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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Faesc diz que há aumento da criminalidade em áreas rurais de SC 

 

Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com casos de 

violência no campo. A queixa principal trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

Quem faz o alerta é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa 

Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Em suas palavras: "há um flagelo nas famílias rurais 

catarinenses com medo dos criminosos e um aumento da criminalidade". 

Pedroso conta que a Faesc pediu ao governo do Estado a criação de um programa 

emergencial de segurança nas áreas rurais. Uma das propostas é fazer com que a Polícia Ambiental 

da Polícia Militar passe a atuar contra a criminalidade. 

Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região de Água Doce, no Meio-

Oeste. Cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além de 

invasões de residências. 

O interior de Santa Catarina costuma ter índices de criminalidade bem abaixo aos dos 

grandes centros urbanos. Um fenômeno que costuma acontecer esporadicamente é a chamada onda 

de violência com casos isolados. 

No Meio-Oeste e Planalto Norte, por exemplo, na divisa com o Paraná, houve nos últimos 

anos ações de violentas quadrilhas de assaltantes de bancos em cidades pequenas com baixo efetivo 

policial e roubos a passageiros de ônibus de excursão nas rodovias. [...] 

Indagado a respeito, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira 

Pinto Júnior, se mostrou surpreso com a queixa apresentada pela Faesc. Alceu afirma que tem 

acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e garante que não houve 

aumento. [...] 

Diogo Vargas - Diário Catarinense - 05/06/2018 – (Acesso em 05/06 e adaptado para essa prova) 

 

01. O texto é: 

A) Uma notícia. 

B) Uma história. 

C) Uma lenda. 

D) Um recado. 
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02. Sobre as informações do texto é correto o que se afirma em: 

A) A Polícia Ambiental da Polícia Militar vai atuar contra a criminalidade no campo. 

B) O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina diz que os 

crimes no interior do Estado aumentaram. 

C) O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina está preocupado com a violência nos 

grandes centros de Santa Catarina. 

D) A queixa principal dos agricultores, produtores e empresários do interior catarinense são furtos 

de carros e assaltos a ônibus de excursão. 

 

03. Na frase, “Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com 

casos de violência no campo”. O sentido de receosos na frase é: 

A) Carajosos. 

B) Preparados. 

C) Amedrontados. 

D) Sem ação. 

 

04. “Zeferino cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além 

de invasões de residências”. Na frase, foi empregado o uso de vírgulas: 

A) Para separar os elementos citados em sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 

C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 

D) Para separar orações da frase. 

 

05. Sobre letras e sons/fonemas das palavras abaixo, está correto o que se afirma em: 

A) Na palavra quadrilha – há 10 letras e 10 sons/fonemas. 

B) Na palavra campo – há 5 letras e 4 sons/fonemas. 

C) Na palavra houve – há 4 letras e 5 sons/fonemas. 

D) Na palavra assaltante – há 9 letras e 10 sons/fonemas. 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras são paroxítonas: 

A) Empresários; pública; maquinários; está; pecuária. 

B) Empresários; violência; Paraná; residências; fenômeno. 

C) Ônibus; violência; maquinários; residências; pecuária. 

D) Empresários; violência; maquinários; residências; pecuária. 
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07. Assinale a alternativa em que há duas orações. 

A) Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região. 

B) O interior de Santa Catarina tem índices de criminalidade bem abaixo aos dos grandes centros 

urbanos. 

C) Alceu afirma que tem acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e 

garante que não houve aumento. 

D) A queixa principal dos agricultores trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

 

Matemática 

 

08. Na matemática temos uma ordem hierárquica para realização das 4 operações matemáticas 

(além de outras). Nesse caso resolva o modelo matemático apresentado a seguir: 2 + (–5) – (– 10) + 

(2 x 10): 

A) 30. 

B) 27. 

C) 17. 

D) Zero. 

 

09. João Pedro Pedreira foi viajar de São Pedro para São Vicente, distantes 160 Km e, levou 2,5 

horas. Se ele viajasse nas mesmas condições, mesma velocidade média, quantas horas levaria para 

percorrer 192 Km? 

