
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São José do Oeste 
Edital de Processo Seletivo de Emprego Público nº 05/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

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

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

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
É         CORRETO         afirmar         que         a         Promoção         da         Saúde
possui         como         princípios         a:

(A) Defesa,          equidade,          intersetorialidade,
participação          social,          sustentabilidade,
autonomia,         integralidade.

(B) Intersetorialidade,         empoderamento,         equidade,
participação          social,          sustentabilidade,
autonomia,         integralidade         e         a         sociabilidade.

(C) Participação          social,          equidade,
intersetorialidade,         sustentabilidade,         autonomia
e         a         integralidade.

(D) Equidade,         intersetorialidade,         empoderamento,
participação         social,         sustentabilidade,         autonomia
e         a         integralidade.

Questão 02
A         tuberculose         é         a         terceira         causa         de         morte         por
doença         infecciosa         na         população         geral         e         a         primeira
causa         de         morte         entre         as         doenças         infecciosas
definidas         nas         pessoas         que         vivem         com         HIV/aids.         Em
relação         a         tuberculose         e         o         Agente         Comunitário         de
Saúde         (ACS),         marque         verdadeiro         (V)         ou         falso         (F)
nos         itens         abaixo:

(__)É         papel         do         ACS         divulgar         para         sua         comunidade
a         tuberculose         como         importante         problema         de         saúde
pública         atual.

(__)A         tuberculose         é         infecção         causada         por         uma
bactéria         -         Mycobacterium         tuberculosis         (bacilo         de
Koch),         que         atinge         principalmente         os         pulmões,
sendo         chamada         de         tuberculose         pulmonar,         mas
pode         acometer         diversas         partes         do         organismo,         neste
caso         sendo         chamada         de         tuberculose
extrapulmonar.

(__)Cabe         ao         ACS,         durante         a         visita         domiciliar         e
durante         sua         interação         com         a         população,         orientar
quanto         à         transmissão         aérea         da         tuberculose         e         às
medidas         de         prevenção         que         podem         ser         adotadas.

(__)Para         a         realização         da         baciloscopia
recomendam-se         quatro         amostras         de         escarro:         uma
no         momento         da         identificação         do         sintomático
respiratório         e         outras         três         na         manhã         do         dia         seguinte.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) V,         V,         V,         F.

(B) F,         V,         F,         V.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) F,         F,         V,         V.

Questão 03
Os         ovos         do         Aedes         Aegypti         podem         sobreviver         até
450         dias         (aproximadamente         1         ano         e         2         meses),
mesmo         que         o         local         onde         ele         foi         depositado         fique
seco,         è         CORRETO         afirmar         que         se         este         local
receber         água         novamente,         o         ovo         volta         a         ficar         ativo,
podendo         se         transformar         em         pupa         e         depois         em
larva,         e         a         partir         daí,         atingir         a         fase         adulta         de:

(A) 4         a         6         dias.

(B) 2         a         3         dias.

(C) 8         a         10         horas.

(D) 12         a         18         horas.

Questão 04
Com         base         na         atenção         à         saúde         do         recém-nascido
(RN),         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         denominação         dada         aos         pelos         finos
que         costumam         recobrir         a         região         do         ombro         e         da
escápula,         encontrados         de         forma         mais         abundante
nos         RN         prematuros,         desaparecem         em         alguns         dias.

(A) Impetigo.

(B) Milium         sebáceo.

(C) Lanugo.

(D) Vérnix         caseoso.

Questão 05
O         Agente         Comunitário         de         Saúde         deverá         preencher
alguns         requisitos         para         o         exercício         da         atividade.
Assinale         a         alternativa         INCORRETA         que
corresponde         a         um         desses         requisitos:

(A) Ter         concluído         o         ensino         médio.

(B) Haver         concluído         o         ensino         fundamental.

(C) Ter         concluído,         com         aproveitamento,         curso         de
formação         inicial,         com         carga         horária         mínima         de
quarenta         horas.

(D) Residir         na         área         da         comunidade         em         que         atuar,
desde         a         data         da         publicação         do         edital         do
processo         seletivo         público.

