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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 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

O Meu Guri 

Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

Não era o momento dele rebentar 

Já foi nascendo com cara de fome 

E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

Como fui levando, não sei lhe explicar 

Fui assim, levando, ele a me levar 

E na sua meninice 

Ele um dia me disse que chegava lá 

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega suado e veloz do batente 

Traz sempre um presente pra me encabular 

Tanta corrente de ouro, seu moço 

Que haja pescoço pra enfiar 

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro 

Chave, caderneta, terço e patuá 

Um lenço e uma penca de documentos 

Pra finalmente eu me identificar, olha aí! 

 

Olha aí! 

Ai, o meu guri, olha aí! 

Olha aí! 

É o meu guri e ele chega 

 

Chega no morro com carregamento 

Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador 

Rezo até ele chegar cá no alto 

Essa onda de assalto está um horror 

Eu consolo ele, ele me consola 

Boto ele no colo pra ele me ninar 

De repente, acordo, olho pro lado 

E o danado já foi trabalhar, olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri e ele chega (olha aí meu guri) 

 

Chega estampado, manchete, retrato 

Com venda nos olhos, legenda e as iniciais 

Eu não entendo essa gente, seu moço 

Fazendo alvoroço demais 

O guri no mato, acho que tá rindo 

Acho que tá lindo de papo pro ar 

Desde o começo, eu não disse, seu moço 

Ele disse que chegava lá 

 

Olha aí! 

Olha aí! 

 

Olha aí! (Ah, olha aí) 

Ai, o meu guri, olha aí! (Ah, olha aí meu guri) 

Olha aí! (Ah, meu guri) 

É o meu guri (olha aí meu guri) 

Chico Buarque 

 

01 – Em qual das alternativas abaixo que estão 
presentes conceitos da letra de composição de 
Chico Buarque? 

A) O eu-lírico é uma mãe hipotética que se lamenta 
pelos erros cometidos pelo filho. 

B) O eu-lírico aparenta não ter consciência dos erros do 
filho, que visivelmente comete crimes, de onde viriam 
os tais “presentes” que o eu-lírico recebe. 

C) Apesar de ter consciência dos delitos cometidos pelo 
filho, ela se adaptou a essa vida pelos confortos que 
ela proporciona. 

D) O eu-lírico dirige-se a alguém como “meu guri”, 
representando uma relação obviamente possessiva. 

E) O eu-lírico afirma que se filho “chegou lá” porque 
mesmo tomando decisões socialmente equivocadas 
esse seria o único caminho para ela para que seu 
filho obtivesse sucesso. 
 

02 – A canção é iniciada com o eu-lírico dirigindo aos 
leitores/ouvintes da canção, para isso ela usa a 
expressão “seu moço”. Sintaticamente esse recurso 
é conhecido como: 

A) Vocativo    

B) Aposto 

C) Adjunto adnominal   

D) Adjunto adverbial 

E) Sujeito  

 

03 – Na frase abaixo o uso da forma verbal 
“chegava” é um coloquialismo, ou seja, uma fora 
comum na oralidade, mas que não seria adequada 
gramaticalmente. Neste contexto, ela foi usada para 
aproximar a linguagem da canção da linguagem 
dessa hipotética mãe de classe baixa.  

Qual seria a forma verbal adequada para este 
contexto? 

Ele um dia me disse que chegava lá 

Alternativas: 

A) Chegou   B) Chegaste  

C) Chegaria    D) Chegará  

E) Chegasse  
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04 – Qual das frases abaixo que fica evidente o 
caráter dúbio do menino? 

A) Ele um dia me disse que chegava lá 

B) Traz sempre um presente pra me encabular 

C) Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro Chave, 
caderneta, terço e patuá 

D) O guri no mato, acho que tá rindo 

E) Já foi nascendo com cara de fome 

 

05 – Chico Buarque nessa canção dá voz a uma 
hipotética mulher de periferia. Em virtude disso, a 
canção apresenta alguns desvios de norma padrão 
da língua portuguesa. Assinale a alternativa em que 
isso ocorre: 

A) Quando, seu moço, nasceu meu rebento 

B) Eu consolo ele, ele me consola 

C) Como fui levando, não sei lhe explicar 

D) Essa onda de assalto está um horror 

E) E eu não tinha nem nome pra lhe dar 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

06 – Uma onda de protestos que ocorreu em 2020, 
fez a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras 
Importam, em tradução livre) ganhar manifestações 
nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos 
usaram o termo, no online e no offline, como forma 
de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das 
autoridades que resguardem vidas negras. O caso, 
que motivou essa onda de protestos contra o 
racismo nos Estados Unidos, aconteceu no dia 25 de 
maio de 2020.  