A) 5 horas. 

B) 2,333... horas. 

C) 3,5 horas. 

D) 3 horas. 

 

10. Uma placa de metal retangular possui as dimensões de 60cm de largura por 80cm de 

comprimento. Qual a área dessa placa de metal? 

A) 48m². 

B) 480cm². 

C) 4800cm². 

D) 48.000cm². 
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11. As lojas Pedra e Cia Ltda estão com uma promoção nas vendas de produtos de inverno, 

aplicando 10% e depois + 10% (tudo desconto) nas compras à vista. Se a senhora Luiza comprou 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pagou à vista, com os descontos aplicados. Qual o valor que foi 

pago pela Sra. Luiza nessa operação comercial? 

A) R$ 320,00. 

B) R$ 324,00. 

C) R$ 400,00. 

D) R$ 480,00. 

 

12. Uma caixa utilizada para carregar grãos possui as dimensões de 2 metros por 0,5 metros de base 

e a sua altura é de 3 metros. Qual o volume dessa caixa, própria para armazenar grãos, com essas 

características apresentadas? 

A) V= 6m³. 

B) V= 1,5m³. 

C) V= 3m³. 

D) V= 3m². 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para plástico. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

14. A letra e música do Hino do Município de Saudades é de autoria de: 

A) João Santana. 

B) Aécio Santana. 

C) José Acácio Santana. 

D) João Acácio Santana. 
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15. Dos trechos abaixo, assinale aquele que não faz parte da letra do Hino do Município de 

Saudades: 

A) [...] A bondade do solo bendizes e oferece a Deus teu suor [...]. 

B) […] A força está toda do povo nas massas, Irmão somos todos e todos iguais […]. 

C) […] Ó Saudades de lutas e glórias de riquezas no povo e na terra […]. 

D) […] Muito anos atrás o imigrante nessas plagas desertas chegou […]. 

 

16. Analise as afirmativas sobre os limites do município de Saudades: 

I. Ao Norte com os municípios de Pinhalzinho e Modelo. 

II. Ao Sul com os municípios de Cunhataí e São Carlos. 

III. Ao Leste com o município de Nova Erechim. 

IV. Ao Oeste com o município de Cunha Porã. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Apenas a afirmativa IV está correta. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

17. O município de Saudades foi emancipado em: 

A) 1950. 

B) 1954. 

C) 1960. 

D) 1961. 

 

18. A bandeira do município de Saudades é composta por algumas cores e ao centro da mesma está 

o brasão do município. Sobre as cores da bandeira, é correto afirmar que as cores predominantes na 

bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e amarela. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelho. 

D) Verde, vermelha e amarela. 
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19. O atual governador do Estado de Santa Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Esperidião Amin Helou Filho. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

20. Sobre os presidentes do Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

I. Fernando Collor de Mello, foi presidente no período de 1990 a 1994. 

II. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente no período de 1995 a 2003. 

III. Itamar Franco, foi presidente no período de 1992 a 1995. 

IV. João Figueiredo, foi presidente no período de 1975 a 1985. 

V. Artur da Costa e Silva, foi presidente no período de 1967 a 1969. 

VI. Dilma Rousseff, foi presidente no período de 2011 a 2015. 

Está correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III e VI.  

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão incorretas. 

D) II, III e V. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Entre as diversas políticas nacionais em saúde, tem-se a “Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas”. Dentre as responsabilidades institucionais, essa política apresenta as que 

estão para o âmbito das Secretarias Municipais de Saúde, que deverão atuar de forma complementar 

na execução das ações de saúde indígena, em articulação com o Ministério da Saúde/FUNASA. 

