
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1

 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São José do Cedro 

Edital de Concurso Público nº 02/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 03h00min, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Acerca         da         Lei         nº         8.142/1990,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         convocada
pelo         Poder         Executivo         ou,         extraordinariamente,         por
esta         ou         pelo         Conselho         de         Saúde.

(B) O         Conselho         de         Saúde,         em         caráter         permanente         e
deliberativo,         é         um         órgão         colegiado         composto
exclusivamente         por         profissionais         de         saúde         e
usuários.

(C) Os         recursos         do         Fundo         Nacional         de         Saúde         (FNS)
serão         alocados         como         despesas         de         custeio         e         de
capital         do         Ministério         da         Saúde,         seus         órgãos         e
entidades,         da         administração         direta         e         indireta.

(D) As         Conferências         de         Saúde         e         os         Conselhos         de
Saúde         terão         sua         organização         e         normas         de
funcionamento         definidas         em         regimento         próprio,
aprovadas         pelo         respectivo         conselho.

Questão 02

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

(__)O         exercício         das         atividades         de         Agente
Comunitário         de         Saúde         dar-se-á         exclusivamente         no
âmbito         do         Sistema         Único         de         Saúde         -         SUS,         na
execução         das         atividades         de         responsabilidade         dos
entes         federados,         mediante         vínculo         direto         entre         os
referidos         Agentes         e         órgão         ou         entidade         da
administração         direta,         autárquica         ou         fundacional.
(__)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         exclusivamente         a         ações         domiciliares         e
individuais,         desenvolvidas         em         conformidade         com         as
diretrizes         do         SUS         que         normatizam         a         saúde         preventiva
e         a         atenção         básica         em         saúde.
(__)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,
de         agravos         ou         de         eventos         de         importância         para         a
saúde         pública         e         consequente         encaminhamento         para
a         unidade         de         saúde         de         referência.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

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

Questão 03

De         acordo         com         o         disposto         na         Lei         Orgânica         da         Saúde
-         Lei         nº         8.080/1990,         compete         a         direção         municipal         do
Sistema         Único         da         Saúde         (SUS):

(A) Formular,         avaliar         e         apoiar         políticas         de         alimentação
e         nutrição.

(B) Coordenar         e         participar         na         execução         das         ações         de
vigilância         epidemiológica.

(C) Participar         da         definição         de         normas,         critérios         e
padrões         para         o         controle         das         condições         e         dos
ambientes         de         trabalho         e         coordenar         a         política         de
saúde         do         trabalhador.

(D) Gerir         laboratórios         públicos         de         saúde         e
hemocentros.

Questão 04

O         cuidado         com         a         saúde         do         recém-nascido         (RN)         tem
importância         fundamental         para         a         redução         da
mortalidade         infantil,         ainda         elevada         no         Brasil,         assim
como         a         promoção         de         melhor         qualidade         de         vida         e         a
diminuição         das         desigualdades         em         saúde.         Em         relação
a         atenção         do         recém-nascido         (RN),         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) O         risco         de         haver         necessidade         de         procedimentos
de         reanimação         é         menor,         quanto         menor         a         idade
gestacional         e/ou         o         peso         ao         nascer.

(B) A         ventilação         pulmonar         é         o         procedimento         simples,
mas         não         efetivo         na         reanimação         do         RN         em         sala         de
parto,         logo         não         deve         ser         utilizado.

(C) A         determinação         da         necessidade         de         reanimação         e
a         avaliação         de         sua         eficácia         dependem         da
avaliação         simultânea         de         dois         sinais:         respiração         e
frequência         cardíaca.

(D) O         boletim         de         Apgar         não         deve         ser         utilizado         para
determinar         o         início         da         reanimação         nem         as
manobras         a         serem         instituídas         no         decorrer         do
procedimento.

Questão 05

Sobre         as         Doenças         transmissíveis,         seus         vetores         e         vias
de         transmissão,         marque         a         alternativa         CORRETA:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São José do Cedro 

Edital de Concurso Público nº 02/2021  
 

 

(A) O         sarampo         é         uma         doença         infecciosa         aguda,         de
natureza         bacteriana,         grave,         transmissível         e
extremamente         contagiosa.