Questão 06
Os         sistemas         de         informação         em         saúde         são
instrumentos         padronizados         de         monitoramento         e
coleta         de         dados,         que         tem         como         objetivo         o
fornecimento         de         informações         para         análise         e         melhor
compreensão         de         importantes         problemas         de         saúde
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da         população,         subsidiando         a         tomada         de         decisões
nos         níveis         municipal,         estadual         e         federal.         Assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um
sistema         que         por         meio         dele         obtêm-se         informações
sobre         cadastros         de         famílias,         condições         de         moradia
e         saneamento,         situação         de         saúde,         produção         e
composição         das         equipes         de         saúde.

(A) SINAN.

(B) SINASC.

(C) SIAB.

(D) SISVAN.

Questão 07
Com         base         no         calendário         Básico         de         Vacinação         da
criança,         adolescente,         adultos         e         idoso,         é         CORRETO
afirmar         que         a         primeira         dose         da         vacina         febre
amarela         é         aplicada         aos:

(A) 3         meses         de         vida.

(B) 9         meses         de         vida.

(C) 2         meses         de         vida.

(D) 6         meses         de         vida.

Questão 08
Diabetes         é         uma         doença         causada         pela         produção
insuficiente         ou         má         absorção         de         insulina,         hormônio
que         regula         a         glicose         no         sangue         e         garante         energia
para         o         organismo.         Em         relação         a         Diabetes         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         glicemia         capilar         é         a         coleta         de         sangue         na
ponta         do         dedo,         o         sangue         é         colocado         em         uma
fita         de         teste         que         será         avaliada         pelo
glicosímetro.

(B) A         hiperglicemia         é         a         glicose         alta         para         a         idade.

(C) A         insulina         não         utilizada         deve         ficar         na         geladeira
na         gaveta         de         verduras         ou         na         prateleira         acima.

(D) Na         diabetes         tipo         1         há         produção         de         insulina,
porém         é         insuficiente         e         /ou         não         age         como
deveria.

Questão 09
Em         relação         a         Estratégia         Saúde         da         Família         (ESF),
marque         verdadeiro         (V)         ou         falso         (F)         nos         itens         abaixo:

(__)A         ESF         necessitam         de         diretrizes         que         apoiem         as
diferentes         atividades         a         elas         relacionadas.

(__)A         ESF         visa         à         reorganização         da         atenção         básica
no         País,         de         acordo         com         os         preceitos         do         Ministério
da         Saúde         e         Meio         Ambiente.

(__)Na         ESF         o         trabalho         em                  equipe                  é         considerado

um                  dos         pilares                  para                  a         mudança                  do         atual                  modelo
hegemônico                  em                  saúde,                  com         interação         constante
e         intensa                  de                  trabalhadores                  de                  diferentes
categorias         e         com                  diversidade                  de         conhecimentos                  e
habilidades                  que         interajam                  entre         si                  para         que         o
cuidado         do         usuário         seja         o         imperativo         ético-político
que         organiza         a         intervenção         técnico-científica.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) V,         F,         V.

(B) V,         V,         F.

(C) F,         V,         F.

(D) F,         F,         V.

Questão 10
Os         bebês         até         os         X         de         idade         devem         ser         alimentados
somente         com         leite         materno,         não         precisam         de         chás,
sucos,         outros         leites,         nem         mesmo         de         água.         Após
essa         idade,         deverá         ser         dada         alimentação
complementar         apropriada,         mas         a         amamentação
deve         continuar         até         o         segundo         ano         de         vida         da
criança         ou         mais.         Assinale         a                  alternativa         CORRETA
que         corresponde         a         X.

(A) Seis         meses.

(B) Três         meses.

(C) Um         mês.

(D) Dois         meses.

Questão 11
É         CORRETO         afirmar         que         estão         incluídas         no         campo
de         atuação         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         a
execução         de         ações         de:

(A) Apenas         vigilância         epidemiológica         e         assistência
terapêutica         integral,         inclusive         farmacêutica.