Assinale a alternativa que aponta o caso que 
desencadeou essa onda de protestos: 

A) A morte de George Floyd asfixiado por um policial nos 
Estados Unidos. 

B) A morte de George Floyd, morto com um tiro na 
cabeça mesmo sem reagir ao ser confrontado por 
policiais nos EUA. 

C) A morte do jovem negro Trayvon Martin, que foi morto 
com um único tiro no peito, enquanto voltava para 
casa depois de ter comprado doces.  

D) A morte do adolescente João Pedro Mattos, 14, 
alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas 
costas por policiais. 

E) A morte de Jeremy Floyd, morto após ser asfixiado 
por um policial nos EUA. 

 

07 – De acordo com matéria publicada no g1 em 04 
de janeiro de 2021, os dois primeiros casos da 
variante do novo coronavírus identificada 
inicialmente no Reino Unido, foram confirmados no 
país. Os casos confirmados da nova variante são de 
uma mulher de 25 anos que teve contato com 
viajantes que passaram pelo Reino Unido e um 
homem de 34 anos que, segundo a secretaria da 
Saúde, se contaminou ao ter contato com esta 

primeira paciente. Ambos os casos são da linhagem 
B.1.1.7, variante que já foi registrada em pelo menos 
outros 17 países. Ela tem mutações que afetam a 
maneira como o vírus se fixa nas células humanas e 
é mais contagiosa. 

Os dois primeiros casos dessa nova variante do 
coronavírus foram confirmados em qual estado 
brasileiro? 

A) Rio Grande do Norte 

B) Rio de Janeiro  

C) São Paulo 

D) Brasília 

E) Mato Grosso 

 

08 – O assalto ao Banco do Brasil que ocorreu na 
cidade de Criciúma foi confirmado pelas autoridades 
de SC como maior assalto da história do estado. 
Cerca de 30 pessoas assaltaram a tesouraria regional 
do Banco do Brasil, a ação durou menos de 2 horas, 
e teve pessoas feitas de refém, um policial ferido e 30 
quilos de explosivos deixados para trás pelos 
criminosos. 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
data em que este assalto ocorreu: 

A) O assalto ocorreu no fim da noite do dia 30 de 
novembro e início da madrugada de 01 de dezembro 
de 2020 

B) O assalto ocorreu no início da noite do dia 20 de 
novembro de 2020 

C) O assalto ocorreu entre o fim da noite do dia 20 de 
novembro e início da madrugada do dia 21 de 
novembro de 2020 

D) O assalto ocorreu entre o fim da noite de 31 de 
outubro e início da madrugada de 01 de novembro de 
2020 

E) O assalto ocorreu no início da noite de 01 de 
dezembro de 2020 

 

09 – Com relação às eleições em 2020 do Estado de 
Santa Catarina, qual das cidades abaixo teve 2º 
turno? 

A) Chapecó 

B) Florianópolis 

C) Blumenau 

D) Lages 

E) Criciúma  

 

10 – De acordo com o site oficial do município de 
Praia Grande, o aniversário do município ocorre na 
data: 

A) 17/09 

B) 07/09 

C) 29/07 

D) 27/09 

E) 19/07 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 

 

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16 – A mãe de João Pedro (05 anos), 36kg de peso, 
recebeu uma receita do pediatra onde o mesmo 
prescreveu 360mg de azitromicina. Sabendo que a 
medicação azitromicina encontrada na farmácia da 
unidade contém 200mg/5ml, qual será o volume 
correto de medicação a ser administrada pela mãe? 

A) 8,5ml. 

B) 7ml. 

C) 10ml. 

D) 9ml.  

