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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 26 de outubro 
de 2020, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de outubro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/amigadorh Acesso 
em:14/09/2020 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com a imagem/frases acima: 
 
a. (___) Afirma que o distanciamento social 

reforça a importância de ter alguém ao nosso 
lado o tempo todo. 

b. (___) Se sentir acolhido é o mesmo que 
conservar alguma coisa por direito de 
retenção.  

c. (___) As coisas que eu faço causam danos 
também a mim. 

d. (___) O luxo é primazia em tempos de 
pandemia. 

 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - F 
c) V - F - V - V 
d) F - F - F - V 
e) F - V - V - V  
 
02) Qual é o significado da expressão: “Sair da 
zona de conforto”: 
 
a) Ativar uma série de pensamentos e 

comportamentos que não provocam nenhum tipo 
de medo, ansiedade ou risco. 

b) Realizar apenas as atividades que trazem 
resultado satisfatório, se limitando a uma falsa 
sensação de segurança. 

c) Remete a ideia de que devemos nos desafiar e 
viver uma vida pródiga. 

d) Reconhecer e assumir riscos, com disposição 
para aceitar as consequências. 

e) Se refere as possíveis mudanças que podem 
ocorrer quando a pessoa deixa de ser taciturna. 

03) “Nenhum luxo importa...” Qual dos 
vocábulos abaixo não têm relação com a 
palavra em destaque: 
 
a) requinte 
b) magnificente 
c) faustoso 
d) suntuoso 
e) vicejante 
 
04) Dadas as sentenças: 
 
1. Muito cuidado, senão eu me firo com essa 

foice. 
2. Eu não ingiro bebidas alcoólicas.  
3. Eu caibo no sofá azul, lembrança de minha 

avó.  
 
Os verbos das frases acima estão corretos: 
 
a) Em todas as alternativas.  
b) Somente em 2. 
c) Somente em 1 e 3. 
d) Somente em 2 e 3. 
e) Somente em 1 e 2. 
 
05) Identifique nas frases a seguir a 
classificação dos termos em destaque: 
 
1. O aluno pegou o ônibus errado para ir à 

escola. 
2. Na gincana da escola deu tudo errado. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem, temos: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) adjetivo e advérbio 
c) ambos adjetivos 
d) ambos advérbios 
e) advérbio e adjetivo 
 
06) Na frase: Eu amava como amava uma 
menina arteira" [...] qual o tempo verbal 
expresso: 
 
a) Infinitivo 
b) Pretérito Perfeito 
c) Pretérito Mais-que-Perfeito 
d) Futuro do Pretérito 
e) Pretérito Imperfeito 
 
07) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada incorretamente. Marque-a: 
 
a) Espero que ela seja honesta. 
b) Eu dei um abraço bem apertado nela. 
c) A sobrancelha ficou bem feita. 
d) De repente ela apareceu na porta de casa. 
e) O ciclista não conseguiu freiar a bicicleta. 
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08) Dadas as frases: 
 
1. Elevaram o preço do arroz ontem. 
2. Permitir a entrada de cachorros é 

inadmissível. 
 
a) Na frase 1 o sujeito é classificado como 

indeterminado e em 2, oculto. 
b) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como indeterminado. 
c) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como inexistente. 
d) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como oculto. 
e) Na frase 1 o sujeito é oculto e em 2, 

indeterminado. 
 
09) Observe as imagens abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a informação correta: 

 
a) são exemplos de linguagem fática. 
b) são exemplos de textos não verbais. 
c) são exemplos de textos verbais. 
d) são exemplos de textos que empregam tanto a 

linguagem verbal quanto a não verbal. 
e) são exemplos de linguagem híbrida. 
 
10) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada fora de seu contexto. Identifique-a: 
 
a) O leão caçou sua presa com rapidez. 
b) Uma sesta após o almoço todo mundo gosta. 
c) O menino colocou a cela no cavalo. 
d) Meu irmão serrou toda a madeira. 
e) Eu queria bolo, mais minha mãe não me deu. 
 

Matemática 
 
11) Qual o valor da expressão matemática 
��, � � �, ����: 
 

a) 
�
	 

b) 




� 

c) 
	
� 

d) 


 

e) 


� 

 

12) O valor da operação com frações ��
� � �

� � �
�� 

é igual a? 