Assim, essa política remete a integração das ações nos programas especiais, na qual a Secretaria 

Municipal de Saúde deverá dar atenção as seguintes doenças e serviços: 

I. Imunizações. 

II. Saúde da Mulher. 

III. Saúde da Criança. 

IV. Vigilância Nutricional. 

V. Controle da Tuberculose, Malária, Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 

VI. Vigilância Epidemiológica. 

VII. Vigilância Sanitária. 
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VIII. Doenças Crônico-Degenerativas. 

Das atenções e serviços acima relacionados, exclui-se a(s) seguinte(s), devido a(s) seguinte(s) 

justificativa: 

A) Imunizações: devido aos povos indígenas, por princípios de tradição, não possuir carteira de 

vacinação; Vigilância Nutricional: devido aos povos indígenas alimentarem-se apenas de alimentos 

provenientes da natureza. 

B) Saúde da Mulher: devido as possíveis consultas poderem ser realizadas por médicos do sexo 

masculino, que é contra os princípios dos povos indígenas; Vigilância Sanitária: devido os povos 

indígenas possuir residências que preservam a cultura de contato com a natureza, a inserção da 

vigilância sanitária iria contra os princípios dos índios. 

C) Vigilância Nutricional: devido aos povos indígenas alimentarem-se apenas de alimentos 

provenientes da natureza. Doenças Crônico-Degenerativas: por não afetarem as populações 

indígenas. 

D) Nenhuma é excluída para a atenção à saúde dos povos indígenas. 

 

22. A Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 e suas alterações, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, apresenta diversos artigos, entre eles: 

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. Terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do 

controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 

sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 

III. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

Fazem parte da Lei n° 8.080/90 os artigos expressos nos itens: 

A) I, II e III. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) II e III. 
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23. O Sistema Único de Saúde (SUS) possui diversos campos de atuação, no qual se tem as 

seguintes execuções de ações: 

I. Vigilância Epidemiológica. 

II. Vigilância Sanitária. 

III. Saúde do Trabalhador. 

IV. Assistência Terapêutica Integral, excluindo a Assistência Farmacêutica. 

As execuções de ações corretamente expressas no SUS são: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) I, II e IV. 

D) I e IV. 

 

24. Em 2004, o governo federal lançou a “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher”. Esse documento foca na integralidade e na promoção da saúde, garantindo os direitos 

sexuais e reprodutivos, melhorando a atenção obstétrica, o planejamento familiar e combatendo à 

violência sexual e doméstica. Além de tudo isso, também busca uma atenção para as mulheres que 

vivem com HIV/AIDS, além das portadoras de determinadas doenças crônicas não transmissíveis e 

com câncer ginecológico. Para as mulheres negras, essa política possui um foco maior na: 

I. Mortalidade precoce (incluindo maior mortalidade infantil). 

II. Discriminação na assistência durante a gravidez e parto. 

III. Maior frequência de diabetes tipo 2, miomas, hipertensão arterial e anemia falciforme. 

Das expressões acima, referentes à “Saúde das Mulheres Negras” da “Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher”, estão corretas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

25. O Ministério da Saúde do Brasil distribui para as Secretarias de Saúde, em todo o território 

nacional, a “Caderneta de Saúde da Criança”. Essa distribuição é gratuita, e a criança a recebe ainda 

na maternidade. Essa caderneta é um documento único para cada criança, na qual é realizado o 

acompanhamento da sua saúde, seu crescimento e desenvolvimento. A abrangência etária desta 

caderneta é: 

A) Nascimento até os 9 anos de idade. 
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B) Nascimento até os 12 anos de idade. 

C) Nascimento até os 16 anos de idade. 

D) Nascimento até os 18 anos de idade. 

 

26. Assim como existe a “Carteira de Saúde da Criança” o Ministério da Saúde também possui a 

“Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa”. Essa caderneta qualifica a atenção para os idosos no Sistema 

Único de Saúde (SUS), sendo um documento que auxilia na qualidade do acompanhamento de 

saúde da pessoa idosa, na qual as equipes de saúde, os próprios idosos e/ou seus familiares (ou 

cuidadores) poderão usá-la para esse acompanhamento, já que nela constam registros pelo período 

de cinco anos, além de suas informações pessoais, familiares e sociais, apresentando ainda suas 

condições de saúde e hábitos de vida. Dessa forma, as equipes de saúde possuem um trabalho mais 

organizado e otimizado para as ações que avaliam de forma integral a saúde da pessoa idosa, 

identificando as principais vulnerabilidades de cada um, melhorando as orientações de autocuidado. 