(B) Apenas         vigilância         sanitária,         vigilância
epidemiológica,         saúde         do         trabalhador         e
assistência         terapêutica         integral,         inclusive
farmacêutica.

(C) Apenas         vigilância         sanitária         e         vigilância
epidemiológica.

(D) Apenas         vigilância         sanitária,         vigilância
epidemiológica         e         saúde         do         trabalhador.

Questão 12
A         atenção         básica         deve         cumprir         algumas         funções
para         contribuir         com         o         funcionamento         das         Redes         de
Atenção         à         Saúde.         Em         relação         a         essas         funções
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julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.Ser         base:         identificar         riscos,         necessidades         e
demandas         de         saúde,         utilizando         e         articulando
diferentes         tecnologias         de         cuidado         individual         e
coletivo,         por         meio         de         uma         clínica         ampliada         capaz
de         construir         vínculos         positivos         e         intervenções
clínica         e         sanitariamente         efetivas,         na         perspectiva         de
ampliação         dos         graus         de         autonomia         dos         indivíduos         e
grupos         sociais.

II.Ser         resolutiva:         ser         a         modalidade         de         atenção         e         de
serviço         de         saúde         com         o         mais         elevado         grau         de
descentralização         e         capilaridade,         cuja         participação
no         cuidado         se         faz         sempre         necessária.

III.Coordenar         o         cuidado:         elaborar,         acompanhar         e
gerir         projetos         terapêuticos         singulares,         bem         como
acompanhar         e         organizar         o         fluxo         dos         usuários         entre
os         pontos         de         atenção         das         Redes         de         Atenção         à
Saúde.

IV.Ordenar         as         redes:         reconhecer         as         necessidades
de         saúde         da         população         sob         sua         responsabilidade,
organizando         as         necessidades         desta         população         em
relação         aos         outros         pontos         de         atenção         à         saúde,
contribuindo         para         que         a         programação         dos         serviços
de         saúde         parta         das         necessidades         de         saúde         dos
usuários.

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

(A) Apenas         III         e         IV.

(B) Apenas         I         e         II.

(C) Apenas         I,         III         e         IV.

(D) Apenas         II.

Questão 13
Com         base         nas         doenças         de         notificação         compulsória,
é         CORRETIO         afirmar         que         a         dengue         deve         ter
periodicidade         de         notificação:

(A) Diária.

(B) Semanal.

(C) Mensal.

(D) Semestral.

Questão 14
No         campo         da         saúde,         a         vigilância         está         relacionada
às         práticas         de         atenção         e         promoção         da         saúde         dos
cidadãos         e         aos         mecanismos         adotados         para
prevenção         de         doenças.         Assinale         a         alternativa
CORRETA         que         dirigem-se,         geralmente,         ao         controle
de         bens,         produtos         e         serviços         que         oferecem         riscos         à

saúde         da         população,         como         alimentos,         produtos         de
limpeza,         cosméticos         e         medicamentos.

(A) Vigilância         epidemiológica.

(B) Vigilância         em         saúde         do         trabalhador.

(C) Vigilância         ambiental.

(D) Vigilância         sanitária.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 15 a 17.

AS         DINÂMICAS         OCORRÊNCIAS         DA         VIDA

Acontece         com         todo         mundo.         Um         dia         você         descobre
que         não         vale         a         pena         revidar         ofensas,         que         elogiar
não         é         se         mostrar         inferior         e         que         ser         humilde         faz         um
bem         danado         a         alma.

E         um         dia         você         também         aprende         a         enorme         diferença
entre         amigos         e         colegas,         e         você         percebe         que         há
colegas         que         se         fazem         de         amigos.         Um         dia         você
compreende         que,         não         importa         o         que         você         faça,         as
pessoas         sempre         vão         criticá-lo.         Então,         você         passa         a
ignorar         as         críticas.

E         você         passa         a         ser         o         que         é,         sem         ligar         pros
sorrisinhos         irônicos,         olhares         reprovadores,         ou
indiretas         medíocres.         Tudo         se         torna         pequeno         demais
para         lhe         abalar.

