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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! 

________________________________________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Sobre         o         tema:         "Aleitamento         materno",         marque         (V)
para         as         alternativas         verdadeiras         e         (F)         para         as         falsas:

(__)A         concentração         de         gordura         no         leite         aumenta         no
decorrer         de         uma         mamada.         Assim,         o         leite         do         final         da
mamada         (chamado         leite         posterior)         é         mais         rico         em
energia         (calorias)         e         sacia         melhor         a         criança,         daí         a
importância         da         criança         esvaziar         bem         a         mama.
(__)O         leite         humano         possui         numerosos         fatores
imunológicos         que         protegem         a         criança         contra
infecções.         A         IgA         secretória         é         o         principal         anticorpo,
atuando         contra         microrganismos         presentes         nas
superfícies         mucosas.
(__)Aleitamento         materno         exclusivo         é         quando         a
criança         recebe,         além         do         leite         materno,         água         ou
bebidas         à         base         de         água         (água         adocicada,         chás,
infusões),         sucos         de         frutas         e         fluidos         rituais.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA.

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

Questão 02

Nos         termos         expressos         da         Lei         Orgânica         da         Saúde         (Lei
nº         8.080/1990),         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Os         municípios         não         poderão         constituir         consórcios
para         desenvolver         em         conjunto         as         ações         e         os
serviços         de         saúde.

(B) As         ações         e         serviços         públicos         de         saúde         e         os
serviços         privados         contratados         ou         conveniados         que
integram         o         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         devem
obedecer         aos         princípios         e         diretrizes         do         SUS.

(C) O         acompanhamento,         avaliação         e         divulgação         do
nível         de         saúde         da         população         e         das         condições
ambientais         é         uma         atribuição         exclusiva         da         União.

(D) Um         dos         princípios         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS)         é         a         não         universalidade         de         acesso         aos
serviços         de         saúde         em         todos         os         níveis         de
assistência.

Questão 03

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

(A) O         Agente         Comunitário         de         Saúde         mesmo         tenha
concluído         curso         técnico,         nunca         poderá         realizar         a
aferição         da         pressão         arterial,         durante         a         visita
domiciliar.

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

(C) A         realização         de         ações         de         campo         para         pesquisa
entomológica,         malacológica         e         coleta         de
reservatórios         de         doenças         é         uma         atividade
exclusiva         do         Agente         Comunitário         de         Saúde.

(D) A         realização         de         visitas         domiciliares         regulares         e
periódicas         para         acolhimento         e         acompanhamento
da         gestante,         no         pré-natal,         no         parto         e         no         puerpério
é         uma         atividade         exclusiva         dos         enfermeiros.

Questão 04

Sobre         as         doenças         transmissíveis,         seus         vetores,         vias
de         transmissão,         sintomas,         cuidados         e         tratamento,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         vírus         da         imunodeficiência         humana-HIV         pode         ser
transmitido         exclusivamente         por         via         sexual
(esperma         e         secreção         vaginal).

(B) O         quadro         clínico         da         rubéola         é         caracterizado         por
exantema         máculo-papular         e         puntiforme         difuso,
iniciando-se         na         face,         couro         cabeludo         e         pescoço,
espalhando-se         posteriormente         para         o         tronco         e
membros.

(C) O         único         modo         de         transmissão         da         influenza         é         a
transmissão         indireta,         por         meio         de         contato         com
superfícies         contaminadas.

(D) O         sarampo         é         uma         doença         não-infecciosa         aguda,
de         natureza         viral,         grave,         transmissível         e
extremamente         contagiosa.

Questão 05

Em         relação         a         rotina         e         aos         procedimentos         realizados
nas         consultas         pré-natal,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Na         primeira         consulta,         deve-se         unicamente         avaliar
a         situação         da         gravidez         atual,         não         sendo         indicado         a
pesquisa         dos         aspectos         socioepidemiológicos,         os
antecedentes         familiares,         os         antecedentes
pessoais         gerais,         ginecológicos         e         obstétricos.
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(B) O         total         de         consultas         pré-natal         deve         ser         de         no
mínimo,         10         (dez),         com         acompanhamento         sempre
do         médico.

