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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 da COVID-19. 

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

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

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

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

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

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

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Acerca         da         Lei         nº         8.080/1990,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Compete         exclusivamente         à         direção         municipal
do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)
acompanhar,         controlar         e         avaliar         as         redes
hierarquizadas         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS).

(B) A         identificação         e         divulgação         dos         fatores
condicionantes         e         determinantes         da         saúde         não         é
um         dos         objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde
(SUS).

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

(D) A         direção         nacional         do         Sistema         Único         da         Saúde
(SUS)         compete         formular,         avaliar         e         apoiar
políticas         de         alimentação         e         nutrição.

Questão 02
Sobre         a         Lei         nº         8.142/1990,         marque         a         alternativa
CORRETA:

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

(B) O         Conselho         Nacional         de         Secretários         de         Saúde
(Conass)         e         o         Conselho         Nacional         de         Secretários
Municipais         de         Saúde         (Conasems)         não         tem
representação         no         Conselho         Nacional         de         Saúde.

(C) As         Conferências         de         Saúde         e         os         Conselhos         de
Saúde         terão         sua         organização         e         normas         de
funcionamento         definidas         em         regimento         próprio,
aprovadas         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         a
Conferência         de         Saúde,         e         o         Conselho         de         Saúde
como         instâncias         colegiadas.

Questão 03
Sobre         as         doenças         transmissíveis,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) O         vetor         transmissor         da         febre         amarela         é         o
mosquito         palha.

(B) A         coqueluche         é         uma         doença         infecciosa         aguda
que         compromete         especificamente         o         aparelho
reprodutor         e         se         caracteriza         por         paroxismos         de
tosse         seca.

(C) A         infecção         humana         da         leptospirose         resulta         da
exposição         direta         ou         indireta         à         urina         de         animais
infectados.

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

Questão 04
Sobre         o         aleitamento         materno         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) Aleitamento         materno         complementado         ocorre
quando         a         criança         recebe,         além         do         leite
materno,         água         ou         bebidas         à         base         de         água.

(B) Aleitamento         materno         predominante         é         quando         a
criança         recebe         somente         leite         materno,         direto         da
mama         ou         ordenhado,         ou         leite         humano         de         outra
fonte,         sem         outros         líquidos         ou         sólidos.

(C) Aleitamento         materno         exclusivo         ocorre         quando         a
criança         recebe,         além         do         leite         materno,         qualquer
alimento         sólido         ou         semissólido         com         a         finalidade
de         complementá-lo,         e         não         de         substituí-lo.

(D) Aleitamento         materno         misto         ou         parcial         é         quando
a         criança         recebe         leite         materno         e         outros         tipos         de
leite.

Questão 05
Marque         a         alternativa         que         apresenta         uma         doença
transmissível         causada         por         um         vírus:

(A) Sarampo.

(B) Doença         de         chagas.

(C) Tétano

(D) Difteria.

Questão 06
Sobre         a         atenção         à         saúde         do         recém-nascido         (RN),
marque         a         alternativa         CORRETA:

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

(B) A         determinação         da         necessidade         de         reanimação
e         a         avaliação         de         sua         eficácia         independem         da
avaliação         dos         sinais         de         respiração.

(C) A         frequência         cardíaca         é         o         principal
determinante         da         decisão         de         indicar         as         diversas
manobras         de         reanimação.
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(D) A         avaliação         da         coloração         da         pele         e         das
mucosas         do         RN         sempre         deve         ser         utilizada         para
decidir         procedimentos         na         sala         de         parto.

Questão 07
De         acordo         com         a         Portaria         nº         2.488/2011,         todas         as
alternativas         apresentam         atribuições         específicas         do
Agente         Comunitário         de         Saúde,         EXCETO:

(A) Realizar         consultas         clínicas,         pequenos
procedimentos         cirúrgicos         durante         as         visitas
domiciliares.

