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Organizadora: 

 
 

 

TEMPO DE PROVA 

 

• A prova objetiva terá duração máxima de 
2h30min, incluído o tempo para 
preenchimento do Cartão Resposta.  
 

• O candidato somente poderá́ retirar-se do 
local de prova após 30 minutos de seu início 
e poderá́ levar o caderno de provas. 

 

• Os 3 (três) últimos candidatos somente 
poderão retirar-se da sala de prova 
simultaneamente e devem fazê-lo após o 
encerramento da ata de sala. 

 

 

• Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos 
diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para 
todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e 
alternativas. 
 

• Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha 
no Cartão Resposta, em campo especifico, o número 
correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova. 

 

• Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material 
transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta 
ou rótulo. 

 

• Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo 
para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém ___ 
questões. 

 

• Não serão consideradas reclamações posteriores ao 
término da prova. 

 

• Assine o Cartão Resposta. 
 

• Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro 
alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais 
apenas uma é a resposta correta. 

 

• Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de 
Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o 
qual será o único documento válido para a correção das 
provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma. 

 

• A marcação da alternativa julgada como correta deve ser 
feita conforme orientado no Cartão Resposta. 

 

• Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal 
de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das 
provas. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

• Folhear o Caderno de Prova antes da 
autorização do fiscal. 
 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova, 
sob qualquer forma ou alegação. 
 

• Qualquer tipo de consulta sejam por meio 
de recursos didáticos, elétricos ou 
eletrônicos. 

 

• Sair da sala durante a realização da sua 
provas sem o acompanhamento do fiscal 
de corredor. 

 

• Uso do banheiro após entregar seu Cartão 
Resposta. 

 

• A permanência de candidatos no local de 
realização das provas após o término e a 
entrega do Cartão Resposta. 

NÃO É PERMITIDO 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
A         humanização,         fundamentada         no         respeito         e         na
valorização         da         pessoa         humana,         constitui         um         processo
que         visa         à         transformação         da         cultura         institucional         por
meio         da         construção         coletiva         de         compromissos         éticos         e
de         métodos         para         as         ações         de         atenção         à         saúde         e         de
gestão         dos         serviços.         Esse         conceito         amplo         abriga         as
diversas         visões         da         humanização         já         citadas,         na         forma         de
abordagens         complementares         que         permitem         a         realização
dos         propósitos         para         os         quais         aponta         sua         definição.         Sob
vários         olhares,         a         humanização         pode         ser         compreendida
como:

I.Princípio         de         conduta         de         base         individual         e         restrita.

II.Movimento         contra         a         violência         institucional         na         área         da
saúde.

III.Política         pública         para         a         atenção         e         a         gestão         no         SUS.

IV.Metodologia         auxiliar         para         a         gestão         participativa.

V.Tecnologia         do         cuidado         na         assistência         à         saúde.

Desses         itens,         é(são)         princípio(s)         e         diretriz(es)         da
humanização         no         SUS:

(A) I         e         II.

(B) I,         III,         e         V.

(C) II,         IV         e         V.

(D) I.

Questão 02
No         Brasil,         a         saúde         é         direito         de         todos         e         dever         do         Estado.
As         ações         e         serviços         públicos         de         saúde         integram         uma
rede         regionalizada         e         hierarquizada         e         constituem         um
sistema         único,         o         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         que
possui         objetivos         e         atribuições.         A         execução         de         ações         que
estão         incluídas         no         campo         de         atuação         do         SUS,         incluem,
EXCETO:

(A) Vigilância         Epidemiológica.

(B) Fiscalização         Ambiental.

(C) Vigilância         Ambiental.

(D) Vigilância         Sanitária.

Questão 03
A         iniciativa         privada         pode         atuar         no         SUS         de         diversas
formas,         uma         delas         é         por         meio         do         socorro         oferecido         ao
sistema,         no         caso         de         faltas         de         medicamentos,
profissionais,         leitos         de         UTIs         (como         no         caso         da         pandemia
da         Covid-19).         Sobre         a         regulamentação         da         participação
da         iniciativa         privada         no         SUS,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Um         exemplo         de         parceria         público-privada         (PPP)         são
estabelecimentos         filantrópicos,         como         as         Santas
Casas.

