         forma         humanizada         e
segura.

Questão 09

De         acordo         com         a         Lei         nº         8.080/1990,         as         ações         e
serviços         públicos         de         saúde         e         os         serviços         privados
contratados         ou         conveniados         que         integram         o         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS),         devem         obedecer         ao         seguinte
princípio:

(A) Universalidade         de         acesso         aos         serviços         de         saúde.
(B) Centralização         político-administrativa.
(C) Não         integralidade         de         assistência.
(D) Desigualdade         da         assistência         à         saúde.

Questão 10

Segundo         o         disposto         no         Calendário         Básico         de
Vacinação         da         criança,         adolescente,         adultos         e         idoso,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         vacina         BCG         deve         ser         aplicada         em         duas         doses         a
partir         dos         2         meses         de         nascido.

(B) A         vacina         contra         a         febre         amarela         deve         ser         aplicada
na         criança         nos         primeiros         15         dias         após         o
nascimento.

(C) O         primeiro         reforço         da         vacina         DTP         (Difteria,         Tétano
e         Coqueluche)         deve         ser         aplicado         na         criança         aos
15         meses,         e         o         segundo         reforço         aos         4         anos.

(D) A         vacina         Pneumocócica         10         só         deve         ser         aplicada
em         adultos         e         idosos.

Questão 11

Em         relação         as         atividades         e         procedimentos         que
devem         ser         realizados         para         o         adequado
acompanhamento         pré-natal         e         assistência         à         gestante,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Deve-se         realizar,         no         mínimo,         8         consultas         de
acompanhamento         pré-natal.

(B) Deve         ser         garantido         a         gestante         a         realização         do
exame         de         urina         e         da         glicose         em         jejum,         tanto         na
primeira         consulta         e         quanto         na         trigésima         semana
da         gestação.
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(C) Não         é         necessário,         nem         garantido         que         a         gestante
faça         o         exame         ABO-Rh         durante         o         pré-natal.

(D) Deve-se         realizar         a         primeira         consulta         de         pré-natal
impreterivelmente         até         o         segundo         mês         de
gestação.

Questão 12

Acerca         do         disposto         na         Lei         nº         8.142/1990,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         a         cada         seis
anos,         com         a         representação         dos         vários         segmentos
sociais.

(B) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         convocada
exclusivamente         pelo         Poder         Executivo.

(C) O         Conselho         Nacional         de         Secretários         de         Saúde
(Conass)         e         o         Conselho         Nacional         de         Secretários
Municipais         de         Saúde         (Conasems)         terão
representação         no         Conselho         Nacional         de         Saúde.

(D) A         representação         dos         usuários         nos         Conselhos         de
Saúde         e         Conferências         será         não         paritária         em
relação         ao         conjunto         dos         demais         segmentos.

Questão 13

De         acordo         com         a         Portaria         nº         2.488/2011,         todas         as
alternativas         apresentam         características         do         processo
de         trabalho         das         equipes         de         Atenção         Básica,
EXCETO:

(A) Realizar         atenção         à         saúde         na         Unidade         Básica         de
Saúde,         no         domicílio,         em         locais         do         território         (salões
comunitários,         escolas,         creches,         praças,         etc.)         e
outros         espaços         que         comportem         a         ação         planejada.

(B) Prover         atenção         integral,         contínua         e         organizada         à
população         adscrita.

(C) Desenvolver         ações         que         priorizem         os         grupos         de
risco         e         os         fatores         de         risco         exclusivamente
clínico-comportamentais,         mas         nunca         risco
alimentares         e/ou         ambientais.

(D) Apoiar         as         estratégias         de         fortalecimento         da         gestão
local         e         do         controle         social.

Questão 14

Acerca         da         atenção         à         saúde         do         recém-nascido         (RN),
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         determinação         da         necessidade         de         reanimação         e
a         avaliação         de         sua         eficácia         independem         da
avaliação         da         respiração         e         frequência         cardíaca.

(B) É         fundamental         que         pelo         menos         um         profissional
capaz         de         iniciar         de         forma         adequada         a         reanimação
neonatal         esteja         presente         durante         todo         o         parto.

(C) A         avaliação         da         coloração         da         pele         e         das         mucosas
do         RN         não         é         mais         utilizada         para         decidir
procedimentos         na         sala         de         parto.

(D) A         ausência         de         mecônio         é         um         dos         indicativos         de
boa         vitalidade         ao         nascer.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

A         MENSAGEM         NO         ATO         DA         COMUNICA
HYPERLINK

(1º§)         A         mensagem         é         um         elemento         fundamental         da
comunicação         e         transmitida         por         algum         meio.         A         análise
de         uma         comunicação         é         complexa,         uma         vez         que
existe         a         participação         de         vários         elementos:         o         emissor,
o         receptor,         o         canal,         código,         o         contexto         e         a
mensagem.         Cada         um         desses         elementos         tem         suas
peculiaridades,         funções         e         variáveis.         Entretanto,         o
processo         global         é         sintetizado         e         resumido         em         algo
muito         específico:         a         mensagem.
(2º§)         A         finalidade         de         uma         mensagem         é         dar         a
oportunidade         de         conhecer         algo.         A         forma         e         o         fundo
são         fatores         determinantes,         pelas         palavras
empregadas,         pela         abordagem         em         função         da         intenção
do         emissor.         Neste         sentido,         adaptar         o         tipo         de
mensagem         ao         contexto         é         provavelmente         a         chave
para         alcançar         o         objetivo         na         comunicação.         (...)
(3º§)         Compreender         a         mensagem,         compreender-se         na
mensagem,         compreender-se         pela         mensagem         -         eis         aí
os         três         propósitos         fundamentais         da         leitura,         que         em
muito         ultrapassam         quaisquer         aspectos         utilitários         ou
meramente         "livrescos",         da         comunicação         leitor-texto.
Ler         é,         em         última         instância,         não         só         uma         ponte         para         a
tomada         de         consciência,         mas         também         um         modo         de
existir         no         qual         o         indivíduo         compreende         e         interpreta         a
expressão         registrada         pela         escrita         e         passa         a
compreender-se         no         mundo.

