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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

Com         base         na         rotina         dos         agentes         comunitários         de
saúde,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         primeira         etapa         do         trabalho         junto         a
comunidade.

(A) Cadastramento/diagnóstico.
(B) Ações         coletivas.
(C) Mapeamento.
(D) Identificação         de         microáreas         de         risco.

Questão 02

Em         relação         as         doenças         de         notificação         compulsória,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
uma         dessas         doenças         com         periodicidade         de
notificação         semanal.

(A) Raiva         humana.
(B) Botulismo.
(C) Cólera.
(D) Hanseníase.

Questão 03

Em         relação         as         orientações         alimentares         para         as
crianças,         marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens
abaixo.

(__)Nos         primeiros         seis         meses,         o         bebê         só         deve
receber         o         leite         materno.
(__)No         início         o         bebê         come         em         grande         quantidade,         e
coloca         parte         da         comida         para         fora,         até         aprender         a
engolir         e         se         acostumar         com         o         gosto         do         novo
alimento.
(__)Após         os         seis         meses,         introduzir         novos         alimentos,
continuando         com         o         aleitamento         materno         até         os         dois
anos         ou         mais.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

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

Questão 04

É         uma         responsabilidade         comum         a         todas         as         esferas
de         governo:

(A) Destinar         recursos         municipais         para         compor         o
financiamento         tripartite         da         Atenção         Básica.

(B) Garantir         fontes         de         recursos         federais         para         compor         o
financiamento         da         Atenção         Básica.

(C) Ser         corresponsável,         pelo         monitoramento         da
utilização         dos         recursos         federais         da         Atenção         Básica
transferidos         aos         municípios.

(D) Contribuir         com         o         financiamento         tripartite         da
Atenção         Básica.

Questão 05

Com         base         na         Política         Nacional         de         Promoção         da
Saúde,         preencha         as         lacunas         abaixo         e         assinale         a
alternativa         CORRETA.

"A         Política         Nacional         de         Promoção         da         Saúde         tem
como         objetivo,         promover         a         _________         e         reduzir
vulnerabilidade         e         riscos         à         ________         relacionados         aos
seus         determinantes         e         condicionante."

(A) Qualidade         social         e         de         vida         e         comunidade.
(B) Saúde         e         Qualidade         econômica.
(C) Qualidade         de         vida         e         saúde.
(D) Qualidade         econômica         e         qualidade         de         vida.

Questão 06

É         INCORRETO         afirmar         que:

(A) O         trabalho         do         agente         comunitário         de         saúde         tem
como         principal         objetivo         contribuir         para         a         qualidade
de         vida         das         pessoas         e         da         comunidade.

(B) A         ação         do         agente         comunitário         de         saúde         favorece         a
transformação         de         situações         problema         que         afetam
a         qualidade         de         vida         das         famílias.

(C) O         trabalho         do         agente         comunitário         de         saúde         não         é
considerado         uma         extensão         dos         serviços         de         saúde
dentro         das         comunidades.

(D) Todas         as         famílias         e         pessoas         do         território         de         cada
agente         comunitário         de         saúde         devem         ser
acompanhadas         por         meio         da         visita         domiciliar,         na
qual         se         desenvolvem         ações         de         educação         em
saúde.

Questão 07

A         vacina         BCG         é         prioritariamente         indicada         para
crianças         de:
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(A) 6         a         10         anos         de         idade.
(B) 4         a         8         anos         de         idade.
(C) 8         a         12         anos         de         idade.
(D) 0         a         4         anos         de         idade.

Questão 08

Com         base         na         descrição         abaixo         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         ao         tipo         aleitamento
materno.

"Quando         a         criança         recebe,         além         do         leite         materno,
qualquer         alimento         sólido         ou         semissólido         com         a
finalidade         de         complementá-lo,         e         não         de         substituí-lo."

(A) Aleitamento         materno         misto         ou         parcial.
(B) Aleitamento         materno         exclusivo.
(C) Aleitamento         materno         predominante.
(D) Aleitamento         materno         complementado.

Questão 09

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
Diabete         tipo         2.