(B) A         rubéola         é         transmitida         através         de         contato         com         as
secreções         nasofaríngeas         de         pessoas         infectadas.

(C) A         coqueluche         é         uma         doença         de         natureza         viral,
infecciosa         aguda,         transmissível,         que         compromete
especificamente         o         aparelho         respiratório         (traqueia         e
brônquios)         e         se         caracteriza         por         paroxismos         de
tosse         seca.

(D) A         influenza         ou         gripe         é         uma         infecção         bacteriana
aguda         do         sistema         respiratório,         de         elevada
transmissibilidade         e         distribuição         global.

Questão 06

Acerca         dos         temas         "Atenção         a         criança         e         aleitamento
materno",         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) O         exercício         que         a         criança         faz         para         retirar         o         leite         da
mama         é         muito         importante         para         o         desenvolvimento
adequado         de         sua         cavidade         oral,         propiciando         uma
melhor         conformação         do         palato         duro.

(B) Existem         inúmeras         vantagens         em         se         iniciar         os
alimentos         complementares         antes         dos         seis         meses,
podendo,         inclusive,         levar         a         um         menor         número         de
hospitalizações         por         doença         respiratória.

(C) Estudos         mostram         que         a         amamentação         exclusiva
nos         primeiros         meses         de         vida         diminui         o         risco         de
alergia         à         proteína         do         leite         de         vaca,         de         dermatite
atópica         e         de         outros         tipos         de         alergias,         incluindo
asma         e         sibilos         recorrentes.

(D) Além         de         evitar         a         diarreia,         a         amamentação         também
exerce         influência         na         gravidade         dessa         doença.

Questão 07

Sobre         as         responsabilidades         abordadas         na         Portaria         nº
2.488/2011,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Compete         às         Secretarias         Municipais         de         Saúde         e         ao
Distrito         Federal         definir         estratégias         de
institucionalização         da         avaliação         da         Atenção
Básica.

(B) Compete         às         Secretarias         Estaduais         de         Saúde         e         ao
Distrito         Federal         contribuir         com         o         financiamento
tripartite         da         Atenção         Básica.

(C) Compete         ao         Ministério         da         Saúde         analisar         os         dados
de         interesse         estadual,         gerados         pelos         sistemas         de
informação,         utilizá-los         no         planejamento         e         divulgar
os         resultados         obtidos.

(D) Compete         às         Secretarias         Municipais         de         Saúde         e         ao
Distrito         Federal         definir         e         rever         periodicamente,         de
forma         pactuada,         na         Comissão         Intergestores
Tripartite,         as         diretrizes         da         Política         Nacional         de

Atenção         Básica.

Questão 08

Em         relação         as         doenças         de         notificação         compulsória,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         febre         amarela         é         uma         doença         de         notificação
compulsória         semanal.

(B) A         leptospirose         é         uma         doença         de         notificação
compulsória         imediata         para         o         Ministério         da         Saúde.

(C) Hanseníase         é         uma         doença         de         notificação
compulsória         semanal.

(D) A         Esquistossomose         é         uma         doença         de         notificação
compulsória         imediata.

Questão 09

Sobre         as         Doenças         transmissíveis,         seus         sintomas,
cuidados         e         tratamento,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Não         existe         tratamento         para         hanseníase,         o         que
pode         ser         feito         são         tratamentos         alternativos,         mas
que         não         levam         a         cura         da         doença.

(B) A         eritromicina         é         o         antimicrobiano         de         escolha         para
o         tratamento         da         coqueluche,         visto         ser         mais
eficiente         e         menos         tóxico.

(C) A         presença         de         placas         pseudomembranosas
branco-acinzentadas,         aderentes,         que         se         instalam
nas         amígdalas         e         invadem         estruturas         vizinhas,         é         a
manifestação         clínica         típica         da         Difteria.

(D) A         medida         terapêutica         na         difteria         é         a         administração
do         soro         antidiftérico         (SAD),         que         deve         ser         feito         em
unidade         hospitalar         e         cuja         finalidade         é         inativar         a
toxina         circulante         o         mais         rapidamente         possível.