A 4ª Edição desta caderneta, lançada em 2017, apresenta os seguintes itens: 

I. Dados Pessoais. 

II. Avaliação da Pessoa Idosa. 

III. Controle de Pressão Arterial. 

IV. Controle de Glicemia. 

V. Controle de Alcoolemia. 

VI. Calendário de Vacinação. 

VII. Avaliação de Saúde Bucal. 

Dos itens relacionados, há um deles falsamente mencionado, sendo: 

A) Item II. 

B) Item V. 

C) Item VI. 

D) Item VII. 

 

27. “A estruturação territorial do Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo feita no Brasil por meio 

da chamada territorialização da saúde. É uma política e uma técnica utilizada para definir territórios 

de atuação dos serviços...” “...a expressão a saúde é direito de todos carrega consigo os três 

princípios doutrinários SUS - universalidade, equidade e integralidade - e encaminha para a 

necessidade do arranjo territorial (integrado, sistêmico, equitativo) dos serviços e das ações” 

(Rivaldo Mauro de Faria, 2013). De modo geral, a estruturação territorial dos serviços do SUS vem 
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sendo feita no Brasil através da chamada “territorialização da saúde”. Assim, é correto afirmar que 

a territorialização é:  

A) É uma política de estado que planeja a localização e os modos de inscrição territorial dos 

diversos serviços de saúde, principalmente da atenção primária, pois devem ocorrer sobre uma base 

territorial muito bem definida. 

B) É uma política de estado que visa definir para que outras cidades devem ocorrer os 

encaminhamentos dos agravos de saúde, para assim evitar deslocamentos distantes. 

C) É uma política de estado que visa definir o número de atendimentos médicos e odontológicos 

que devem ser realizados diariamente para a população de abrangência da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) em um bairro ou município. 

D) É uma política de estado que visa definir quais profissionais de saúde atuarão em um 

determinado território, sendo que essa definição deverá seguir uma determinação do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

28. Quando se estuda os indicadores de saúde, surgem os termos “Eficácia”, “Eficiência” e 

“Efetividade”. A relação correta desses três ângulos é: 

I. Eficácia. 

II. Eficiência. 

III. Efetividade. 

A. São os resultados em saúde alcançados em relação aos 

benefícios ou mudanças geradas. São reais, verdadeiros, 

legítimos, independente da ocorrência de outros fatores. 

B. Qualidade e competência que fazem os serviços em saúde 

serem de baixo custo e com excelentes benefícios e qualidade. 

C. As ações em saúde desenvolvidas conseguem alcançar os 

resultados previstos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I – A; II – B; III – C. 

B) I – C; II – A; III – B. 

C) I – C; II – B; III – A. 

D) I – B; II – C; III – A. 

 

29. Segundo BRASIL (2017), a hepatite B é causada pelo Vírus B (HBV), sendo uma infecção na 

qual o vírus está presente no sangue, no esperma e no leite materno. Assim, as causas de 

transmissão são: relações sexuais desprotegidas; mãe para filho durante a gestação, parto e 

amamentação; compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, incluindo confecção de tatuagem e 

colocação de piercings; transfusão de sangue contaminado. Além dos cuidados com as causas 
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citadas, também é importante a vacinação, que só é efetiva quando realizada as três doses, sendo 

que para indivíduos adultos deverá ter os seguintes intervalos: 

A) Intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de dois meses entre a primeira e a 

terceira dose. 

B) Intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de três meses entre a primeira e a 

terceira dose. 

C) Intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a 

terceira dose. 

D) Intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de doze meses entre a primeira e a 

terceira dose. 

 

30. Têm-se as seguintes manifestações clínicas: Doença viral febril, branda. Exantema delgado, 

rosado e plano começa 1 a 2 dias após o início dos sintomas; começa na face e no pescoço e se 

espalha para o tronco, braços e pernas. Durante o primeiro trimestre da gravidez, pode causar, no 

feto, uma síndrome congênita; pode acarretar morte intra-uterina, aborto espontâneo ou 

malformações congênitas de sistemas orgânicos importantes. A presente afirmação diz respeito 

a(o): 

A) Sarampo. 