(Silva (2002, p. 45) - (https://conceitos.com/mensagem/)

Questão 15

Sobre         a         composição         do         (3º§),         analise         as         assertivas:

I.No         trecho:         "Compreender         a         mensagem,
compreender-se         na         mensagem,         compreender-se         pela
mensagem"         -         temos         duplo         exemplo         de         próclise.
II.As         contrações         prepositivas         usadas         em:
"compreender-se         na¹         mensagem"         e         "compreender-se
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pela²         mensagem"         -         sugerem         ideias         diferentes:         (1)
"Fazer         parte         da         mensagem";         (2)         "A         compreensão
ocorre         ou         então         é         propiciada         através         da         mensagem".
III.A         série         numérica         da         frase         nominal:         "eis¹         aí²         os         três
propósitos         fundamentais         da         leitura³"         -         permite
identificar:         -         em         (1         e         3)         ditongos         decrescentes
idênticos;         em         (2)         um         advérbio         de         lugar         dissílabo
oxítono.
IV.Na         expressão:         "propósitos         fundamentais"         -         temos
concordância         nominal         de         polissílabos,         sendo         o
substantivo         proparoxítono         e         adjetivo         oxítono.
V.Os         monossílabos         da         série:         "na";         "ler";         "mas";         "só";
"de"         são         todos         invariáveis.

Estão         corretas,         APENAS:

(A) I,         III         e         V         apenas.
(B) II,         IV         e         V         apenas.
(C) II,         III         e         IV         apenas.
(D) I,         II         e         III         apenas.

Questão 16

Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) A         palavra:         "livrescos"         enuncia         o         aumentativo         de
"livro"         e         se         opõe         a         livrete.

(B) Em:         ".         Neste         sentido,         adaptar         o         tipo         de         mensagem
ao         contexto         é         provavelmente         a         chave         para
alcançar         o         objetivo         na         comunicação".         -         na         primeira
oração,         temos         um         verbo         de         primeira         conjugação
na         forma         nominal         do         infinitivo,         seguido         de         objeto
direto         e         indireto.

(C) O         período:         "A         finalidade         de         uma         mensagem         é         dar
a         oportunidade         de         conhecer         algo"         -         inicia         com
oração         com         os         termos         essenciais         explícitos         e
dispostos         em         ordem         direta.

(D) No         período:         "A         forma         e         o         fundo         são         fatores
determinantes"         -         temos         exemplo         de         sujeito
composto         e         concordância         verbal         e         nominal.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         termo         "mensagem"         representa         o         foco         temático
textual.
(__)A         palavra         "complexa"         é         trissílaba,         paroxítona,
está         escrita         com         encontro         consonantal         e         um         dífono
(letra         com         duplo         som).
(__)O         primeiro         período         do         (1º§)         apresenta         um
substantivo         e         um         adjetivo         com         encontro         consonantal

pronunciado         sem         ser         gráfico.
(__)A         última         palavra         do         período:         "A         análise         de         uma
comunicação         é         complexa"         exerce         função         sintática         de
objeto         direto.
(__)O         período:         "Entretanto,         o         processo         global         é
sintetizado         e         resumido         em         algo         muito         específico:         a
mensagem".         -         está         escrito         com         hipérbato;         a         vírgula
está         usada         para         separar         um         elemento         coesivo
conjuntivo         coordenativo         com         ideia         de         oposição;         os
dois         pontos         servem         para         apontar         o         elemento         referido
no         parágrafo.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         contém         a
sequência         CORRETA         das         assertivas         acima:

(A) F,         V,         V,         F,         V.
(B) V,         V,         V,         F,         V.
(C) V,         F,         F,         V,         F.
(D) V,         V,         V,         V,         V.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O         atual         presidente         do         Brasil         decidiu         trocar         o         comando
do         Ministério         da         Saúde         e         anunciou         Marcelo         Queiroga
como         substituto         do         general         Eduardo         Pazuello.
Marque         a         alternativa         que         conste         a         profissão         do         novo
ministro.

(A) Médico         cardiologista.
(B) Engenheiro         Civil.
(C) Administrador         de         empresas.
(D) Advogado.

Questão 19

Os         valores         sociais         do         trabalho         e         da         livre         iniciativa         são
tido         pela         Lei         Orgânica         de         São         José         do         Cedro         como
um         dos:

(A) Deveres         do         poder         executivo.
(B) Objetivos         da         administração         pública.
(C) Fundamentos         da         organização         municipal.
(D) Deveres         do         poder         legislativo.

Questão 20

"OMS         lamenta         que         'África         permaneça         à         margem'         na
campanha         de         vacinação         contra         covid-19."
(www.terra.com.br/noticias/).
A         manchete         acima         cita         uma         preocupação         com         a
África         e         pode         parecer         que         não         seja         de         interesse         para
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nossa         população,         mas         neste         momento         tudo         o         que         diz
respeito         à         covid         é         importante         para         todos         os         lugares
do         mundo.         Prova         disso         é         a         informação         partir         da         OMS.
Qual         é         o         significado         desta         sigla         tão         falada         nos         últimos
tempos?

(A) Organização         do         Mercado         da         Saúde.
(B) Organização         Municipal         da         Saúde.
(C) Organização         Metropolitana         Salutar.
(D) Organização         Mundial         da         Saúde.
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