Questão 10

Em         relação         as         Equipes         de         Saúde         da         Família         do
Programa         Estratégia         Saúde         da         Família-ESF,         julgue
as         afirmativas         abaixo:

I.Equipes         de         Saúde         da         Família         Ribeirinhas
desempenham         a         maior         parte         de         suas         funções         em
Unidades         Básicas         de         Saúde         construídas/localizadas
nas         comunidades         pertencentes         a         regiões         à         beira         de
rios         e         lagos         cujo         acesso         se         dá         por         meio         fluvial.
II.Equipes         de         Saúde         da         Família         Fluviais
desempenham         suas         funções         em         Unidades         Básicas
de         Saúde         Fluviais.
III.Cada         equipe         de         Saúde         da         Família         deve         ser
responsável         por,         no         máximo,         3.000         pessoas,         sendo         a
média         recomendada         de         2.000         pessoas,         respeitando
critérios         de         equidade         para         essa         definição.
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Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Apenas         a         alternativa         III         está         correta.
(B) Apenas         a         alternativa         II         está         correta.
(C) Apenas         as         alternativas         I         e         III         estão         corretas.
(D) Apenas         as         alternativas         I         e         II         estão         corretas.

Questão 11

De         acordo         com         a         Portaria         nº         2.488/2011,         é         uma
atribuição         específica         do         Agente         Comunitário         de
Saúde:

(A) Participar         do         gerenciamento         dos         insumos
necessários         para         o         adequado         funcionamento         da
Unidade         Básica         de         Saúde.

(B) Participar         das         atividades         de         educação
permanente.

(C) Trabalhar         com         adscrição         de         famílias         em         base
geográfica         definida,         a         microárea.

(D) Realizar         busca         ativa         e         notificar         doenças         e         agravos
de         notificação         compulsória         e         de         outros         agravos         e
situações         de         importância         local.

Questão 12

Em         relação         aos         Sistemas         Nacionais         de         Informação,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Sistema         de         Informações         de         Vigilância         Alimentar         e
Nutricional         (Sisvan)         é         um         sistema         de         informação
territorializado,         que         coleta         dados         que         possibilitam
a         construção         de         indicadores         populacionais
cobertas         pelo         Programa         de         Agentes         Comunitários
de         Saúde.

(B) O         Sistema         de         Informações         sobre         Nascidos         Vivos
(Sinasc)         têm,         como         instrumento         padronizado         de
coleta         de         dados,         a         declaração         de         nascido         vivo
(DN),         cuja         emissão,         é         de         competência         exclusiva
das         secretarias         municipais         de         saúde.

(C) Sistema         de         Informação         de         Agravos         de         Notificação
(Sinan)         é         alimentado,         exclusivamente,         pela
notificação         e         investigação         de         casos         de         doenças         e
agravos         que         constam         da         lista         nacional         de         doenças
de         notificação         compulsória.

(D) Sistema         de         Informação         de         Agravos         de         Notificação
(Sinan)         foi         desenvolvido         entre         1990         e         1993,         para
tentar         sanar         as         dificuldades         do         Sistema         de
Notificação         Compulsória         de         Doenças         (SNCD).

Questão 13

Acerca         da         Lei         nº         11.350/2006,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) É         essencial         e         obrigatória         a         presença         de         Agentes
Comunitários         de         Saúde         na         Estratégia         Saúde         da
Família.

(B) Educação         Popular         em         Saúde         são         as         práticas
político-pedagógicas         que         decorrem         das         ações
voltadas         para         a         promoção,         a         proteção         e         a
recuperação         da         saúde,         estimulando         o
autocuidado,         a         prevenção         de         doenças         e         a
promoção         somente         da         saúde         individual,         mas         não
da         saúde         coletiva.

(C) A         participação         no         planejamento         e         no         mapeamento
institucional,         social         e         demográfico         é         uma         atividade
exclusiva         dos         Agentes         Comunitários         de         Saúde.

(D) A         aferição         da         pressão         arterial         durante         a         visita
domiciliar         e         encaminhamento         do         paciente         para         a
unidade         de         saúde         de         referência         é         uma         atividade
que         pode         ser         executada         por         qualquer         Agente
Comunitário         de         Saúde.

