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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
Os         microrganismos         são         seres         vivos         muito         pequenos         para
serem         observados         a         olho         nu.         Estes         incluem         as         bactérias,
os         fungos         (leveduras         e         fungos         filamentosos),         os
protozoários,         os         helmintos,         as         algas         e         os         vírus,         os         quais
apresentam         uma         série         de         particularidades.         A         respeito
dos         tipos         celulares         estudados         na         microbiologia,         leia         as
assertivas         a         seguir         e         assinale         V         (verdadeira)         ou         F         (falsa):

(__)As         bactérias         são         organismos         unicelulares         e         a         maioria
tem         parede         celular         de         peptidoglicano.

(__)Os         fungos         (leveduras         e         bolores)         são,         em         sua
maioria,         procariotos         unicelulares.

(__)As         algas         são         eucariotos         que         obtêm         seus         alimentos
por         meio         da         fotossíntese.

(__)Os         vírus         são         entidades         acelulares         que         têm         um
núcleo         de         ácido         nucleico         circundado         por         uma         camada
proteica.

Assinale         a         alternativa         que         contém         a         sequência
CORRETA.

(A) V,         V,         V,         V.

(B) V,         F,         V,         V.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) F,         F,         V,         V.

Questão 02
Doença         parasitária,         enfermidade         parasitária,         ou
parasitose,         é         uma         doença         infecciosa         causada         por         um
parasito         protozoário         ou         metazoário         (cestódeo,
trematódeo,         nematódeo         e         artrópode).         Com         relação         à
designação         de         escrita         das         doenças         causadas         por
parasitas:

(A) Podem         ser         escritas         tanto         com         o         sufixo         -íase         ou         -ose,
embora         algumas         doenças         apresentam         a         forma         de
escrita         consagrada.

(B) Podem         ser         escritas         tanto         com         o         sufixo         -íase         ou         -ose.
Não         há         preferência.

(C) Preconiza-se         o         uso         do         sufixo         -íase.

(D) Preconiza-se         o         uso         do         sufixo         -ose.

Questão 03
Para         prevenir         as         infecções         hospitalares,         faz-se
necessário         que         todo         o         instrumental         cirúrgico         sejam
adequadamente         esterilizados.         No         Brasil,         a         esterilização
manual         por         imersão         em         glutaraldeído         ou         qualquer
método         químico,         de         instrumentais         cirúrgicos         ou         produtos
para         saúde,         é         proibida,         conforme:

(A) Decreto         nº         3.029/1999.

(B) RDC         8/2009.

(C) Lei         nº.         6.437/1977.

(D) RDC156/2006.

Questão 04
As         ações         desenvolvidas         nos         serviços         do         Programa
Saúde         do         Adolescente         (APS)         precisam         considerar,         em
seu         planejamento,         sua         execução         e         sua         avaliação
permanentes,         além         da         participação         do         adolescente,         o
envolvimento         e         a         adesão         de         familiares         e         da         comunidade
em         que         o         jovem         está         inserido.         Além         disso,         devem
considerar         outros         fatores         nas         ações         desenvolvidas         para
o         público         adolescente         dentre         os         quais         pode-se         citar,
EXCETO:

(A) Classe         social.

(B) Particularidades         de         gênero.

(C) Acesso         à         educação.

(D) Uso         de         redes         sociais.

Questão 05
No         Sistema         Único         de         Saúde,         qual         é         o         princípio         que
norteia         as         políticas         de         saúde         pública         brasileira,
reconhecendo         necessidades         de         grupos         específicos,
atuando         para         reduzir         o         impacto         das         diferenças,
considerando         que         o         direito         à         saúde         passa         pelas
diferenças         sociais         e         deve         atender         a         diversidade?

(A) Regionalização.