E         você         descobre,         no         fim         das         contas,         que         o         fato         de
você         amar         demais         a         si         mesmo         é         o         que         incomoda         os
outros.

E         você         acredita         mesmo?         Pense         e         responda!

(Renata         Stuart)

Acesso         em:         (https://www.pensador.com/textos_
felicidade/9/)         -         (Adaptado)

Questão 15
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA:

(A) A         oração:         "Acontece         com         todo         mundo".         -         está
escrita         com         sujeito         inexistente         e         preposição
essencial         introduzindo         objeto         indireto.

(B) No         período:         "Então,         você         passa         a         ignorar         as
críticas".         -         destacamos         o         antônimo         de         "ocultar".

(C) As         vírgulas         do         trecho:         "E         você         passa         a         ser         o
que         é,         sem         ligar         pros         sorrisinhos         irônicos¹,
olhares         reprovadores²,         ou         indiretas         medíocres³.
-         separam         expressões         formadas         por
substantivos         paroxítonos         seguidos         de         adjetivos
polissílabos,         sendo         dois         proparoxítonos         e
paroxítono.
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(D) A         frase         interrogativa:         "E         você         acredita         mesmo?"
-         está         escrita         com         interlocutor         direto
representado         por         pronome         de         tratamento.

Questão 16
Marque         o         que         NÃO         se         comprova         na         composição         do
período         transcrito         a         seguir:

"E         você         descobre¹,         no         fim         das         contas,         que         o         fato         de
você         amar²,         demais         a         si         mesmo         é         o         que         incomoda³,
os         outros".

(A) No         período,         há         contrações         prepositivas
concordando         nominalmente         com         os         termos         "fim
"         e         "contas"         que         lhes         estão         pospostos.

(B) No         período,         temos         um         "que"         exemplificando
conjunção         subordinativa         integrante,         e         um         "que"
exemplificando         pronome         relativo,         há         também
um         pronome         "SI"         classificado         morfologicamente
como         oblíquo         tônico.

(C) A         numeração         crescente         (1,         2,         3)         marca         verbos
de         primeira         conjugação,         todos         no         tempo
presente         do         modo         indicativo.

(D) A         expressão:         "no         fim         das         contas"         equivale         a
finalmente.

Questão 17
Marque         a         alternativa         com         informação         que         NÃO         se
comprova         no         texto:

(A) A         oração:         "Tudo         se         torna         pequeno",         está         escrita
com         os         termos         essenciais         explícitos         e         dispostos
na         ordem         direta.

(B) A         repetição         de         "E         você",         exemplifica         uso         de
anáfora.

(C) O         título         do         texto         é         formado         por         período         simples,
oração         absoluta,         escrita         com         substantivos         e
adjetivos         trissílabos         paroxítonos.

(D) O         período         exclamativo:         "Pense         e         responda!",
está         escrito         com         verbos         no         modo         imperativo,
sugerindo         ordem         ou         conselho.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
Na         cidade         de         São         João         do         Oeste,         Cristo         Rei,
Palmeiras         e         Fortaleza         são         nomes         de:

(A) Rios.

(B) Ruas.

(C) Comunidades.

(D) Grutas.

Questão 19
No         oeste         catarinense         encontra-se         uma         unidade         de
conservação         composta         por         duas         áreas         que         estão
em         cidades         diferentes,         distantes         aproximadamente
32         quilômetros         uma         da         outra.         Esta         unidade         se
chama:

(A) Parque         Estadual         das         Araucárias.

(B) Reserva         Biológica         da         Canela         Preta.

(C) Reserva         Estadual         do         Aguaí.

(D) Floresta         Nacional         de         Chapecó         (FLONA).

Questão 20
"Estabelecer         diferença         tributária         entre         bens         e
serviços         de         qualquer         natureza,         em         razão         de         sua
procedência         ou         destino",         está         previsto         na         Lei
Orgânica         do         Município         de         São         João         do         Oeste         como
sendo         uma         das:

(A) Permissões         dadas         ao         município.

(B) Designações         dadas         ao         município.

(C) Obrigações         impostas         ao         município.

(D) Vedações         impostas         ao         município.
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