Questão 14

O         objetivo         do         acompanhamento         pré-natal         é         assegurar
o         desenvolvimento         da         gestação,         permitindo         o         parto
de         um         recém-nascido         saudável,         sem         impacto         para         a
saúde         materna,         inclusive         abordando         aspectos
psicossociais         e         as         atividades         educativas         e
preventivas.         Acerca         do         pré-natal,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) Uma         assistência         pré-natal         efetiva         deve         garantir         a
classificação         do         risco         gestacional         (em         toda
consulta)         e         encaminhamento,         quando         necessário,
ao         pré-natal         de         alto         risco         ou         à
urgência/emergência         obstétrica.

(B) A         Avaliação         do         estado         nutricional         e
acompanhamento         do         ganho         de         peso         no         decorrer
da         gestação         não         devem         ser         realizadas         em         todos
os         pré-natais,         mas         somente         nos         de         alto         risco.

(C) Durante         o         pré-natal         deve-se         incentivar         o         parto         por
cesária         em         qualquer         caso         gestacional,         visando
reduzir         o         parto         normal.

(D) O         pré-natal         deve         ser         iniciado         na         Atenção         Primária
à         Saúde         até         a         20ª         semana         de         gestação.

Questão 15

Acerca         da         Lei         nº         8.080/1990,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) O         atendimento         e         a         internação         domiciliares         só
poderão         ser         realizados         por         indicação         médica,         com
expressa         concordância         do         paciente,         não         sendo
necessário         concordância         de         sua         família.
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(B) O         atendimento         e         a         internação         domiciliares         serão
realizados         por         equipes         multidisciplinares         que
atuarão         nos         níveis         da         medicina         preventiva,
terapêutica         e         reabilitadora.

(C) É         vedado         a         nível         municipal,         o         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS),         organizar-se         em         distritos,         para         que
não         haja         a         integração         e         articulação         de         recursos,
técnicas         e         práticas         voltadas         para         a         cobertura         das
ações         de         saúde.

(D) Somente         os         serviços         de         saúde         do         Sistema         Único
de         Saúde         -         SUS,         da         rede         conveniada,         são
obrigados         a         permitir         a         presença,         junto         à
parturiente,         de         1         (um)         acompanhante         durante         todo
o         período         de         trabalho         de         parto.

Questão 16

Sobre         o         calendário         Básico         de         Vacinação         da         criança,
adolescente,         adultos         e         idoso,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) A         vacina         contra         febre         amarela         só         está         disponível
para         aplicação         em         adultos.

(B) A         primeira         dose         da         vacina         BCG         deve         ser         aplicada
logo         ao         nascer         e         a         segunda         na         adolescência.

(C) A         primeira         dose         da         vacina         tríplice         viral         deve         ser
aplicada         somente         na         adolescência.

(D) A         vacina         contra         a         hepatite         B         está         presente         no
calendário         nacional         de         vacinação         para         crianças,
adolescentes,         adultos         e         idosos.

Questão 17

Amamentar         é         muito         mais         do         que         alimentar.         Além         de
nutrir,         a         amamentação         promove         o         vínculo         afetivo
entre         mãe         e         filho,         além         de         outros         inúmeros
benefícios.         Sendo         que         o         profissional         de         saúde         tem
papel         fundamental         na         promoção,         proteção         e         apoio         ao
Aleitamento         materno.         Acerca         do         tema         "Aleitamento
materno-AM",         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) AM         predominante         é         quando         a         criança         recebe
somente         leite         materno,         direto         da         mama         ou
ordenhado,         ou         leite         humano         de         outra         fonte.         Não
recebendo         outras         fontes         de         alimentação.

(B) AM         é         quando         a         criança         recebe         somente         leite
materno         e         outros         tipos         de         leite         e         complemento,
não         recebendo         outros         alimentos.

(C) AM         misto         ou         parcial         quando         a         criança         recebe         leite
materno         (direto         da         mama         ou         ordenhado),         e         outros
alimentos         sólidos,         mas         não         recebe         outros         tipos         de
leite.