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

17 – A interação do homem com o meio ambiente é 
muito complexa e dinâmica, envolvendo fatores 
conhecidos ou não, que podem sofrer alterações ao 
longo do tempo, ou se modificarem no momento em 
que se desencadeia a ação. Como o controle das 
doenças transmissíveis se baseia em intervenções 
que, atuando sobre um ou mais elos conhecidos da 
cadeia epidemiológica, são capazes de interrompê-la, 
as estratégias de intervenção tendem a ser 
aprimoradas ou substituídas, na medida em que 
novos conhecimentos são aportados, seja por 
descobertas científicas (terapêuticas, 
fisiopatogênicas ou epidemiológicas), seja pela 
observação sistemática do comportamento dos 
procedimentos de prevenção e controle 
estabelecidos.  

Tendo em vista os conceitos em epidemiologia 
correlacione as colunas abaixo: 

Coluna 1 

( 1 ) Epidemia 

( 2 ) Endemia 

( 3 ) Pandemia 

( 4 ) Surto 

Coluna 2 

(     )  Não considera o número de ocorrências de uma doença, 
mas sim, a frequência com que ela aparece em 
determinada região sem ser disseminada por outras 
comunidades. 

(     )  São definidos por quadros de disseminação com números 
crescentes em pouco período de tempo, porém 
concentrados apenas em uma região. 

(     )  São marcadas pelo crescimento de uma doença acima do 
esperado, espalhando-se rapidamente por diversas 
regiões. 

(    )   É o estágio mais grave de uma escala de incidência e 
pode ser decretada em casos onde uma patologia se 
espalha dentro de quadros epidêmicos por diversos 
países e continentes. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 4, 1. 

B) 1, 3, 2, 4. 

C) 2, 4, 1, 3. 

D) 4, 1, 3, 2.  

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

18 – Uma única vacina é capaz de proteger mãe e 
bebê contra três doenças graves. Esta é a dTpa, ou 
tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que 
imuniza contra difteria, tétano e coqueluche. A dTpa 
é uma das vacinas previstas no Calendário de 
Vacinação das Gestantes e deve ser aplicada nas 
futuras mães a partir da _____________ de gestação, 
com uma dose somente. A vacina acelular é segura 
para a grávida e o bebê. 

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) 24ª semana. 

B) 20ª semana. 

C) 18ª semana. 

D) 21ª semana. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

19 – A enfermagem compreende um componente 
próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de 
práticas sociais, éticas e políticas que se processa 
pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na 
prestação de serviços à pessoa, família e 
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de 
vida.  

Em relação ao código de ética da enfermagem 
assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas 
sentenças abaixo: 

(     )  É proibido ao profissional de enfermagem recusar-se a 
executar atividades que não sejam de sua competência 
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade. 

(     )  O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais. 

(     )  É dever do profissional de enfermagem avaliar 
criteriosamente sua competência técnica, científica, ética 
e legal e somente aceitarem cargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenho seguro para si e para 
outrem. 

(     )  É proibido ao profissional de enfermagem provocar 
aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a 
gestação. Nos casos previstos em lei, o profissional 
deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a 
sua participação ou não no ato abortivo. 

Alternativas: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

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

E) F, V, V, V. 

 

20 – O Programa Nacional de Triagem Neonatal é um 
programa de rastreamento populacional que tem 
como objetivo geral identificar distúrbios e doenças 
no recém-nascido, em tempo oportuno, para 
intervenção adequada, garantindo tratamento e 
acompanhamento contínuo às pessoas com 
diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a 
morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.  
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Com relação ao Programa Nacional de Triagem 
Neonatal assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A Portaria GM/MS nº 822, de 6 de junho de 2001, 
instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o PNTN, que estabelece ações de triagem 
neonatal em fase pré-sintomática em todos os 
nascidos vivos, acompanhamento e tratamento das 
crianças detectadas nas redes de atenção do SUS. 

B) A triagem neonatal, conhecida como “teste do 
pezinho”, já é socialmente reconhecida como uma 
efetiva ferramento de prevenção a saúde, e tem a 
Atenção Básica como porta de entrada no Sistema de 
Saúde. 