(C) É         aconselhável         que         as         consultas         ocorram
semanalmente         somente         entre         a         28ª         semana         de
gravidez         e         a         36ª         semana         de         gravidez.

(D) No         exame         físico,         os         mais         importantes
componentes         que         precisam         ser         incluídos         na
primeira         visita         pré-natal         são:         peso,         altura,         pressão
arterial,         avaliação         de         mucosas,         da         tireoide,         das
mamas,         dos         pulmões,         do         coração,         do         abdome         e
das         extremidades.

Questão 06

A         respeito         da         humanização         do         parto,         julgue         as
afirmativas         a         abaixo:

I.Somente         as         gestantes         atendidas         pela         rede         privada         e
conveniadas         de         saúde         tem         direito         à         assistência         ao
parto         e         ao         puerpério         realizada         de         forma         humanizada
e         segura.
II.O         conceito         de         atenção         humanizada         é         amplo         e
envolve         um         conjunto         de         conhecimentos,         práticas         e
atitudes         que         visam         a         promoção         do         parto         e         do
nascimento         saudáveis         e         a         prevenção         da
morbimortalidade         materna         e         perinatal.
III.É         fundamental         para         a         humanização         do         parto         o
adequado         preparo         da         gestante         para         o         momento         do
nascimento,         e         esse         preparo         deve         ser         iniciado
precocemente         durante         o         pré-natal.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         correta         (s)?

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

Questão 07

A         implantação         da         estratégia         de         Agentes         Comunitários
de         Saúde-ACS         nas         Unidades         Básicas         de         Saúde         é
prevista         como         uma         possibilidade         para         a
reorganização         inicial         da         Atenção         Básica         com         vistas         à
implantação         gradual         da         estratégia         de         saúde         da
família         ou         como         uma         forma         de         agregar         os         agentes
comunitários         a         outras         maneiras         de         organização         da
atenção         básica.         De         acordo         com         a         Portaria         nº
2.488/2011,         alguns         itens         são         necessários         à
implantação         desta         estratégia.                  Acerca         dos         itens
necessários         para         a         implementação         dessa         estratégia,
julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.Para         a         implementação         da         estratégia         deve         haver         o
cumprimento         da         carga         horária         integral         de         30         horas
semanais         por         toda         a         equipe         de         agentes         comunitários.
II.Um         dos         itens         necessários         a         implementação         da
estratégia         é         a         existência         de         um         enfermeiro         para         até
no         máximo         12         ACS         e         no         mínimo         04,         constituindo
assim         uma         equipe         de         Agentes         Comunitários         de
Saúde.
III.Para         a         implementação         da         estratégia         não         é         exigido
que         haja         uma         Unidade         Básica         de         Saúde         inscrita         no
sistema         de         Cadastro         Nacional         vigente.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         correta         (s)?

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

Questão 08

Sobre         o         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) O         Conselho         de         Saúde,         em         caráter         temporário         e
deliberativo,         atua         na         formulação         de         estratégias         e
no         controle         da         execução         da         política         de         saúde         na
instância         correspondente.

(C) A         Conferência         de         Saúde         reunir-se-á         sempre
convocada         exclusivamente         pelo         Poder         Legislativo.

(D) O         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         contará,         em
cada         esfera         de         governo,         sem         prejuízo         das         funções
do         Poder         Legislativo,         com         as         seguintes         instâncias
colegiadas:         a         Conferência         de         Saúde         e         o         Conselho
de         Saúde.

Questão 09

Marque         a         alternativa         que         apresenta         uma         doença         de
notificação         compulsória         imediata:

(A) Hanseníase.
(B) Leishmaniose         Visceral.
(C) Cólera.
(D) Doença         de         Chagas         Crônica.