(A) Pode         ocorrer         de         forma         lentamente         progressiva,
geralmente         em         adultos.

(B) Pode         ocorrer         de         forma         rapidamente         progressiva,
principalmente,         em         crianças         e         adolescentes.

(C) Necessita         de         uso         diário         de         insulina         para         se         manter
controlado.

(D) Normalmente         ocorre         após         os         40         anos         e,
usualmente         se         controla         apenas         com         dieta.

Questão 10

Em         relação         ao         Agente         Comunitário         de         Saúde,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Pode         atuar         fora         da         área         geográfica         da         sua         atual
comunidade.

(B) O         exercício         das         atividades,         dar-se-á
exclusivamente         no         âmbito         do         FUNASA.

(C) Realizam         atividades         de         forma         integrada         com         os
Agente         de         Combate         às         Endemias.

(D) Tem         como         atribuição         o         exercício         de         atividades         de
vigilância,         prevenção         e         controle         de         doenças.

Questão 11

Supondo         que         o         Agente         Comunitário         de         Saúde         tem
vários         dados         de         sua         comunidade,         e         queira         colocar
esses         dados         em         forma         de         gráficos,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um

programa         apropriado         para         realizar         esse         tipo         de
trabalho.

(A) Bloco         de         notas.
(B) Word.
(C) Publisher.
(D) Excel.

Questão 12

O         Cancro         mole         é         causado         pela         bactéria:

(A) Clamídia         trachomatis.
(B) Haemophilus         ducreyi.
(C) Neisseria         gonorrhoeae.
(D) Treponema         pallidum.

Questão 13

Em         relação         aos         fatores         de         risco         que         podem         levar         a
pessoa         a         se         tornar         hipertensa,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Alimentação         inadequada.
(B) Uso         do         cigarro.
(C) Baixo         de         peso.
(D) Ingestão         de         bebidas         alcoólicas         em         excesso.

Questão 14

Em         relação         a         dengue,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) É         uma         doença         infecciosa,         febril         aguda         causada
pelo         mosquito         Aedes         aegypti.

(B) A         fêmea         do         Aedes         aegypti         costuma         picar         as
pessoas         durante         a         noite.

(C) Não         se         pega         dengue         no         contato         de         pessoa         a
pessoa         e         nem         por         meio         do         consumo         de         água         e         de
alimentos.

(D) Quando         não         encontra         recipientes         apropriados
(criadouros),         a         fêmea         do         Aedes         aegypti,         em         casos
raros,         pode         voar         a         grandes         distâncias         em         busca
de         outros         locais         para         depositar         seus         ovos.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.
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DE         REPENTE         TUDO         FICOU         TÃO         SIMPLES,         MAS
TÃO         ASSUSTADOR!
(1º§)         De         repente,         tudo         vai         ficando         tão         simples         que
assusta.         Vamos         perdendo         algumas         necessidades,
antes         fundamentais,         e         que         hoje         chegam         a         ser
insignificantes.
(2º§)         De         repente,         tudo         se         torna         surpreendente         diante
da         simplicidade!         Simplicidade         assustadoras!         Vamos
reduzindo         a         bagagem         e         deixando         na         mala         apenas         as
cenas         e         as         pessoas         que         valem         a         pena.         Tudo         tão
inócuo         na         excessiva         simplicidade!         Tão
excessivamente         sem         sentido!
(3º§)         As         opiniões         dos         outros         são         unicamente         dos
outros         e,         mesmo         que         sejam         sobre         nós,         não         têm         a
mínima         importância.         Tudo         tão         inesperado,         tão         de
repente!         Tão         inusitado!
(4º§)         De         repente,         tão         repentinamente,         vamos         abrindo
mão         das         certezas,         pois         com         o         tempo         já         não         temos
mais         certeza         de         nada...         e         isso         não         faz         a         menor         falta.
(5º§)         De         repente,         entendemos         que         tudo         o         que
importa         é         ter         paz         e         sossego.         É         viver         sem         medo,         e
simplesmente         fazer         algo         que         alegra         o         coração
naquele         momento.         É         ter         fé.         E         só         isto         mesmo!
(Mário         Quintana)         -         (Adaptado)

(Mário Quintana) - (Adaptado)

Questão 15

A         respeito         da         frase:         "De         repente         tudo         ficou         tão
simples,         mas         tão         assustador",         marque         a         alternativa
com         informação         INCORRETA.

