
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, 
independente e cheia de autoestima que, enquanto 
contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso 
lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades 
ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o 
seu colo e disse:– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito 
bonito. Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto e eu 
transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, 
há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 
casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe 
poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, 
lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e 
viveríamos felizes para sempre…… E então, naquela noite, 
enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de 
um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, 
a princesa sorria e pensava: – Eu, hein?… nem morta! 

(Luís Fernando Veríssimo) 

 

01 – O texto acima é um conto que se aproveita da 
estrutura narrativa clássica dos contos de fadas e 
estabelece uma releitura ao: 

A) Seguir os mesmos padrões do gênero em questão 

B) Trazer à tona elementos fantasiosos do gênero 

C) Ironizar a figura do príncipe encantado 

D) Criar uma personagem frágil e delicada 

E) Moralizar o comportamento feminino 

 

02 – O título foi retirado de maneira proposital e em 
virtude do conteúdo retratado, qual deles melhor se 
encaixaria e serviria como tal? 

A) Os tempos mudaram. 

B) Mulheres empoderadas ocupam os melhores postos. 

C) A princesa apaixonada. 

D) Conto de fadas para Mulheres Modernas. 

E) A rã que falou demais. 

 

03 – O texto acima é uma reescrita do clássico conto 
infantil “A princesa e o sapo”. Luís Fernando 
Veríssimo busca uma versão mais aceitável para as 
novas gerações usando: 

A) Metáforas 

B) Linguagem rebuscada 

C) Coloquialismos  

D) Gírias  

E) Intertextualidade  

 

04 – A frase típica que inicia contos de fadas “Era 
uma vez” utiliza verbo conjugado no pretérito 
imperfeito, o que gera um uso curioso, pois: 

A) Não expressa frase no passado, mas sim em um 
tempo hipotético que não é possível precisar. 

B) Como vai narrar uma história, seria mais aceitável 
que fossem apresentados nuances temporais mais 
definidas. 

C) Como muitas coisas serão narradas, a expressão no 
singular gera estranheza no leitor. 

D) Cria um aspecto de subjetividade que não é bem-
vinda nesse tipo de gênero textual. 

E) O uso de um passado mais distante, como o mais 
que perfeito, seria mais adequado nesse contexto. 

 

05 – Sobre as estruturas morfológico-sintáticas 
destacadas abaixo e a respectiva descrição entre 
parênteses é CORRETO afirmar que: 

A) Cheia de autoestima. (De acordo com a normas 
ortográficas, deveria ser empregado hífen, 
demonstrando inadequação neste contexto)  

B) Tu poderias preparar o meu jantar. (Em virtude de se 
conhecerem recentemente, o príncipe utiliza 
tratamento formal com a princesa.) 

C) Mas, uma bruxa má lançou-me um encanto. (A 
partícula desempenha função de objeto indireto) 

D) Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. (A 
vírgula ao final foi equivocada, pois não é possível 
separar sujeito do verbo) 

E) Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de 
novo num belo príncipe. (A conjunção destacada 
expressa valor de condição) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – De acordo com notícia divulgada no g1, o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, promulgou 
no dia 27 de setembro de 2019, os trechos da lei de 
abuso de autoridade que tinham sido vetados por 
ele, mas cujos vetos acabaram derrubados pelo 
Congresso Nacional. A lei nº 13.869, de 5 de 
setembro de 2019, define as condutas de agentes 
públicos, como policiais, promotores e juízes, que 
poderão ser enquadradas no crime de abuso de 
autoridade. 

Nos itens abaixo, contém alguns dos dispositivos 
promulgados após os vetos serem derrubados pelo 
Congresso: 

I. Constranger preso com violência, grave ameaça ou 
redução da capacidade de resistência. Pena de um a 
quatro anos de detenção. Motivo do veto: Ao vetar, o 
presidente tinha alegado que o dispositivo contraria o 
sistema jurídico nacional ao "criminalizar condutas 
legítimas, como a identificação criminal por datiloscopia, 
biometria e submissão obrigatória de perfil genético (DNA) 
de condenados”. 

II. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, 
em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva 
guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena de um a 
quatro anos de detenção. Motivo do veto: Para o 
presidente, o trecho gera insegurança jurídica ao 
penalizar a autoridade a prosseguir com o interrogatório 
mesmo que o acusado tenha decidido exercer o direito ao 
silêncio. 

III. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao 
preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo 
durante sua detenção ou prisão. Pena de seis meses a 
dois anos de detenção. Motivo do veto: Bolsonaro 
ponderou que, em situações excepcionais, o sigilo da 
identificação do condutor do flagrante se faz necessária 
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com vistas à garantia da vida e integridade física dos 
agentes de segurança e de sua família. 