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

(C) Cadastrar         todas         as         pessoas         de         sua         microárea         e
manter         os         cadastros         atualizados.

(D) Orientar         as         famílias         quanto         à         utilização         dos
serviços         de         saúde         disponíveis.

Questão 08
De         acordo         com         a         Lei         nº         11.350/2006,         marque
alternativa         que         apresenta         uma         atividade         típica         de
qualquer         Agente         Comunitário         de         Saúde         em         sua
área         geográfica         de         atuação:

(A) Utilização         de         instrumentos         para         diagnóstico
demográfico         e         sociocultural.

(B) A         medição         de         glicemia         capilar,         durante         a         visita
domiciliar.

(C) A         aferição         da         pressão         arterial,         durante         a         visita
domiciliar.

(D) Realização         de         ações         de         campo         para         pesquisa
entomológica,         malacológica         e         coleta         de
reservatórios         de         doenças.

Questão 09
Todas         as         alternativas         apresentam         habilidades         do
Agente         Comunitário         de         Saúde,         EXCETO:

(A) Trabalhar         e         atuar         sempre         de         forma         individual,         e
nunca         compor         uma         equipe         de         saúde.

(B) Analisar         os         riscos         sociais         e         ambientais         à         saúde
por         microáreas         de         territorialização.

(C) Implementar         práticas         de         comunicação
intersubjetiva         e         em         educação         popular.

(D) Realizar         o         mapeamento         institucional,         social         e
demográfico         de         cada         área         de         adscrição.

Questão 10
Em         relação         aos         Sistemas         Nacionais         de         Informação,
marque         V,         para         as         alternativas         verdadeiras,         e         F,
para         as         falsas:

(__)O         Sinasc         (Sistema         de         Informação         sobre
Nascidos         Vivos)         tem,         como         instrumento
padronizado         de         coleta         de         dados,         a         declaração         de
nascido         vivo         (DN),         cuja         emissão         é         de         competência
exclusiva         do         Ministério         da         Saúde.

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

(__)Sisvan         (Sistema         de         Vigilância         Alimentar         e
Nutricional)         é         utilizado         exclusivamente         para         o
monitoramento         do         perfil         alimentar         e         da         situação
nutricional         das         crianças.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         F,         V.

(B) F,         V,         V.

(C) V,         F,         F.

(D) V,         V,         F.

Questão 11
Marque         a         alternativa         que         apresenta         uma         doença         de
notificação         compulsória         imediata:

(A) Esquistossomose.

(B) Botulismo.

(C) Hepatites         virais.

(D) Hanseníase.

Questão 12
Em         relação         ao         Calendário         Básico         de         Vacinação         da
criança,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         vacina         BCG         protege         contra         as         formas         graves
de         tuberculose,         meníngea         e         miliar.

(B) É         recomendado         que         a         vacina         contra         a         febre
amarela         seja         aplicada         aos         9         meses         de         idade,         e
depois         a         dose         de         reforço         aos         4         anos         de         idade.

(C) A         vacina         contra         a         hepatite         B         deve         ser         aplicada
na         criança         somente         após         os         12         meses         de
idade.

(D) A         vacina         Meningocócica         C         não         faz         parte         do
calendário         básico         de         vacinação         da         criança.

Questão 13
Sobre         a         equipe         de         Saúde         da         Família         (eSF)         do
Programa         Estratégia         Saúde         da         Família         -         ESF,
marque         a         alternativa         CORRETA:
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(A) O         número         de         pessoas         por         eSF         nunca         deve
considerar         o         grau         de         vulnerabilidade         das
famílias         do         território.

(B) Cada         eSF         deve         ser         responsável         por,         no
máximo,         4.000         pessoas.

(C) A         eSF         deve         ser         composta         exclusivamente         por
médico         e         enfermeiro         generalista,         ou
especialista         em         Saúde         da         Família,         ou         médico
de         Família         e         Comunidade.