(A) O         verbo         da         frase         exemplifica         ação         do         pretérito
imperfeito         do         modo         indicativo.

(B) Um         dos         advérbios         que         se         pode         usar         no         lugar         de:
"De         repente"         é         "inopinadamente".

(C) Dentre         os         sinônimos         de         "simples",         temos:
"desembaraçado";         "claro".

(D) A         expressão         adverbial:         "De         repente"         equivale
semanticamente         a:         "de         improviso",         "de         súbito",         "de
supetão".

Questão 16

Sobre         o         teor         discursivo,         analise         as         proposições         com
(V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         advérbio:         "tão"         pode         ser         substituído         por         "assaz"
sem         alterar         o         sentido         semântico         contextual         e         a
conjunção:         "mas"         tem         o         mesmo         sentido         contextual
de:         "porém".
(__)A         repetição         da         expressão:         "De         repente"

comprova         o         uso         de         anáfora.
(__)As         palavras:         "coração",         "não",         "tão"         usam         o         til
apenas         para         comprovar         sua         tonicidade         oxítona.
(__)A         oração:         "Vamos         perdendo         algumas
necessidades,         antes         fundamentais,         ..."         está         escrita
com         sujeito         elíptico         ou         desinencial;         objeto         direto         e
vírgula         intercalando         informação         adicional.
(__)A         oração:         "As         opiniões         dos         outros         são
unicamente         dos         outros"         está         escrita         com         os         termos
essenciais         (sujeito         e         predicado)         dispostos         na         ordem
direta.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

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

Questão 17

Marque         o         que         não         se         comprova         entre         as         ideias         da
frase:         "Tudo         tão         inócuo         na         excessiva         simplicidade!"

(A) Sinal         de         pontuação         característico         de
questionamento.

(B) Na         frase,         temos         dois         termos         monossílabos.
(C) Inicia         com         pronome         indefinido         invariável.
(D) O         substantivo         abstrato:         "simplicidade"         é         polissílabo

paroxítono.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Diferentemente         da         maioria         das         cidades         brasileiras,         a
região         onde         hoje         fica         a         cidade         de         São         João         do         Oeste
não         se         formou         com         a         ocupação         aleatória         de
colonizadores.         De         que         forma         isto         aconteceu?

(A) Uma         entidade         do         Rio         Grande         do         Sul,         chamada
Volksverein,         adquiriu         a         área,         loteou         e         incentivou
agricultores         de         municípios         do         Rio         Grande         do         Sul         a
ocuparem         a         região.

(B) O         Poder         Executivo         Estadual         doou         as         terras         para
famílias         vindas         da         Argentina.

(C) Indígenas         que         já         moravam         na         região,         antes
mesmo         da         chegada         dos         portugueses,         formaram
colônias         e         o         território         urbano,         dando         origem         à
cidade.
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(D) Holandeses         simpatizantes         da         colonização
portuguesa         ganharam         a         região         do         rei         e         ali
formaram         uma         comunidade.

Questão 19

"Exigir         ou         aumentar         tributos         sem         lei         que         os
estabeleça"         é         um         trecho         retirado         da         Lei         Orgânica         do
Município         de         São         João         do         Oeste/SC,         que
corresponde         a:

(A) Uma         das         proibições         às         quais         o         Poder         Legislativo
está         submetido.

(B) Uma         das         vedações         às         quais         o         município         está
submetido.

(C) Uma         das         obrigações         do         Poder         Executivo.
(D) Uma         das         atribuições         do         município.

Questão 20

Em         uma         primeira         análise         a         Anvisa         rejeitou         a
importação         da         vacina         produzida         na         Rússia,         sob         a
alegação         de         que         esta         poderia         ocasionar         danos         à
saúde.         Qual         é         o         nome         desta         vacina?

(A) Butanvac.
(B) Sputnik         V.
(C) AstraZeneca.
(D) Coronavac.
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