Questão 10

De         acordo         como         texto         expresso         da         Portaria         nº
2.488/2011         são         atribuições         comuns         a         todos         os
profissionais         membros         das         equipes         de         Atenção
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Básica,         EXCETO:

(A) Participar         do         processo         de         territorialização         e
mapeamento         da         área         de         atuação         da         equipe,
identificando         grupos,         famílias         e         indivíduos
expostos         a         riscos         e         vulnerabilidades.

(B) Realizar         ações         de         atenção         a         saúde         conforme         a
necessidade         de         saúde         da         população         local,         bem
como         as         previstas         nas         prioridades         e         protocolos         da
gestão         local.

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

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

Questão 11

Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         é         constituído         pelo
conjunto         de         ações         e         serviços         de         saúde,         prestados         por
órgãos         e         instituições         públicas         federais,         estaduais         e
municipais,         da         Administração         direta         e         indireta         e         das
fundações         mantidas         pelo         Poder         Público.         Marque         a
alternativa         que         NÃO         apresenta         uma         atribuição         do
SUS,         segundo         a         Lei         nº         8.080/1990:

(A) A         execução         de         ações         de         vigilância         sanitária         e         de
vigilância         epidemiológica.

(B) A         fiscalização         e         a         inspeção         de         alimentos,         água         e
bebidas         somente         para         consumo         animal.

(C) A         participação         na         formulação         da         política         e         na
execução         de         ações         de         saneamento         básico.

(D) A         participação         no         controle         e         na         fiscalização         da
produção,         transporte,         guarda         e         utilização         de
substâncias         e         produtos         psicoativos,         tóxicos         e
radioativos.

Questão 12

Acerca         da         atenção         ao         pré-natal,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) É         indispensável         que         a         avaliação         do         risco
gestacional         seja         permanente,         ou         seja,         aconteça
em         toda         consulta         pré-natal.

(B) As         consultas         de         pré-natal         devem         ser         realizadas
exclusivamente         na         unidade         de         saúde.

(C) Somente         quando         o         parto         não         ocorre         até         a         43ª
semana,         é         necessário         encaminhar         a         gestante         para
avaliação         do         bem-estar         fetal,         incluindo         avaliação
do         índice         do         líquido         amniótico         e         monitoramento
cardíaco         fetal.

(D) Mulheres         com         pressão         arterial         menor         140/90         são
consideradas         com         suspeita         de         pré-eclâmpsia,         e
não         necessitam         ser         encaminhadas         a
urgência/emergência         obstétrica.

Questão 13

Em         relação         as         normas         de         segurança         para         garantia         da
qualidade         do         leite         materno         ordenhado,         marque         a
alternativa         INCORRETA:

(A) O         leite         ordenhado         pode         ser         congelado,         no         freezer
ou         congelador         ele         tem         validade         de         15         dias.

(B) O         leite         ordenhado         deve         ser         armazenado         em
vasilhame         esterilizado,         preferencialmente         de         vidro
de         boca         larga         com         tampas         plásticas         que         possam
ser         submetidos         à         fervura         durante         mais         ou         menos
20         minutos         antes         do         uso.

(C) O         leite         coletado         por         meio         de         ordenha         pode         ser
guardado         em         geladeira         e         oferecido         ao         bebe         em
até         12         horas.

(D) Para         alimentar         o         bebê         com         leite         ordenhado
congelado,         esse         deve         ser         descongelado         em         uma
panela         direto         ao         fogo,         ou         no         micro-ondas.

Questão 14

Acerca         do         aleitamento         materno,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Quanto         mais         volume         de         leite         e         mais         vezes         a
criança         mamar,         menor         será         a         produção         de         leite.

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

(C) Todo         o         leite         de         uma         mamada         é         produzido         antes         da
criança         mamar,         sob         estímulo         da         prolactina.