(B) Universalidade.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

Questão 06
No         Brasil,         a         esquistossomose         é         causada         pelo
Schistossoma         mansoni.         O         principal         hospedeiro         e
reservatório         do         parasita         é         o         homem         sendo         a         partir         de
suas         fezes         e         urina         que         os         ovos         são         disseminados.
Possui         ainda         um         hospedeiro         intermediário         que         são         os
caramujos,         caracóis         ou         lesmas,         onde         os         ovos         passam         a
forma         larvária.         A         esquistossomose         é         considerada,         em
relação         à         sua         transmissão:

(A) Doença         de         veiculação         hídrica.

(B) Doença         de         veiculação         xenobiótica.

(C) Doença         de         veiculação         atmosférica.

(D) Doença         sem         veiculação.

Questão 07
Sobre         medicamentos         e         suas         vias         de         administração,         você
pode         concluir         que         está         correto         o         que         se         afirma,         apenas,
em:

I.Todo         medicamento         deve         ser         prescrito         pelo         médico.

II.Efeito         colateral         é         um         termo         usado         para         identificar
qualquer         resposta         prejudicial         ou         indesejável,         não
intencional,         a         um         medicamento,         que         ocorre         nas         doses
usuais         do         mesmo.

III.Na         via         sublingual,         a         absorção         é         mais         rápida         em         virtude
da         grande         vascularização         da         área.

IV.A         via         retal         é         utilizada         em         pacientes         com         alterações
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gástricas,         como         náuseas         e         vômitos,         com         dificuldade         ou
incapacidade         de         deglutir.

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) III         e         IV.

(B) II.

(C) III.

(D) II         e         IV.

Questão 08
Qualidade         de         vida         também         pode         ser         entendida         como         as
necessidades         básicas         do         ser         humano         que         precisam         ser
preenchidas         para         que         o         cidadão         possa         se         sentir         bem.
Nesse         sentido,         é         considerada         uma         necessidade         básica
humana:

(A) Ter         filhos.

(B) Transporte         público.

(C) Dinheiro.

(D) Nutrição.

Questão 09
A         respiração         é         uma         ação         natural         e         constante         para         os
seres         vivos.         Ela         é         um         processo         fisiológico         pelo         qual         os
indivíduos         inalam         oxigênio         do         meio         circulante         e         exalam
dióxido         de         carbono.         A         respiração,         ou         troca         de

substâncias         gasosas         (O2         e         CO2),         acontece         entre         o         ar         e         a
corrente         sanguínea.         Durante         a         oxigenação
proporcionada         pela         respiração,         na         circulação         sistêmica,
ocorre:

(A) Eliminação         de         CO2         e         O2         nos         tecidos.

(B) Eliminação         de         O2         e         absorção         de         CO2         nos         pulmões.

(C) Eliminação         de         CO2         e         absorção         de         O2         nos         tecidos.

(D) Absorção         de         CO2         e         O2         nos         tecidos.

Questão 10
A         Política         Nacional         de         Atenção         Integral         da         Saúde         do
Homem         (PNAISH)         tem         como         diretriz         promover         ações         de
saúde         que         contribuam         significativamente         para         a
compreensão         da         realidade         singular         masculina         nos         seus
diversos         contextos         e         é         desenvolvida         a         partir         de         cinco         (05)
eixos         temáticos.         Dentre         as         alternativas         abaixo         qual         é         a
única         que         não         é         um         dos         eixos         temáticos         da         PNAISH:

(A) Acesso         e         Acolhimento.

(B) Saúde         Sexual         e         Saúde         Reprodutiva.

(C) Prevenção         de         doenças         e         Violência         sexual.

(D) Paternidade         e         Cuidado.

Questão 11
Durante         muito         tempo,         na         história,         pouco         se         sabia         sobre
as         reais         causas,         os         microrganismos         envolvidos,         a         forma
de         transmissão         e         o         tratamento         das         doenças         infecciosas.
A         microbiologia         atual         e         tecnológica         só         foi         possível         a         partir

de         uma         série         de         acontecimentos.         Assinale         a         alternativa
que         contém         o         evento         inicial         que         impulsionou         a
descoberta         e         o         desenvolvimento         da         microbiologia.