(D) Profissionais         de         saúde         bucal         não         podem
compor         a         eSF.

Questão 14
Em         relação         ao         pré-natal,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Nenhuma         gestante         tem         direito         de         conhecer         e
visitar         previamente         o         serviço         de         saúde         no         qual
irá         dar         à         luz.

(B) É         atribuição         do         Agente         Comunitário         de         Saúde
orientar         as         mulheres         e         suas         famílias         sobre         a
importância         do         pré-natal,         da         amamentação         e         da
vacinação.

(C) O         pré-natal         deve         ser         iniciado         na         Atenção
Primária         à         Saúde         sempre         até         a         16ª         semana         de
gestação.

(D) O         total         de         consultas         deverá         ser         de,         no         mínimo,
9         (nove),         com         acompanhamento         intercalado
entre         médico         e         enfermeiro.

Língua Portuguesa

Questão 15
Na         frase         "Ainda         há         muitas         casas         de         madeira",         o
sujeito         desta         oração         é         classificado         como:

(A) Inexistente.

(B) Indeterminado.

(C) Simples.

(D) Oculto.

Questão 16
Leia         a         frase         que         segue:

Os         velhos         amigos         são         os         melhores.         O         rei         Jaime
sempre         quis         os         seus         velhos         sapatos;         eram         mais
cômodos         nos         seus         pés.

John         Selden

Os         vocábulos         em         destaques         são         classificadas
quanto         à         classe         de         palavras,         respectivamente,

como:

(A) substantivo,         interjeição,         pronome.

(B) substantivo,         advébio,         adjetivo.

(C) adjetivo,         interjeição,         adjetivo.

(D) adjetivo,         advébio,         pronome.

Questão 17
Observe         os         trechos         que         seguem:

"Da         vida,         não         quero         muito.         Quero         apenas         saber         que
tentei         tudo         o         que         ___________.         Tive         tudo         o         que
pude,         ___________,         amei         tudo         o         que         valia.         E         perdi
apenas         o         que,         no         fundo,         nunca         foi         meu"

"É         para         hoje?         Se         não         é,         não         me         interessa.         Não         me
___________         antecipadamente."

Fonte:         https://www.pensador.com/

Assinale         a         alternativa         que         preenche         as         lacunas         do
texto         corretamente:

(A) quiz         -         mais         -         estresso

(B) quis         -         mas         -         stresso

(C) quis         -         mais         -         stresso

(D) quis         -         mas         -         estresso

Conhecimentos Gerais

Questão 18
De         acordo         com         a         história         do         município         de         Iporã         do
Oeste/SC,         os         primeiros         colonos,         de         descendência
alemã         e         italianas,         chegaram         à         região         por         volta         de
1928,         na         localidade         que         à         época         se         chamava:

(A) Pinhalzinho.

(B) Vila         Pinhal.

(C) Iporanzinho.

(D) Vila         Iporã.

Questão 19
A         guerra         que         está         acontecendo         no         leste         europeu
tem         chocado         a         população         mundial,         que         há         muito
não         tinha         notícias         de         tanta         covardia         como         vem
acontecendo         na         Ucrânia,         desde         que         foi         invadida
pela:

(A) Rússia.

(B) China.

(C) Polônia.
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(D) Alemanha.

Questão 20
Qual         das         alternativas         abaixo         NÃO         cita         um         dos
objetivos         fundamentais         do         município         de         Iporã         do
Oeste-SC,         de         acordo         com         sua         lei         orgânica?

(A) Erradicar         a         pobreza         e         a         marginalização         e
reduzir         as         desigualdades         sociais.

(B) Promover         o         bem         comum         de         toda         a
humanidade.

(C) Promover         o         bem         de         todos,         sem         preconceitos         de
origem,         raça,         sexo,         cor,         idade         e         quaisquer
outras         formas         de         discriminação.

(D) Constituir         uma         sociedade         livre,         justa         e         solidária.
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