B) Rubéola. 

C) Varíola. 

D) Hantavírus. 

 

31. Segundo o Ministério da Saúde, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), são trabalhadores de 

grande importância dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). É um profissional que trabalha com a 

comunidade do território de sua abrangência, visando facilitar o acesso da população à saúde e para 

prevenir doenças. Assim, as funções dos ACS são: 

A) Visitar regularmente residências e fazer registros da população, em relação a documentos 

básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis problemas de saúde que 

possam ser identificados na residência. Devem orientar pessoas em relação à sua saúde, 

encaminhando diretamente para os hospitais todos os problemas de saúde evidenciados. 

B) Visitar somente quando solicitado as residências e fazer registros da população solicitante, em 

relação a documentos básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis 

problemas de saúde que possam ser identificados na residência. Devem orientar pessoas em relação 
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à sua saúde, encaminhando diretamente para os hospitais todos os problemas de saúde 

evidenciados. 

C) Visitar somente quando solicitado as residências e fazer registros da população solicitante, em 

relação a documentos básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis 

problemas de saúde que possam ser identificados na residência. Devem orientar pessoas em relação 

à sua saúde, encaminhando ao posto de saúde ou outros locais de atendimento sempre que 

necessário. 

D) Visitar regularmente residências e fazer registros da população, em relação a documentos 

básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis problemas de saúde que 

possam ser identificados na residência. Devem orientar pessoas em relação à sua saúde, 

encaminhando ao posto de saúde ou outros locais de atendimento sempre que necessário. 

 

32. O termo “Risco Sanitário” diz respeito a toda e qualquer atividade, serviço ou substância capaz 

de produzir efeitos prejudiciais ou nocivos à saúde humana. Assim, tem-se a possibilidade de um 

advento adverso, que pode inclusive deixar danos irreversíveis nos atingidos ou até mesmo 

comprometer a vida. Por isso é importante o registro e coleta de informações para acompanhar os 

eventos indesejados, os agravos e os riscos à saúde. Tudo isso busca a investigação, a identificação 

e o estabelecimento de medidas de enfrentamento. No Brasil, temos o Sistema de Notificação em 

Vigilância Sanitária – NOTIVISA. Não são exemplos de notificações de eventos adversos que 

podem ser feitas no NOTIVISA: 

A) Coleta de dados epidemiológicos, acidentes de trabalho e óbitos suspeitos ou confirmados de 

dengue. 

B) Quedas de pacientes, úlcera por pressão e reação adversa ao uso de medicamentos. 

C) Inefetividade terapêutica de algum medicamento, evento adverso decorrente do uso de artigo 

médico-hospitalar e reação transfusional. 

D) Evento adverso durante procedimento cirúrgico, erros de medicação que causaram ou não dano à 

saúde do paciente e evento adverso decorrente do uso de um produto saneante.  

 

33. A prevenção consiste em ações antecipadas, baseadas em conhecimentos e experiências que 

buscam não permitir o progresso das doenças. A prevenção apresenta três fases, sendo primária, 

secundária e terciária. A partir das fases, têm-se cinco níveis que são: 

I. Reabilitação.                                                                                                   

II. Diagnóstico e Tratamento Precoce.                                                

III. Limitação da Invalidez.                     
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IV. Promoção da Saúde. 

V. Proteção Específica. 

A relação correta entre as fases e seus níveis é: 

A) Fase Primária: Níveis IV e V; Fase Secundária: Níveis I e II; Fase Terciária: Nível III. 

B) Fase Primária: Níveis II e III; Fase Secundária: Níveis IV e V; Fase Terciária: Nível I. 

C) Fase Primária: Níveis IV e V; Fase Secundária: Níveis II e III; Fase Terciária: Nível I. 

D) Fase Primária: Níveis I e II; Fase Secundária: Níveis IV e V; Fase Terciária: Nível III. 