C) Na atenção ao pré-natal, cabe esclarecer e orientar a 
população e a gestante sobre como e onde realizar o 
“teste do pezinho”, de acordo com a rede de coleta 
organizada em seu estado, preconizando a 
necessidade dessa ser realizada até o 13º dia de vida 
do bebê.  

D) Deve ser considerada como uma condição de 
exceção toda coleta realizada após o 28º dia de vida, 
mesmo que não recomendada, por se tratar de um 
exame fora do período neonatal. 

E) Se houver recusa por parte dos familiares para a 
coleta do “teste do pezinho”, o responsável pela ação 
no ponto de coleta deve orientá-los sobre os riscos da 
não realização do exame. O fato deve ser 
documentado com a assinatura dos pais ou 
responsáveis. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
FARMACÊUTICO 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     ) A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

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

E) F, V, F, V. 
 

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
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15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

16 – A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, e dá outras providências. De acordo com 
seu Art. 35 – Somente será aviada a receita, EXCETO: 

A) Que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso 
e de modo legível, observados a nomenclatura e o 
sistema de pesos e medidas oficiais. 

B) Que contiver o nome e o endereço residencial do 
paciente. 

C) Que contiver expressamente, o modo de usar a 
medicação. 

D) Que contiver a data e a assinatura do profissional e 
carimbo não importando se o mesmo contenha 
inscrição de conselho.  

E) Que contiver a data e a assinatura do profissional, 
endereço do consultório ou residência, e o número de 
inscrição no respectivo Conselho profissional. 

 

17 – Ácido fólico, também conhecido como folato, 
metilfolato ou vitamina B9, é uma vitamina do 
complexo B, solúvel em água e presente em diversos 
itens da dieta diária. O folato ocorre naturalmente 
nos alimentos e o ácido fólico é a forma sintética do 
folato, usada em medicamentos.  

São funções do ácido fólico no organismo, EXCETO: 

A) Na gestação é importante para um bom 

desenvolvimento fetal e formação do tubo neural. 

B) O folato ajuda na proteção das vilosidades intestinais. 

C) O folato ajuda no crescimento de unhas e cabelos, 
combate a acne e a dermatite, deixa a pele com um 
brilho saudável e com a oleosidade controlada. 

D) O folato é fundamental para a função cerebral 
adequada e desempenha um papel importante na 
capacidade cognitiva e na saúde mental e emocional.  

E) O folato se combina com as vitaminas B6 e B12 
formando uma coenzima que reduz os níveis de 
homocisteína. 

18 – A lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 dispõe 
sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 
e dá outras Providências. Em seu Art. 6º, A 
dispensação de medicamentos é privativa de, 
EXCETO: 

A) Drogarias. 

B) Farmácias. 

C) Mercados e afins com licença. 

D) Posto de medicamento e unidade volante. 

E) Dispensário de medicamentos. 
 

19 – É um mecanismo de trocas gasosas que ocorre 
nos alvéolos pulmonares. Esse processo é 
fundamental para garantir o transporte de oxigênio 
pelo corpo e a remoção do gás carbônico. O gás 
oxigênio é utilizado pelas nossas células para a 
realização da respiração celular,  processo no qual a 
célula consegue produzir energia.  

A esse fenômeno do corpo humano damos o nome 
de? 

A) Hematose. 

B) Nidação. 

C) Oxigenação. 

D) Descabonização. 

E) Nenhuma das alternativas está correta 
 

20 – Doença crônica, infectocontagiosa, causada por 
um bacilo capaz de infectar grande número de 
indivíduos (alta infectividade), embora poucos 
adoeçam (baixa patogenicidade). Essas propriedades 
não ocorrem em função apenas das características 
intrínsecas do agente etiológico, mas dependem, 
sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de 
endemicidade do meio, entre outros aspectos. A 
______________ parece ser uma das mais antigas 
doenças que acomete o homem. Outrora motivo de 
estigma e exclusão, há mais de 20 anos, a doença 
tem tratamento capaz de curar a totalidade dos 
casos. 

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) Tuberculose. 

B) Leshimaneose. 

C) Hanseníase. 