(D) AM         complementado         ocorre         quando         a         criança
recebe,         além         do         leite         materno,         alimentos
complementares,         que         são         alimentos         sólidos         ou
semissólidos         que         complementam         o         leite         materno.

Questão 18

A__________________________é         um         conjunto         de
ações         capazes         de         eliminar,         diminuir         ou         prevenir
riscos         à         saúde         e         de         intervir         nos         problemas
decorrentes         do         meio         ambiente,         da         produção         e
circulação         de         bens         e         da         prestação         de         serviços         de
interesse         da         saúde.         Sendo         responsável         por         promover
e         proteger         a         saúde         e         prevenir         a         doença         por         meio         de
estratégias         e         ações         de         educação         e         fiscalização.

Marque         a         alternativa         que         complete
CORRETAMENTE         a         lacuna         no         texto         acima:

(A) vigilância         epidemiológica.
(B) vigilância         ambiental.
(C) vigilância         nutricional.
(D) vigilância         sanitária.

Questão 19

A         Lei         nº         8.142/1990         dispõe         sobre         a         participação         da
comunidade         na         gestão         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         e         sobre         as         transferências         intergovernamentais
de         recursos         financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras
providências.         Nos         termos         da         mencionada         Lei,         marque
a         alternativa         CORRETA:

(A) O         SUS         conta,         em         cada         esfera         de         governo,         sem
prejuízo         das         funções         do         Poder         Legislativo,
unicamente         com         a         instância         colegiada
denominada         Conferência         de         Saúde.

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

(C) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         a         dois         anos
com         a         representação         dos         vários         segmentos
sociais.

(D) 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.

Questão 20

A         Estratégia         Saúde         da         Família         visa         à         reorganização
da         atenção         básica         no         País,         de         acordo         com         os
preceitos         do         Sistema         Único         de         Saúde.         Sobre         o
Programa         Estratégia         Saúde         da         Família         -         ESF,
marque         a         alternativa         CORRETA:
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(A) O         número         de         ACS         deve         ser         suficiente         para         cobrir
100%         da         população         cadastrada,         com         um         máximo
de         350         pessoas         por         ACS         e         de         10         ACS         por         equipe
de         Saúde         da         Família.

(B) Cada         profissional         de         saúde         pode         se         cadastrar         em
até         3         Equipes         de         Saúde         da         Família.

(C) À         exceção         dos         profissionais         médicos,         todos         os
profissionais         de         saúde         membros         da         equipe         de
Saúde         da         Família         devem         ter         carga         horária         de         40
horas         semanais.

(D) A         equipe         multiprofissional         (equipe         de         Saúde         da
Família)         deve         ser         composta         por,         no         mínimo,
médico         especialista         em         Saúde         da         Família,
enfermeiro         especialista         em         Saúde         da         Família         e
agentes         comunitários         de         saúde.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 21 a 30.

Uma         década         em         guerra
Urge         que         potências         redobrem         pressão         para         sustar
tragédia         humanitária         na         Síria

O         que         a         Folha         pensa         -         17         mar.         2021

Ao         longo         de         dez         anos,         o         conflito         na         Síria         produziu
uma         das         maiores         catástrofes         humanitárias         já         vistas
desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

Conforme         estimativas         conservadoras,         os         combates
deixaram         quase         400         mil         mortos,         embora         outras         fontes
apontem         até         600         mil.         Para         além         dos         óbitos,         cerca         de
2         milhões         de         civis         sofreram         ferimentos         graves         ou
deficiências         permanentes.

O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e         os         bombardeios
em         áreas         urbanas         reduziram         algumas         das         principais
cidades         do         país         a         pouco         mais         que         escombros,         além
de         destruir         boa         parte         da         infraestrutura         nacional.         Mais
da         metade         dos         22         milhões         que         viviam         na         Síria         antes
da         guerra         tiveram         de         deixar         suas         casas,         gerando         um
dos         maiores         êxodos         populacionais         da         história
recente.