 

34. Dentro da Estratégia Saúde da Família, têm-se alguns conceitos que auxiliam no entendimento 

do funcionamento do trabalho dos diversos profissionais que atuam na equipe, incluindo o Agente 

Comunitário de Saúde. Esses conceitos também são aplicados dentro da “Assistência em Saúde”, 

principalmente na Teoria do Autocuidado (Dorothea Orem). Alguns desses conceitos são: 

I. Ser Humano e/ou Cliente: indivíduo ou família que não é capaz de realizar o autocuidado 

necessário para si mesmo, ou para seus dependentes, a fim de manter a vida, recuperar-se da doença 

ou enfrentar seus efeitos. 

II. Ambiente: qualquer local em que a pessoa / família se encontre (Unidade Básica de Saúde - 

UBS, residência, hospital) e no qual o profissional esteja presente. 

III. Saúde: habilidade de manutenção do autocuidado de acordo com as necessidades de 

conservação da vida, promoção da integridade estrutural, do crescimento e desenvolvimento 

humano. 

IV. Assistência: um serviço prestado por profissionais, pelas capacidades adquiridas para agenciar o 

autocuidado para pessoas que apresentam incapacidades ou déficits assim como o autocuidado para 

si ou para seus dependentes. 

Os conceitos corretamente expressos são: 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV. 

D) Todos os conceitos estão corretos. 

 

35. Existem vários entendimentos para a “Ética”, um deles é de “Foucault” na qual a ética é uma 

prática reflexiva da liberdade e do exercício do autocuidado. Assim, exercer a liberdade é guiar-se, 

ter autoridade sobre si próprio frente as diversidades que se enfrenta. O cuidado exige 

administração da própria vida, sendo um cidadão que pensa, age e decide, respeitando valores e 

princípios, tendo consciência que somos sujeito sócio-individual. Na assistência de saúde, a ética 
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está presente devido os avanços da tecnologia e redução de recursos, que acabam interferindo na 

conduta dos profissionais da saúde, fazendo com que se enfrente diversos dilemas éticos. A 

“Bioética” é um ramo da “Ética” que se destina a problemas práticos e concretos, aplicada na 

medicina e na vida humana do início ao fim. A “Bioética” é orientada por três princípios, que são: 

I. Princípio da Justiça: exige igualdade e não equidade na distribuição de bens, benefícios e serviços 

prestados. 

II. Princípio da Beneficência: preconiza o atendimento aos interesses do médico e dos profissionais 

de saúde, preservando a não maleficência, referindo-se à prevenção de danos e tratamentos não 

reconhecidamente úteis e necessários. 

III. Princípio da Autonomia: visa o respeito às pessoas, à vontade, às crenças e valores morais do 

ser humano, reconhecendo o seu domínio e a autogovernabilidade de sua própria vida. 

O(s) princípios corretamente expresso(s) é(são): 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) Apenas III. 

D) Todos os princípios estão expressos corretamente. 

 

36. O Sistema Único de Saúde (SUS) está assentado em três pilares que sustentam a atenção à saúde 

no Brasil. Esses pilares estão de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, que firma o SUS 

como um sistema integrado, organizado em rede regionalizada e hierarquizada. Esses três pilares 

são: 

I. Rede: integração dos serviços interfederativos. 

II. Regionalização: região de saúde. 

III. Hierarquização: níveis de complexidade dos serviços. 

IV. Pactuação: assumir publicamente responsabilidades focadas na comunidade. 

V. Centralização: tomadas de decisões apenas pelo Ministério da Saúde. 

Os três pilares corretamente expressos para sustentar a atenção à saúde são: 

A) Todos estão corretos. 

B) I, II e III. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, III, IV e V. 
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37. Trata-se de um quadro caracterizado por uma carência nutricional que acarreta inúmeros 

prejuízos, afetando nas crianças o desenvolvimento neuropsicomotor, a aprendizagem e tornando os 

portadores mais suscetíveis a doenças, principalmente infecciosas, pois compromete o sistema 

imunológico. A sintomatologia é inespecífica, manifestando anorexia, palidez, perda do apetite, 

apatia, irritabilidade, cansaço, fraqueza com dificuldade de realização de práticas físicas. Não tem 

caráter genético. A situação expressa é característica de um(a): 

A) Anemia Megaloblástica. 