IV. Executar a captura, prisão ou busca e apreensão de 
pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou 
sem ordem escrita de autoridade judiciária (pena de um a 
quatro anos de detenção); Motivo do veto: O presidente 
argumentou que o dispositivo gera "insegurança jurídica 
por se tratar de tipo penal aberto e que comporta 
interpretação, o que poderia comprometer a 
independência do magistrado ao proferir a decisão pelo 
receio de criminalização da sua conduta”. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

07 – A Câmara dos Deputados aprovou no dia 03 de 
outubro de 2019 um projeto de lei que permite à 
mulher vítima de violência doméstica pedir o divórcio 
ou o fim da união estável no próprio Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela 
poderá solicitar medidas de proteção, de 
responsabilização do agressor e de quebra de 
vínculo civil no mesmo lugar e ao mesmo tempo.  

Com relação a este assunto e com notícia vinculada 
ao portal g1, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Questões envolvendo partilha de bens e a guarda de 
crianças serão decididas pela Vara da Família. 

B) Após a vítima manifestar o interesse pelo divórcio, o 
juiz terá 72 horas para dar início ao processo.  

C) A proposta aprovada altera dispositivos da Lei Maria 
da Penha e também do Código de Processo Civil. 

D) O texto original previa a decretação imediata do 
divórcio ou rompimento da união estável, mas essa 
parte acabou retirada. 

E) A proposta também prevê que a delegacia que 
atender a mulher vítima de violência deverá informá-
la sobre essa a possibilidade de ajuizar a ação de 
divórcio. 

 

08 – De acordo com matéria publicada no portal g1, o 
presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria 
Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para 
o Ministério do Turismo, comandada por Marcelo 
Álvaro Antônio. A mudança foi feita por decreto 
publicado no dia 7 de novembro de 2019, no "Diário 
Oficial da União". A Secretaria de Cultura foi criada 
para substituir o Ministério da Cultura (MinC), que foi 
extinto no início da gestão do presidente. 

Com a mudança, passam a ser de responsabilidade 
do Ministério do Turismo: 

I. Política nacional de cultura 

II. Regulação dos direitos autorais 

III. Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural 

IV. Apoio ao Ministério da Agricultura para a preservação 
da identidade cultural de comunidades quilombolas 

V. Desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural 
a cinemas 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto 

B) Apenas o item III está incorreto 

C) Apenas o item IV está incorreto 

D) Apenas o item V está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

09 – O Plenário da Câmara aprovou em segundo 
turno no dia 6 de novembro de 2019, a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que cria as polícias 
penais em nível federal, estadual e distrital. 

Com relação a este assunto e matéria publicada no 
g1, analise os itens abaixo: 

I. Com a mudança, o texto precisa voltar à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), que vai elaborar uma 
redação final, a ser votada posteriormente pelo Plenário. 
Concluída esta etapa, a proposta segue para a 
promulgação. 

II. As polícias penais vão atuar na segurança dos 
estabelecimentos penais (penitenciárias, presídios, 
cadeias). Os servidores da polícia penal serão escolhidos 
por concurso público. 

III. A polícia penal também será incorporada ao rol dos 
órgãos de segurança listados pela Constituição (polícia 
federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária 
federal, polícias civis e militares dos estados). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Nenhum item está correto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

10 – O Senado concluiu na quarta-feira (23) a reforma 
da Previdência. Para quem já está aposentado, nada 
muda. A reforma também não mexe nos direitos de 
quem já reuniu os requisitos para se aposentar. Para 
quem está no mercado de trabalho, perto ou longe de 
se aposentar, o texto oferece vários caminhos. São 
as chamadas regras de transição. 

Classifique os itens abaixo como (V) Verdadeiros ou 
(F) Falsos, de acordo com o que vai mudar nas 
aposentadorias: 

(     )  A idade mínima de aposentadoria na regra final será de 
62 anos para mulheres e de 65 para homens para a 
iniciativa privada. 

(     )  Para os servidores públicos, a idade mínima de 
aposentadoria na regra final será de 55 anos para 
mulheres e 60 para homens. 

(     )  Na nova regra do Regime Geral, o tempo mínimo de 
contribuição será de 15 anos para mulheres e 20 anos 
para homens. Para quem já está no mercado de trabalho, 
porém, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos 
para homens e de 15 anos para mulheres. 

(     )  Professores do ensino básico, policiais federais, 
legislativos e agentes penitenciários e educativos terão 
regras diferenciadas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 
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A) V, V, V, V   B) V, F, V, V 

C) V, V, F, V   D) V, F, F, F 

E) V, F, F, V 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                   
LEIS DA ÁREA DA SAÚDE 

11 – Conforme o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011 que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, de acordo com o artigo 28: o acesso 
universal e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe, cumulativamente:  

I. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde 
do SUS;  

II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de 
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;  

III. Estar à prescrição em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a 
relação específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos; e  

IV. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela 
direção do SUS.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Portaria 399 de 22 de fevereiro 
de 2006 que divulga o Pacto pela Saúde 2006 – 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido Pacto, o _________ 
envolve ações concretas e articuladas pelas três 
instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS 
como política de Estado mais do que política de 
governos; e de defender, vigorosamente, os 
princípios basilares dessa política pública, inscritos 
na Constituição Federal.  