(A) O         uso         da         fermentação         e         pasteurização.

(B) A         teoria         da         biogênese.

(C) A         teoria         da         abiogênese.

(D) A         invenção         do         microscópio.

Questão 12
O         coração         bombeia         sangue         para         os         pulmões         e         para
todas         as         partes         do         corpo,         por         meio         de         uma         sequência         de
contrações         altamente         organizadas         de         suas         quatro
câmaras.         O         fluxo         sanguíneo         precisa         seguir         por         um
sentido         único         para         que         o         processo         de         oxigenação
disponibilize         a         nutrição         das         células         nos         tecidos         e         órgãos.
Assim,         algumas         estruturas         anatômicas         atuam         como
mecanismo         para         impedir         o         refluxo         de         sangue         venoso,
garantindo         a         eficiência         do         ciclo         cardíaco.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         o         nome         dessas
estruturas.

(A) Valvas.

(B) Câmaras.

(C) Septos.

(D) Veias.

Questão 13
A         Política         Nacional         de         Atenção         Básica         estabelece         a
revisão         de         diretrizes         para         a         organização         da         atenção
básica         no         âmbito         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS),         e         é
essencialmente         composta         por         dois         modelos         de         unidades
que         se         localizam         em         áreas         geograficamente         delimitadas,
fixadas         próximo         à         moradia         do         usuário.         Sobre         esse
contexto         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Unidade         de         Pronto         Atendimento         (UPA)         e         Unidades
com         Programa         Saúde         da         Família         (PSF).

(B) Unidades         com         Estratégias         de         Saúde         da         Família
(ESF)         e         Unidades         com         Programa         Saúde         da         Família
(PSF).

(C) Unidades         Básicas         de         Saúde         Tradicionais         (UBS)         e
Unidade         de         Pronto         Atendimento         (UPA).

(D) Unidades         Básicas         de         Saúde         Tradicionais         (UBS)         e
Unidades         com         Estratégias         de         Saúde         da         Família
(ESF).

Questão 14
A         coleta         de         exames         contempla         a         execução         de         ações         de
enfermagem.         Para         coleta         de         amostra         de         fezes         em
pacientes         com         incontinência         fecal         ou         crianças         a         amostra
poderá         ser:

(A) Dissolvida         em         álcool         70%.

(B) Coletada         do         vaso         sanitário.

(C) Coletada         das         fraldas         ou         lençóis.

(D) Diluída         em         água.
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Língua Portuguesa

Questão 15
O         motorista         relatou         que         ouviu         a         explosão.

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

(A) O         motorista         relatava         que         ouvia         a         explosão.

(B) O         motorista         relatasse         que         ouvisse         a         explosão.

(C) O         motorista         relatara         que         ouvira         a         explosão.

(D) O         motorista         relataria         que         ouviria         a         explosão.

Questão 16
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) Os         vocábulos         'ônibus'         e         'Triângulo'         são         acentuados
pela         mesma         regra.

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

(C) Há         três         proparoxítonas         presentes         na         frase.

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

Questão 17
Deslocaram-se         duas         viaturas         para         o         local.

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

(A) Sujeito         composto.

(B) Sujeito         indeterminado.

(C) Sujeito         simples.

(D) Oração         sem         sujeito.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
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         sábados.

(B) Preferencialmente         aos         domingos.

(C) Obrigatoriamente         aos         domingos.

(D) Preferencialmente         aos         sábados.

Questão 19
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         ucraniana         das         cidades
atacadas         pudessem         deixar         as         localidades         em
segurança.

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

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

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

Questão 20
"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) Alemã,         italiana         e         cabocla.

(B) Indígena,         italiana         e         polonesa.

(C) Polonesa,         alemã         e         indígena.

(D) Italiana,         polonesa         e         cabocla.
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