Hoje,         6,6         milhões         de         refugiados         sírios         estão
espalhados         por         130         países,         segundo         a         ONU,         embora
cerca         de         90%         deles         tenham         se         estabelecido         em
condições         precárias         em         nações         vizinhas         -Líbano,
Jordânia         e         Turquia.         Existem,         ademais,         6,7         milhões         de

deslocados         internos,         a         maioria         em         campos
improvisados.

O         que         começou         em         2011         como         uma         revolta         popular
contra         o         governo         tirânico         de         Bashar         al-Assad,         surgida
no         contexto         da         Primavera         Árabe,         aos         poucos
degringolou         para         uma         guerra         ainda         em         curso
envolvendo         potências         regionais         e         globais,         uma
facção         terrorista         e         o         uso         de         armas         químicas         contra
civis.

Desafiando         as         previsões         de         que         não         resistiria         por
muito         tempo,         Assad         logrou         manter-se         no         poder         e,
escudado         por         Rússia         e         Irã,         vem-se         impondo
militarmente.         Sua         sobrevivência,         contudo,         esconde         o
fracasso         representado         pela         perda         de         mais         de         um
terço         do         território         e         a         ruína         econômica.         Estima-se         que
nada         menos         que         90%         da         população         viva         abaixo         da
linha         da         pobreza.

Não         obstante         o         estado         terminal         em         que         se         encontra         o
país,         o         regime         sírio         se         recusa         a         aceitar         a         solução
política         oferecida         pela         ONU,         que         prevê         a         redação         de
uma         nova         Constituição         por         um         comitê         formado         por
membros         do         governo,         da         oposição         e         da         sociedade
civil,         seguida         de         eleições         livres         e         limpas.

Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz         e         intensifiquem         a
pressão         sobre         Assad         -só         assim         será         possível         cessar
a         carnificina         e         dar         início         à         hercúlea         tarefa         de
reconstrução.

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/uma-decada-em-guerra.shtml

Acessado em 30/03/2021

Questão 21

A         função         sintática         de         sujeito         oracional         é         muito
importante         na         construção         dos         temas         e         objetos         de
discurso         dos         parágrafos         ao         longo         da         progressão
textual         em         prosa.         Nesse         sentido,         identifique         no         texto
e         assinale         abaixo         a         alternativa         que         traz         apenas         os
sujeitos         oracionais         presentes         no         texto         jornalístico
acima:

(A) Uma         década         em         guerra         (título);         o         conflito         na         Síria
(parágrafo         1);         O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e
os         bombardeios         em         áreas         urbanas         (parágrafo         3).

(B) As         potências         mundiais         (parágrafo         8);         o         regime         sírio
(parágrafo         7);         6,6         milhões         de         refugiados         sírios
(parágrafo         4).
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(C) Ferimentos         graves         ou         deficiências         permanentes.
(parágrafo         2);         Rússia         e         Irã         (parágrafo         6);
espalhados         por         130         países         (parágrafo         4).

(D) Catástrofes         (parágrafo         1);         400         mil         mortos
(parágrafo         2);         principais         cidades         do         país
(parágrafo         3).

Questão 22

No         subtítulo         "Urge         que         potências         redobrem
pressão         para         sustar         tragédia         humanitária         na         Síria
",         a         oração         marcada         em         negrito         é         uma:

(A) Oração         subordinada         substantiva         subjetiva.
(B) Oração         subordinada         adjetiva         restritiva.
(C) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         direta.
(D) Oração         subordinada         substantiva         objetiva         indireta.

Questão 23

Considere         o         parágrafo         final         do         texto:
"Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz         e         intensifiquem         a
pressão         sobre         Assad         -         só         assim         será         possível         cessar
a         carnificina         e         dar         início         à         hercúlea         tarefa         de
reconstrução."

É         CORRETO         AFIRMAR         que         os         termos         grifados         são,
respectivamente:

(A) Locuções         adjetivas.
(B) Conjunção         e         expressão         adverbial.
(C) Expressão         adverbial         e         conectivo         conclusivo.
(D) Marcadores         de         oralidade.