Completa a frase acima com a alternativa 
correspondente: 

A) Pacto de Gestão. 

B) Pacto em Defesa do SUS. 

C) Pacto pela Vida. 

D) Pacto pela Saúde. 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

13 – A Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. Em seu Art. 13: a articulação 
das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 
atividades: 

I. Alimentação e nutrição; 

II. Saneamento e meio ambiente; 

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV. Atenção Básica e Vigilância Sanitária. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

14 – De acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde, é correto 
afirmar EXCETO: 

A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo 
respectivo conselho. 

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

C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será diferente em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

 

15 – Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), são diretrizes do 
SUS, EXCETO: 

A) Territorialização. 

B) População Adscrita. 

C) Cuidado Dicotomizado. 

D) Resolutividade. 

E) Longitudinalidade do cuidado. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocument
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AGENTE COMBATE A DOENÇAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

16 – São consideradas atividades típicas do Agente 
de Combate às Endemias, em sua área geográfica de 
atuação, EXCETO: 

A) Desenvolvimento de ações educativas e de 
mobilização da comunidade relativas à prevenção e 
ao controle de doenças e agravos à saúde. 

B) Cadastramento e atualização da base de imóveis 
para planejamento e definição de estratégias de 
prevenção e controle de doenças. 

C) Diagnostico nosocomial, bem como aplicação de 
medidas epidemiológicas de contenção tanto vacinal 
como medicamentosa. 

D) Mobilização da comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras 
formas de intervenção no ambiente para o controle de 
vetores. 

E) Execução de ações de prevenção e controle de 
doenças, com a utilização de medidas de controle 
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações 
de manejo integrado de vetores. 

 
 

17 – O Tratamento Perifocal consiste na aplicação de 
uma camada de inseticida de ação residual nas 
paredes externas dos depósitos, por meio de 
aspersor manual ou motorizado, com o objetivo de 
atingir o mosquito adulto que aí pousar na ocasião 
do repouso ou no momento anterior à postura de 
ovos. O combate ao Aedes aegypti envolve algumas 
vezes o controle químico mediante o uso de 
produtos inseticidas que pertencem ao grupo dos: 

A) Glifosato e Organofosforados. 

B) Organofosforados e Piretróides. 

C) Mancozebe e Piretróides. 

D) Atrazina e Glifosato. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

18 – Em relação aos conceitos de epidemiologia 
compare as colunas e assinale a alternativa 
correspondente: 

(1) Surto 

 

(  )  Se caracteriza quando um surto 
acontece em diversas regiões. 

(2) Epidemia (  )  Em uma escala de gravidade, é o pior 
dos cenários.  Ela acontece quando uma 
epidemia se espalha por diversas 
regiões do planeta. 

(3) Pandemia (  )  E ó numero de casos esperados de 
determinada doença em determinado 
período e em determinada região. 

(4) Endemia (  )  Acontece quando há o aumento 
repentino do número de casos de uma 
doença em uma região específica. Para 
ser considerado isto, o aumento de 
casos deve ser maior do que o esperado 
pelas autoridades. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 4, 1, 3, 2 

C) 1, 3, 2, 4 

D) 2, 3, 4, 1 

E) 4, 2, 1, 3 
 

19 – “É uma doença febril de curta duração, causada 
por um vírus, transmitido por fêmeas de mosquitos 
Haemagogus ou Aedes aegypti. Na maioria das 
vezes, causa no homem infecções sem sintomas ou 
com sintomas leves, mas, uma minoria dos 
infectados evolui para formas graves com 
comprometimento do fígado e dos rins, que pode 
levar o paciente à morte.”  

O conceito acima refere-se a qual doença? 

A) Doença de Chagas. 

B) Febre Amarela. 

C) Dengue. 

D) Febre Chikungunya. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

20 – A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, 
que acomete mamíferos, inclusive o homem, e 
caracteriza-se como uma encefalite progressiva e 
aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É 
causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família 
Rabhdoviridae. A raiva é transmitida ao homem pela 
saliva de animais infectados, principalmente por 
meio da mordedura, podendo ser transmitida 
também pela arranhadura e/ou lambedura desses 
animais. 

O agente de endemia foi questionado por um 
morador em uma visita de campo, qual o número de 
doses da vacina antirrábica deverá ser aplicado 
quando o animal não é passível de observação (cão 
ou gato). A resposta CORRETA é: 

A) 4.   B) 3.   C) 5. 

D) 2.   E) 25. 

 

 