 

a) 
�	
�� 

b) 

�
  

c) 
�
�� 

d) 
	
�� 

e) 
��
�  

 
13) Sendo � � ���% � �� � ���%� então y é igual 
a: 
 
a) 64,3 
b) 94,8 
c) 31,6 
d) 81,4 
e) 78,2 
 
14) O produto das raízes (zeros) da equação � �
��� � ��� � �� é igual a: 
 
a) -6 
b) -8 
c) 5 
d) -4 
e) -17 
 

15) Sendo � � 	 �� � !"#����
�� , então o valor de k 

é igual a: 
 
a) 75 
b) 122 
c) 4 
d) -34 
e) -39 
 

Espaço para cálculo 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) No Brasil, as décadas de 1950 e 1960 
caracterizaram-se pela intensa relação 
desenvolvida entre os presidentes e as massas 
populares. Esse período é conhecido como 
período do populismo. Assinale a alternativa 
que consta de maneira correta o nome do 
primeiro governo populista no Brasil: 
 
a) Eurico Gaspar Dutra 
b) Getúlio Vargas 
c) Juscelino Kubitschek 
d) Jânio Quadros 
e) João Goulart 
 
17) Os impactos ambientais no bioma 
Amazônico ocorreram e ainda ocorrem devido 
às formas desordenadas de ocupação desse 
espaço, cujas principais atividades 
desenvolvidas são: 
 

I. Extração de madeira 
II. Garimpos de ouro 

III. Extrativismo mineral 
IV. Construção de pontes 
V. Expansão da fronteira agropecuária 

 
De acordo com as afirmativas, assinale: 
 
a) Se apenas I e II estiverem corretas. 
b) Se I, II, III e V estiverem corretas. 
c) Se III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se I, IV e V estiverem corretas. 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  
 
18) Podemos considerar que, apesar de ainda 
não se falar em desenvolvimento sustentável 
em 1930, já havia no Brasil uma incipiente 
preocupação com o meio ambiente. Na década 
de 1930 foi redigido o primeiro Código Florestal, 
que procurou definir as diretrizes para a 
proteção dos ecossistemas florestais e para a 
regulação da exploração dos recursos 
madeireiros. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o ano que foi 
criado o Código Florestal: 
 
a) 1937 
b) 1939 
c) 1934 
d) 1930 
e) 1932 
 
19) O Brasil faz parte de dois blocos 
econômicos compostos apenas por países da 
América do Sul. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o nome dos dois 
blocos econômicos: 
 
 
 

a) Alca e Mercosul 
b) Aladi e Brics 
c) Unasul e Aladi 
d) Unasul e Mercosul 
e) Mercosul e Aladi 
 
20) A bandeira é um dos símbolos do Estado de 
Santa Catarina, foi instituída em 15 de agosto de 
1895, durante o governo de: 
 
a) Lauro Müller 
b) Vidal Ramos 
c) Adolfo Konder 
d) Nereu Ramos 
e) Hercílio Luz 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei 8.080 de 19 de 
setembro de 1990, art. 17, promover a 
descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde; acompanhar, 
controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 
Sistema Único de Saúde (SUS); prestar apoio 
técnico e financeiro aos Municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde e; 
coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
de vigilância sanitária, de alimentação e 
nutrição e de saúde do trabalhador, é 
competência: 
 
a) dos serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde.  

b) da direção estadual do Sistema Único de Saúde.  
c) da direção municipal do Sistema de Saúde.   
d) das instituições públicas federais. 
e) das fundações mantidas pelo Poder Público. 
 
22) De acordo com a Lei nº 8.142/1990, art. 1°, § 
4°, a representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será ______________ 
em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 
a) Destoante  
b) Distinta 
c) Imparitária 
d) Paritária  
e) Divergente 
 
23) De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de 
outubro de 2011, a Atenção Básica tem como 
fundamentos e diretrizes, exceto: 
 
a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 

permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na 
situação, nos condicionantes e determinantes da 
saúde das coletividades que constituem aquele 
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território sempre em consonância com o princípio 
da equidade. 

b) Vedar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada aberta e 
preferencial da rede de atenção, acolhendo os 
usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde. 

c) Adscrever os usuários e desenvolver relações de 
vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade 
das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado. 

d) Coordenar a integralidade em seus vários 
aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; 
articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento e reabilitação e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias 
a estes fins e à ampliação da autonomia dos 
usuários e coletividades; trabalhando de forma 
multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; 
realizando a gestão do cuidado integral do 
usuário e coordenando-o no conjunto da rede de 
atenção. 

e) Estimular a participação dos usuários como 
forma de ampliar sua autonomia e capacidade 
na construção do cuidado à sua saúde e das 
pessoas e coletividades do território, no 
enfrentamento dos determinantes e 
condicionantes de saúde, na organização e 
orientação dos serviços de saúde a partir de 
lógicas mais centradas no usuário e no exercício 
do controle social. 

 
24) De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de 
outubro de 2011, são atribuições comuns a 
todos os profissionais: 
 

I. Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos e vulnerabilidades.  