Questão 24

A         respeito         do         uso         ou         não         da         crase,         assinale         abaixo         a
alternativa         que         apresenta         a         explicação         gramatical
CORRETA:

(A) "dar         início         à         hercúlea         tarefa         de         reconstrução."         O
uso         do         acento         grave         é         facultativo         porque         a
regência         do         verbo         "dar"         não         necessita         de
preposição.

(B) "o         conflito         na         Síria         produziu         uma         das         maiores
catástrofes         humanitárias         já         vistas         desde         a
Segunda         Guerra         Mundial."         Não         há         acento         grave
nesse         caso         porque         trata-se         apenas         do         artigo
definido         singular         do         gênero         feminino         precedido         da
preposição         "desde".

(C) "Urge,         portanto,         que         as         potências         mundiais         se
engajem         no         processo         de         paz".         O         uso         do         acento
grave         é         facultativo         porque         a         crase         é         precedida         do
pronome         relativo         "que".

(D) "o         regime         sírio         se         recusa         a         aceitar         a         solução
política         oferecida         pela         ONU".         Não         há         acento         grave
nesse         caso         porque         trata-se         apenas         da         preposição
"a"         nesse         caso.

Questão 25

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         corresponde         à
progressão         temática         do         texto:

(A) Ao         longo         de         dez         anos;         até         600         mil;         2         milhões;         22
milhões;         130         países;         90%;         6,7         milhões.

(B) O         conflito         na         Síria;         estimativas;         uso         maciço         de
armas         explosivas;         êxodos         populacionais;
refugiados;         revolta         popular;         guerra.

(C) Humanitárias;         conservadoras;         graves;         urbanas;
sírios;         popular;         mundiais.

(D) Produziu;         já         vistas;         deixaram;         sofreram;         reduziram;
estão;         urge.

Questão 26

A         partir         de         análise         sintática,         é         CORRETO         AFIRMAR
que         o         título         deste         texto         jornalístico         é:

(A) O         sujeito         da         oração         que         se         desenvolve         no
subtítulo.

(B) Uma         oração         com         verbo         elíptico.
(C) Uma         frase         nominal.
(D) Uma         oração         simples.

Questão 27

Com         base         na         leitura         do         texto         jornalístico,         é
CORRETO         AFIRMAR         que         a         maioria         de         seus         verbos
encontram-se         no:

(A) Pretérito         imperfeito         do         modo         indicativo         para         a
narrativa         de         fatos         passados         e         presente         do
subjuntivo         para         a         conclusão         e         fatos
contemporâneos.

(B) Pretérito         perfeito         do         modo         indicativo         para         a
narrativa         de         fatos         passados         e         presente         simples         do
modo         indicativo         para         fatos         contemporâneos         e
presente         simples         do         modo         subjuntivo         para         a
conclusão.

(C) Apenas         infinitivo         e         indicativo         nos         fatos         narrados         e
futuro         do         pretérito         na         conclusão         e         fatos
contemporâneos         ao         texto.
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(D) Particípio,         gerúndio         e         às         vezes,         infinitivo,         a
depender         do         tempo         da         narrativa,         que         inicia-se         no
pretérito         imperfeito         do         modo         subjuntivo         e         termina
no         presente         do         indicativo.

Questão 28

Com         base         na         leitura         do         texto         acima,         é         CORRETO
AFIRMAR         que         seu         gênero         textual         é         o:

(A) Notícia.
(B) Reportagem.
(C) Editorial.
(D) Artigo         de         opinião.

Questão 29

A         classe         dos         advérbios         e         suas         funções         adverbiais
nas         orações         são         muito         importantes         na         construção         do
texto         jornalístico.         Assinale         abaixo         a         alternativa         que
apresenta         APENAS         palavras         ou         termos         adverbiais:

(A) "na         Síria"         (subtítulo);         "ao         longo         de         dez         anos"
(primeiro         parágrafo);         "Hoje"         (quarto         parágrafo);
"militarmente"         (sexto         parágrafo);         "em         campos
improvisados"         (quarto         parágrafo).

(B) "Não         obstante"         (sétimo         parágrafo);         "terminal"
(sétimo         parágrafo);         "já         vistas"         (primeiro         parágrafo);
"conforme"         (segundo         parágrafo);         "algumas"
(terceiro         parágrafo).