(B) Na         rede         pública,         os         termos         utilizados         para         obtenção
de         serviços         da         iniciativa         particular         são         contratação         e
cooperação.

(C) É         obrigatória         a         licitação,         quando         apenas         uma
empresa         privada         oferece         o         tipo         de         serviço         na         região,
ou         em         casos         de         urgência         ou         emergência.

(D) Neste         tipo         de         participação,         é         determinada         uma         verba
pública         para         pagamento         dos         serviços         de         forma
parcial,         e         a         população         deve         fazer         o         complemento
para         o         restante         do         pagamento.

Questão 04
"É         um         desenho         de         toda         uma         área/território         que
representa         no         papel         o         que         existe         em         uma         determinada
localidade:         ruas,         casas,         escolas,         serviços         de         saúde,
pontes,         córregos         e         outras         informações         que         são
importantes,         e         deve         ser         uma         ferramenta         indispensável
para         o         trabalho         de         um         ACS.         Essa         é         a         definição         de:

(A) Tabela.

(B) Gráfico.

(C) Figura.

(D) Mapa.

Questão 05
É         fundamento         e         diretriz         da         PNAB         vincular         os
usuários/famílias         aos         profissionais/equipe         que         os
atendem,         desenvolvendo         relações         de         vínculo         e         de
responsabilização         entre         as         equipes         e         a         população
atendida         em         uma         área         específica.         Dentro         das         diretrizes
da         PNAB,         o         Programa         de         Agentes         Comunitários         de
Saúde         (PACS)         estabelece         que         a         principal         atividade
destes         profissionais         consiste         em         realizar         visitas
domiciliares.         Neste         contexto,         é         considerada         uma
atribuição         do         ACS,         EXCETO:

(A) Desenvolver         atividades         de         promoção         da         saúde.

(B) Desenvolver         atividades         de         prevenção         das         doenças         e
agravos.

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

(D) Assistir         ao         Enfermeiro         nas         atividades         de         assistência
de         Enfermagem.

Questão 06
A         assistência         prestada         à         gestante         durante         a         gravidez,
visa         melhorar         e         evitar         problemas         para         a         mãe         e         a         criança
nesse         período         e         no         momento         do         parto.         Para         a
organização         dos         serviços,         o         planejamento         e         a
programação         na         atenção         ao         Pré-Natal         de         Baixo         Risco
analise         as         assertivas         abaixo         e         analise:

I.A         Estratégia         Saúde         na         Família         (ESF)         é         o         ponto         de
atenção         estratégico         para         melhor         acolher         as
necessidades         da         gestante,         proporcionando         um
acompanhamento         longitudinal         e         continuado.

II.As         equipes         de         Atenção         Básica         devem         se
responsabilizar         pela         população         de         sua         área         de
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abrangência,         mantendo         a         coordenação         do         cuidado
mesmo         quando         a         referida         população         necessita         de
atenção         em         outros         serviços         do         sistema         de         saúde.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         está         correta         e         II         está         incorreta.

(B) I         está         incorreta         e         II         está         correta.

(C) I         e         II         estão         corretas.

(D) I         e         II         estão         incorretas.

Questão 07
Analise         as         assertivas         abaixo,         assinale         V,         se         verdadeiras,
ou         F,         se         falsas.         Qual         é         a         ordem         correta         de
preenchimento         dos         parênteses,         de         cima         para         baixo,         é:

(__)A         hipertensão         arterial         é         uma         doença         que         se
caracteriza         por         pressão         elevada         exercida         pelo         sangue
nas         paredes         das         veias.         Necessita         de         avaliação         médica         e
acompanhamento         regular         dos         níveis         pressóricos.

(__)A         diabetes         mellitus         é         uma         doença         que         ocorre         quando
o         organismo         produz         pouca         ou         nenhuma         insulina         e         tem
como         maiores         fatores         de         risco         a         obesidade,         história
familiar         e         o         sedentarismo.

(__)Os         casos         de         hipertensão         arterial         considerados         leves
podem         ser         manejados         com         dieta         e         atividade         física,         nem
sempre         necessitando         do         uso         de         medicamentos         de         forma
continuada.

(__)A         hipertensão         arterial         e         a         diabetes         mellitus         são
consideradas         doenças         crônicas         não         transmissíveis.

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

(A) F,         V,         F,         V.