II. Realizar ações de atenção à saúde 
conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local.  

III. Realizar busca ativa e notificar doenças e 
agravos de notificação compulsória e de 
outros agravos e situações de importância 
local.  

IV. Praticar cuidado familiar e dirigido a 
coletividades e grupos sociais que visa 
propor intervenções que influenciem os 
processos de saúde doença dos indivíduos, 
das famílias, coletividades e da própria 
comunidade.  

V. Participar das atividades de educação 
permanente.  

 

a) Assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Assertivas III, IV e V estão corretas. 
c) Assertivas I, II, e V estão corretas. 
d) Apenas assertiva III está incorreta. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
25) De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de 
outubro de 2011, são atribuições específicas do 
Agente Comunitário de Saúde, exceto:  
 
a) Encaminhar, quando necessário, usuários a 

outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário. 

b) Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a micro área. 

c) Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e 
manter os cadastros atualizados. 

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

e) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade.  

 
26) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, art. 3º, são Diretrizes do SUS 
e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem 
operacionalizados na Atenção Básica: 
 
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) Regionalização e Hierarquização 
(__) Territorialização 
(__) Cuidado centrado na pessoa 
(__) Resolutividade 
(__) Longitudinalidade do cuidado 
(__) Coordenação do cuidado 
 
Respectivamente temos:  
 
a) V-F-V-V-V-V 
b) V-V-F-V-F-V 
c) V-F-V-F-V-V 
d) V-V-V-F-F-V 
e) V-V-V-V-V-V 
 
27) De acordo com os Sistemas Nacionais de 
Informação, os trechos abaixo referrem-se, 
respectivamente:  
 
1. É alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista 
nacional de doenças de notificação 
compulsória.   

2. Implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 
com o objetivo de reunir informações 
epidemiológicas referentes aos nascimentos 
informados em todo território nacional. 
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a) SINAN - SISVAN 
b) SINASC -  SIAB 
c) SIM - SINAN  
d) SINAN - SINASC 
e) SISVAN – SIAB  
 
28) Outubro Rosa é um movimento internacional 
de conscientização para o controle do câncer de 
mama, criado no início da década de 1990 
pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. No 
Brasil, a comemoração foi instituída pela Lei nº 
13.733/2018. A data é celebrada anualmente com 
o objetivo de compartilhar informações e 
promover a conscientização sobre a doença; 
proporcionar maior acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento e contribuir para a 
redução da mortalidade. O câncer de mama 
pode apresentar diversos sintomas, mas pode 
também ser assintomático para muitas 
mulheres. É importante, portanto, que a mulher 
conheça bem o seu corpo e possa analisar com 
frequência qualquer alteração nas mamas e 
procurar o médico ao notar alguma 
anormalidade. São possíveis sinais e sintomas:  
 

I. Alterações no tamanho ou forma da mama. 
II. Nódulo único e endurecido. 

III. Vermelhidão, inchaço, calor ou dor na pele 
da mama, mesmo sem a presença de 
nódulo. 

IV. Sensação de nódulo aumentado na axila. 
V. Coceira frequente na mama ou no mamilo. 

 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão corretas. 
d) V está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
29) Diabetes é uma síndrome metabólica que 
acontece pela falta de insulina e/ou pela 
incapacidade da insulina exercer 
adequadamente seus efeitos, causando um 
aumento da glicose (açúcar) no sangue. 
O diabetes acontece, porque ___________ não é 
capaz de produzir insulina em quantidade 
suficiente para suprir as necessidades do 
organismo, ou porque este hormônio não é 
capaz de agir de maneira adequada (resistência 
à insulina). 
 
a) a vesícula biliar 
b) o fígado  
c) o pâncreas  
d) o duodeno 
e) o esôfago 
 
 
 
 
 

30) Novembro Azul é uma campanha que busca 
conscientizar a respeito da necessidade da 
prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, 
além da importância de cuidados integrais com 
a saúde do homem. No Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais comum entre os 
homens. A próstata é uma glândula que só o 
homem, ela é um órgão pequeno e se situa logo 
abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final 
do intestino grosso). A próstata envolve a 
porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina 
armazenada na bexiga é eliminada. Qual a 
função da próstata:  
 
a) A função da próstata é armazenar urina antes de 

ser eliminada do corpo.  
b) A próstata produz parte do sêmen, líquido 

espesso que contém os espermatozoides, 
liberado durante o ato sexual. 

c) Ela tem a função de levar a urina para o exterior 
do organismo. 

d) A próstata atua no sistema excretor no momento 
da micção e também no sistema reprodutor no 
momento da ejaculação. 

e) Ela é responsável por produzir os hormônios 
masculinos (andrógenos), como a testosterona. 

 
 
 
 
 