(C) "em         guerra"         (título);         "urge"         (último         parágrafo);
"portanto"         (último         parágrafo);         "para         além"
(segundo         parágrafo);         "de         refugiados"         (quarto
parágrafo).

(D) "contra         o         governo"         (quinto         parágrafo);         "contra
civis"         (quinto         parágrafo);         "governo         tirânico"         (quinto
parágrafo);         "escudado         por         Rússia         e         Irã"         (sexto
parágrafo);         "Hoje"         (quarto         parágrafo).

Questão 30

Com         base         na         leitura         do         texto,         é         CORRETO         AFIRMAR
que         a         tese         do         autor         é         a         de         que:

(A) O         uso         maciço         de         armas         explosivas         e         os
bombardeios         em         áreas         urbanas         reduziram
algumas         das         principais         cidades         do         país         a         pouco
mais         que         escombros,         além         de         destruir         boa         parte
da         infraestrutura         nacional.

(B) Conforme         estimativas         conservadoras,         os
combates         deixaram         quase         400         mil         mortos,         embora
outras         fontes         apontem         até         600         mil.

(C) Ao         longo         de         dez         anos,         o         conflito         na         Síria         produziu
uma         das         maiores         catástrofes         humanitárias         já
vistas         desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

(D) O         que         começou         em         2011         como         uma         revolta
popular         contra         o         governo         tirânico         de         Bashar
al-Assad,         surgida         no         contexto         da         Primavera         Árabe,
aos         poucos         degringolou         para         uma         guerra         ainda
em         curso         envolvendo         potências         regionais         e
globais,         uma         facção         terrorista         e         o         uso         de         armas
químicas         contra         civis.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

São         José         do         Cedro         tornou-se         município         em         1957,
quando         emancipou-se         da         cidade         de:

(A) Tracutinga.
(B) Palma         Sola.
(C) Princesa.
(D) Dionísio         Cerqueira.

Questão 32

Os         Direitos         Humanos         são         uma         categoria         de         direitos
básicos         que         devem         ser         garantidos         a         todos         os
cidadãos         e         cidadãs,         sendo         considerados
fundamentais.         Podemos         afirmar         que         entre         os         direitos
fundamentais         NÃO         é         correto         incluir         o         direito:

(A) A         auxílios         financeiros.
(B) À         vida.
(C) À         liberdade.
(D) À         saúde.

Questão 33

O         estado         de         Santa         Catarina         tem         posição         de         destaque
no         cenário         econômico         brasileiro         graças         à         força         de
suas         indústrias,         do         agronegócio         e         do         turismo.         A
economia         do         estado         é         fortalecida         por         atuação         em
setores         muito         variados         e,         onde         podemos         destacar:

(A) A         maior         produção         pesqueira         do         Brasil.
(B) A         segunda         maior         produção         de         carne         bovina         do

Brasil.
(C) O         mais         importante         polo         turístico         do         Brasil.
(D) A         maior         produção         de         madeira         de         floresta         plantada

da         região         sul.

Questão 34

A         elaboração         do         orçamento,         prevendo         a         receita         e
fixando         a         despesa,         com         base         em         planejamento
adequado         está         definida         na         Lei         Orgânica         do         Município
de         São         José         do         Cedro/SC,         como         sendo         uma:
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(A) Função         específica         do         governo         federal.
(B) Competência         privativa         do         município.
(C) Função         optativa         para         município         e         estado.
(D) Competência         privativa         das         comunidades.

Questão 35

De         acordo         com         o         Art.         3º         da         Lei         Orgânica         do         Município
de         São         José         do         Cedro/SC,         qual         das         opções         abaixo
descreve         um         dos         objetivos         fundamentais         do
Município         e         de         seus         representantes?

(A) Garantir         somente         o         desenvolvimento         estadual         e
nacional.

(B) Erradicar         a         pobreza,         a         marginalização         e         reduzir         as
desigualdades         sociais         nas         áreas         urbana         e         rural.

(C) Garantir         somente         o         desenvolvimento         local.
(D) Impedir         a         construção         de         uma         sociedade         livre,         justa

e         solidária.
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