(B) F,         F,         V,         V.

(C) F,         V,         V,         V.

(D) V,         V,         F,         V.

Questão 08
O         controle         de         pragas         e         vetores         é         essencial         em         serviços
de         saúde         e         abrange         diversas         medidas         que         são         efetivas
no         combate         às         pragas         e         vetores,         protegendo
simultaneamente         um         determinado         ambiente         e
promovendo         a         saúde         da         população.         O         tratamento         que
visa         controlar         a         incidência         e         proliferação         de         insetos
rasteiros         e         voadores,         por         meio         de         novas         rotinas,         com         a
aplicação         de         produtos         domissanitários,         ou         pela
instalação         de         barreiras         físicas         é         denominado:

(A) Desinsetização.

(B) Manejo         mecânico.

(C) Pulverização.

(D) Desinfecção.

Questão 09
A         queda         é         um         evento         bastante         comum         e         pode         levar         ao

aumento         do         risco         de         uma         lesão         grave         pós-queda         em
idosos.         É         considerado         um         fator         de         risco         que         mais         se
associa         às         quedas         em         idosos,         EXCETO:

(A) Equilíbrio         diminuído.

(B) Uso         de         sedativos.

(C) Ingestão         adequada         de         Cálcio         e         vitamina         D.

(D) Sexo         feminino.

Questão 10
Analise         as         sentenças         abaixo         e         analise:

I.         "O         Aedes         Aegypti         é,         essencialmente,         um         mosquito
urbano".

II.O         seu         ciclo         de         vida         compreende         quatro         fases:         ovo,
larva         (dois         estágios         larvários),         pupa         e         adulto.

Estão         CORRETAS:

(A) I         está         incorreta         e         II         está         correta.

(B) I         e         II         estão         corretas.

(C) I         está         correta         e         II         está         incorreta.

(D) I         e         II         estão         incorretas.

Questão 11
Durante         visita         domiciliar,         uma         mulher,         moradora         da
residência,         de         29         anos         de         idade,         casada,         sem         filhos,
sexualmente         ativa,         com         IMC         de         36,7         kg/m2,         com         cartão
de         vacinas         atualizado,         sem         queixas         de         saúde         no
momento,         pergunta         ao         ACS         se         ela         precisa         procurar         a
Unidade         Básica         de         Saúde         para         atendimento         médico.         A
orientação         do         ACS         é         que         ela         precisa         procurar         a         UBS         de
Saúde         e         encaminhá-la         à         UBS.         Qual         seria         um         possível
motivo         para         esta         orientação         do         ACS         em         relação         ao
questionamento         feito.

(A) Realizar         mamografia.

(B) Realizar         densitometria         Óssea.

(C) Realizar         exame         preventivo         de         colo         de         útero.

(D) Realizar         rastreio         para         obesidade.

Questão 12
A         criação         da         PNH         veio         da         necessidade         de         avanço         e
qualificação         do         sistema         nacional         de         saúde         na         relação         e
nos         processos         de         atenção         ao         usuário,         bem         como         no
trabalho         de         gestores         e         trabalhadores         da         área,
reconhecendo         a         singularidade         e         a         capacidade         criadora
de         cada         sujeito         envolvido.         A         PNH         está         pautada         em         quais
princípios?

(A) Descentralização         político?administrativa,         proteção
social         integral         e         garantia         do         cuidado         e         assistência         em
saúde.

(B) Democratização         da         gestão         e         dos         serviços,
universalidade         e         fortalecimento         da         atenção         básica         de
saúde         apenas         nos         municípios.

(C) Centralidade         da         esfera         pública         na         política,
intersetorialidade         e         hierarquização         dos         serviços         por
grau         de         complexidade.
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(D) Transversalidade,         indissociabilidade         entre         atenção         e
gestão         e         protagonismo         e         autonomia         dos         sujeitos
coletivos.

Questão 13
O         Sr.         Belarmino         José,         de         62         anos,         procura         atendimento
na         UBS         com         queixas         de         muitas         dores         nas         articulações         e
em         todo         o         corpo.         Durante         o         atendimento         médico         ele
relatou         estar         com         febre         há         quatro         dias,         dor         de         cabeça
muito         forte         e         uma         dor         "estranha"         por         trás         dos         olhos.         Com
base         nos         sinais         e         sintomas         relatados,         o         médico         deve
suspeitar         de:

(A) Tuberculose.