D) Difteria. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
FISIOTERAPEUTA 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

https://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/18134-acido-folico
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.991-1973?OpenDocument
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/respiracao-celular.htm
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12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 

 

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 

suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

16 – A fisioterapia uroginecológica é uma 
especialidade da fisioterapia que tem como objetivo 
tratar várias alterações relacionadas ao assoalho 
pélvico, fortalecendo os músculos pélvicos de modo 
a trazer benefícios para a saúde. Assim, esse tipo de 
fisioterapia pode ser recomendado no caso de: 

I. Incontinência urinária e fecal, sendo essas as principais 
razões pelas quais esse tipo de fisioterapia é realizado.  

II. Prolapsos Genitais, que corresponde à subida dos 
órgãos pélvicos, como bexiga e útero, por exemplo, 
devido aos músculos. 

III. Dor pélvica, que pode acontecer devido à endometriose, 
dismenorreia ou durante a relação sexual; 
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IV. Disfunções sexuais, como anorgasmia, vaginismo, dor 
durante a relação sexual e, no caso dos homens, 
disfunção erétil e ejaculação precoce. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

E) Todas os itens estão corretos 
 

17 – Mesmo depois da aposentadoria, os idosos 
estão cada vez mais ativos. Essas mudanças trazem 
inúmeros desafios, e é preciso balancear o bem-estar 
e a independência dessa população, não deixando de 
dar a atenção e o cuidado necessários à saúde. A 
grande maioria dos idosos é portadora de doenças 
ou disfunções orgânicas, principalmente em 
condições crônicas, o que não deve significar 
limitação ou mesmo restrição de sua participação 
social.  

Em relação cuidados para a saúde do idoso de forma 
ampla e diversa, assinale (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso nas sentenças abaixo: 

(     )  Acompanhamento médico regular e especializado com 
um geriatra ajuda a prevenir possíveis doenças ou 
disfunções e tratar daquelas já diagnosticadas. 

(     )  Uma boa alimentação é cuidado para todas as fases da 
vida. Previne doenças e melhora a disposição 

(     )  A prática regular de atividades físicas melhora a 
disposição para as ações cotidianas, mas não ajuda a 
prevenir e tratar de doenças e pode se tornar um 
momento de sociabilidade. 

(     )  Falar em cuidado integral do corpo é lembrar que a mente 
é parte fundamental nessa história. Acompanhamento 
psicológico e psiquiátrico são essenciais no processo de 
aceitação e independência dessa fase da vida. 

(     )  É inegável a importância dos laços sociais para todos nós. 
Na terceira idade, eles se tornam ainda mais especiais, já 
que muitos idosos passam a ter menor disposição para 
sair de casa e tendem a se isolar. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V, V   B) V, V, V, F, F 

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

E) F, V, F, V, F 
 

18 – Doenças neurológicas degenerativas na infância 
são termos genéricos para diversos problemas que 
afetam os neurônios. A ____________ é uma das 
síndromes envolvidas nas doenças neurológicas 
degenerativas e são caracterizadas pela deterioração 
na memória, pensamento, comportamento e 
capacidade de realizar atividades cotidianas.  

Complete a lacuna acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) Degeneração 

B) Hiperatividade  

C) Demência 

D) Microcefalia  

E) Síndrome de Edwards 

19 – A biomecânica é uma ciência multidisciplinar 
que estuda os movimentos humanos a partir dos 
estudos em anatomia, fisiologia e mecânica, sendo 
responsável pela investigação e análise física dos 
sistemas biológicos, compreendendo assim os 
efeitos das forças mecânicas exercidas sobre o 
corpo humano, sendo em movimentos de trabalho, 
esporte ou mesmo diários. Quando se fala em 
biomecânica, é de grande importância ter alguns 
conceitos muito claros para que o entendimento e os 
objetivos sejam sempre mais aprofundados.  

Dentre os conceitos principais, podemos citar, 
EXCETO: 

A) Massa: quantidade de matéria que compõe o corpo 
ou objeto. 

B) Inércia: tendência de um corpo em não se manter no 
estado atual, com a velocidade inconstante, podendo 
este apresentar movimento ou apenas manter-se 
estático. 