B) Anemia Carencial Ferropriva. 

C) Anemia Falciforme. 

D) Policitemia. 

 

38. Apresenta-se parte do resumo de uma apresentação nos Anais do Salão Internacional de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) no ano de 2016 por Márcio 

Marques Martins, Fernando Junges, Paula Costallat Cantão, Ana Helena Carlos Brittes e Jordano 

Nunes Machado. 

“As primeiras epidemias registradas na história datam do período aristotélico, cerca de 400 anos 

antes de Cristo. A evolução de tecnologias capazes de diminuir a incidência de doenças causadas 

por microrganismos é evidente, porém, muitas pessoas ainda padecem desses males por todo o 

mundo. A evolução e transmissão dessas doenças ocorrem pelos mais diversos fatores como a falta 

de saneamento básico, desmatamento de áreas, mutações de agentes patogênicos entre outros. Por 

esse o motivo existe cada vez mais a necessidade de campanhas de conscientização sendo os alunos 

os principais disseminadores da importância do assunto”. 

Diante dos conceitos da Epidemiologia e baseado no exemplo acima, as “Epidemias” são:  

A) Uma determinada doença encontra-se concentrada em um mesmo local e época, tendo números 

muito mais elevados que o esperado. Espalha-se para outras localidades. 

B) Uma determinada doença encontra-se limitada em uma faixa ou região, com causa local, não 

espalhando-se para outras comunidades. 

C) Uma determinada doença se espalha por uma região muito grande, podendo ser continental ou 

mundial. É altamente contagiosa, podendo comprometer a vida de um grande número de pessoas.  

D) Uma determinada doença desaparece ou fica latente por um determinado tempo, não afetando 

pessoas expostas, podendo ser exterminada através da vacinação. 
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39. A Portaria n° 204 de 17 de fevereiro de 2016 define a “Lista Nacional de Notificação 

Compulsória” de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o Brasil. O artigo 3° define que a notificação compulsória é obrigatória para os 

médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, 

que prestam assistência ao paciente. Dentre as doenças de notificação compulsória, pode-se ter: 

I. Botulismo.  

II. Cólera.  

III. Febre Amarela.                                                                    

IV. Pneumonia Estafilocócica. 

V. Hantavirose. 

VI. Rubéola 

São expressamente verdadeiras para notificação compulsória: 

A) I, II, III, V e VI. 

B) I, II, III, IV e V. 

C) II, III, IV e V. 

D) II, III, IV e VI. 

 

40. De acordo com o Manual do Agente Comunitário de Saúde (BRASIL, 2009), a visita domiciliar 

é a atividade de maior importância do agente comunitário de saúde, pois é nesse momento que tem 

contato com as formas de vivências ou sobrevivências da família, além das crenças, culturas e 

histórias. Por isso é necessário ter capacidade e principalmente sensibilidade de saber qual é o 

melhor momento e forma de se aproximar das pessoas e famílias para então estabelecer uma relação 

de confiança, necessária para o desenvolvimento de ações que visam a promoção, prevenção, 

controle, cura e recuperação. No que diz respeito a visita domiciliar, tem-se as seguintes 

considerações: 

I. O agente comunitário de saúde, ao orientar, monitorar, ouvir e tirar dúvidas, também é um 

educador. 

II. Deve-se ter um roteiro de visitas domiciliares, definindo também o tempo de duração da visita, 

que deve ser de acordo com a realidade do momento. 

III. Na visita, informar o seu motivo e a sua importância e chamar as pessoas pelo nome demonstra 

interesse e respeito por elas. 

IV. Na primeira visita deve-se apresentar dizendo o nome, falar sobre o trabalho do agente 

comunitário de saúde, o motivo da visita e perguntar se pode ser recebido naquele momento. 

Das considerações mencionadas, estão corretas: 
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A) I e II. 

B) I e III. 

C) I, III e IV. 

D) Todas estão corretas. 

 