(D) O         leite         materno         contém         todos         os         nutrientes
essenciais         para         o         crescimento         e         o
desenvolvimento         ótimos         da         criança         pequena,         além
de         ser         mais         bem         digerido,         quando         comparado         com
leites         de         outras         espécies.

LÍNGUA PORTUGUESA

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

Analisando         a         sintaxe         das         falas         do         texto         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         fala         do         homem         possui         duas         orações,         uma         vez
que         possui         dois         verbos:         "estou"         e         "procurando".

(B) O         trecho         "o         Google"         é         adjunto         adverbial         de         lugar
onde         o         homem         deve         tentar         sua         pesquisa         sobre         o
sentido         da         vida.

(C) A         transitividade         do         verbo         "procurar"         é         direta         e
indireta.

(D) A         oração         da         fala         do         homem         não         apresenta         sujeito
sintático.

Questão 16

A         partir         da         análise         e         interpretação         semiótica         e
linguística         do         texto         acima,         é         CORRETO         afirmar         que         a
resposta         da         moça         ao         fundo         produz         a         seguinte         figura
de         linguagem:

(A) Prosopopeia,         uma         vez         que         sua         resposta         conota
sentidos         humanos         para         uma         tecnologia         digital.

(B) Sarcasmo,         uma         vez         que         sua         proposta         não         é
denotativa         e         literal,         mas         crítica         e         subjetiva,
conotativa.

(C) Metáfora,         uma         vez         que         sua         resposta         conota         um
entendimento         mais         aprofundado         sobre         a         relação
de         completude         da         tecnologia         com         o         ser         humano
do         que         o         que         aparece         explícito         na         sua         fala.

(D) Metonímia,         uma         vez         que         sua         resposta         denota         o
raciocínio         da         parte         do         processo         ("tentar"         a
pesquisa)         pelo         todo         (o         "sentido         para         a         vida").

Questão 17

A         partir         da         leitura         do         texto         multimodal         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Trata-se         de         uma         história         em         quadrinhos
jornalística,         por         seu         estilo         humorístico         e         multimodal
que         trata         de         assuntos         atuais.

(B) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

(C) Trata-se         de         uma         charge,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

(D) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         humorístico
e         multimodal         que         trata         de         assuntos         atuais.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

Antes         de         se         tornar         cidade         São         Miguel         do         Oeste         era
um         distrito         conhecido         como:

(A) Vila         Oeste.
(B) Vale         São         Miguel.
(C) Vale         do         Oeste.
(D) Vila         São         Miguel.

Questão 19

"Aprenda         a         preparar         a         farofa         de         pinhão.         Semente
pode         ser         usada         como         tempero         para         carnes         e         no
preparo         de         paçoca."
(Por         Globo         Rural         de         18/04/2021)

O         Pinhão         pode         ser         considerado         uma         das         comidas
mais         típicas         do         estado         de         Santa         Catarina,         sendo
realizados,         inclusive,         festas         e         festivais         dedicados         à
culinária         na         qual         ele         é         o         elemento         principal.         Qual         é         a
árvore         da         qual         é         extraída         essa         semente         tão         apreciada
pelos         catarinenses?

(A) Araucária.
(B) Grápia.
(C) Palmeira.
(D) Castanheira.

Questão 20

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
Miguel         do         Oeste/SC         o         ensino         no         Município         é         livre         à
iniciativa         privada,         atendidas         as         seguintes         condições:
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I.Cumprimento         das         normas         gerais         de         educação
nacional.
II.Autorização         e         avaliação         de         qualidade         pelos         órgãos
competentes.
III.Complementação         de         20%         ao         aporte         financeiro         feito
pelo         município         para         sua         criação.
IV.Participação         nos         lucros         destinada         ao         município.

Analisando         os         itens         dados         podemos         afirmar         que:

(A) Os         itens         III         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.
(B) Os         itens         I         e         II         não         fazem         parte         desta         norma.
(C) Os         itens         I         e         III         não         fazem         parte         desta         norma.
(D) Os         itens         II         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.
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