(B) Covid-19.

(C) Dengue.

(D) Gripe         comum.

Questão 14
"Uma         área         mais         propensa         à         inundação         é         um         exemplo         de
_____         de         risco,         isto         é,         espaços         dentro         de         um         _____         que
apresentam         condições         mais         favoráveis         ao         aparecimento
de         doenças".

Preencha         as         lacunas         da         frase         e         assinale         a         alternativa
que         contenha         as         palavras         que         completam         a         frase         de
forma         CORRETA:

(A) comunidade,         microárea

(B) população,         território

(C) saúde,         território

(D) microárea,         território

Língua Portuguesa

Questão 15
Um         ônibus         estava         estacionado         em         um         posto         de
combustíveis,         nas         proximidades         de         Sacramento,         no
Triângulo         Mineiro.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         acentuação
gráfica.

(A) O         vocábulo         'combustíveis'         é         acentuado         por         ser         uma
proparoxítona.

(B) Há         três         proparoxítonas         presentes         na         frase.

(C) Os         vocábulos         'ônibus'         e         'Triângulo'         são         acentuados
pela         mesma         regra.

(D) O         vocábulo         'combustíveis'         é         acentuado         por         ser         uma
paroxítona         terminada         em         'íveis'.

Questão 16
O         motorista         relatou         que         ouviu         a         explosão.

Conjugando         os         verbos         no         pretérito         mais         que         perfeito         do
indicativo,         tem-se:

(A) O         motorista         relataria         que         ouviria         a         explosão.

(B) O         motorista         relatasse         que         ouvisse         a         explosão.

(C) O         motorista         relatara         que         ouvira         a         explosão.

(D) O         motorista         relatava         que         ouvia         a         explosão.

Questão 17
Deslocaram-se         duas         viaturas         para         o         local.

Em         relação         ao         sujeito,         pode-se         afirmar         que         se         trata         de:

(A) Sujeito         indeterminado.

(B) Sujeito         composto.

(C) Sujeito         simples.

(D) Oração         sem         sujeito.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
Respeitando         um         pedido         dos         líderes         da         Igreja         Ortodoxa,         o
governo         russo         aceitou         estabelecer         uma         trégua         aos
ataques         que         vem         acontecendo         no         território         ucraniano
desde         fevereiro         de         2022,         porém,         o         governo         ucraniano
não         agiu         da         mesma         forma,         alegando         ser         "hipocrisia"         e
que         se         tratava         de         uma         "manobra"         dos         russos.         Por         qual
motivo         a         igreja         solicitou         essa         trégua?

(A) Para         que         a         população         pudesse         participar         de         um
evento         promovido         pela         igreja         pedindo         o         fim         da
guerra.

(B) Para         que         os         soldados         pudessem         visitar         suas
famílias.

(C) Para         que         a         população         ucraniana         das         cidades
atacadas         pudessem         deixar         as         localidades         em
segurança.

(D) Para         que         a         população         pudesse         comemorar         o         Natal
ortodoxo.

Questão 19
"A         história         de         São         José         do         Cedro         nos         conta         que         o"         modo
de         viver         das         pessoas         que         aqui         se         instalaram         sempre         foi
muito         humilde,         devido         às         condições         sociais         em         que         se
encontravam.         A         princípio,         com         alguns         costumes
específicos         da         origem         (...)".

Disponível         em:         https://saojosedocedro.atende.net/cidadao/

pagina/apresentacao

As         origens         às         quais         o         texto         acima         se         refere         são:

(A) Italiana,         polonesa         e         cabocla.

(B) Polonesa,         alemã         e         indígena.

(C) Indígena,         italiana         e         polonesa.

(D) Alemã,         italiana         e         cabocla.

Questão 20
Entre         os         direitos         garantidos         pela         Lei         Orgânica         de         São
José         do         Cedro/SC         aos         servidores         municipais         consta         o
repouso         semanal         remunerado,         que         deve         ser:

(A) Obrigatoriamente         aos         domingos.
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(B) Preferencialmente         aos         domingos.

(C) Preferencialmente         aos         sábados.

(D) Obrigatoriamente         aos         sábados.
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