C) Força: impulso ou tração agindo sobre o corpo, 
definida como produto da massa de um corpo pela 
aceleração do corpo, resultando assim na aplicação 
da força. 

D) Centro de gravidade: ponto onde a massa da matéria 
encontra-se em equilíbrio, distribuindo as cargas em 
todas as direções, respondendo assim às forças 
externas. 

E) Torque: também denominado como momento angular 
de uma força específica. 

 

20 – A fisiologia da contração muscular explica os 
fatores físicos e químicos responsáveis pela origem, 
desenvolvimento e continuação de qualquer tipo de 
vida. Na fisiologia humana são explicados as 
características e mecanismos específicos do corpo 
humano, que o fazem ser um ser vivo. A fisiologia da 
contração muscular ocorre por várias etapas e, do 
estímulo da contração muscular até a sua execução, 
as etapas são as seguintes: 

I. Um potencial de ação trafega ao longo de um nervo 
motor até suas terminações nas fibras musculares; 

II. Em cada terminação, o nervo secreta uma grande 
quantidade de substância neurotransmissora, a 
acetilcolina; 

III. Essa acetilcolina atua dentro de toda área localizada na 
membrana da fibra muscular, abrindo um canal 
acetilcolina-dependentes dentro de moléculas proteicas 
na membrana da fibra muscular; 

IV. A abertura destes canais permite que uma grande 
quantidade de íons sódio flua para dentro da membrana 
da fibra muscular no ponto terminal neural. Isso 
desencadeia potencial de ação na fibra muscular. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
ODONTOLÓGO 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.    

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, V.    

D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 

 

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16 – Durante muitos anos, a Odontologia esteve à 
margem das políticas públicas de saúde. O acesso 
dos brasileiros à saúde bucal era extremamente 
difícil e limitado. Esta demora na procura ao 
atendimento aliada aos poucos serviços 
odontológicos oferecidos faziam com que o principal 
tratamento oferecido pela rede pública fosse 
a________________, perpetuando a visão da 
odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com 
atuação apenas clínica. 

A) Extração dentária  B) Tratamento de canal 

C) Implantação    D) Incisão  

E) Restauração  
 

17 – A saúde bucal é parte integral da saúde geral e 
muito importante para a qualidade de vida. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde, as doenças bucais 
afetam metade da população mundial, sendo a cárie 
a condição mais comum. São muitos os sinais e 
sintomas de algum problema na boca. Os principais 
são, EXCETO: 

A) Dor, alguma lesão na boca; 

B) Dentes com mobilidade;  

C) Sangramento nasal; 

D) Cavidades; 

E) Manchas nos dentes.  
 

18 – De acordo com a Lei n° 5.081/66, compete ao 
cirurgião-dentista prescrever e aplicar 
especialidades farmacêuticas de uso interno e 
externo, DESDE que apresente indicação dentro da 
Odontologia. No entanto, na prática, as classes de 
medicamentos que mais rotineiramente são 
utilizadas são, EXCETO: 

A) Os analgésicos mais utilizados para dor leve são a 
dipirona e o paracetamol. Para dores mais 
importantes, de moderada a grave, a escolha é a 
associação do paracetamol com a codeína ou o 
tramadol. 

B) Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) 

C) Anti-inflamatórios esteroidais (ou corticosteroides) 

D) A terapia antibiótica que está indicada em casos que 
apresentam sinais locais de disseminação do 
processo infeccioso. 

E) O anestésico geral que são utilizados quando há 
necessidade de realização de procedimentos que não 
causam dor. 

 

19 – Uma infecção bacteriana pode levar a feridas e 
inchaços na boca. As infecções podem ser causadas 
pelo crescimento excessivo de organismos 
normalmente presentes na boca, ou por organismos 
que foram introduzidos recentemente, como as 
bactérias que causam a ___________ ou 
a____________. As infecções bacterianas dos dentes 
ou gengivas podem se espalhar para formar uma 
infecção de uma bolsa cheia de pus (abscesso) ou 
provocar uma inflamação disseminada (celulite). 

A) Sífilis, cobreiro. 

B) Gonorreia, líquen plano. 

C) Sífilis, Gonorreia. 

D) Úlceras, doença de Behçet. 

E) Doença de Behçet, líquen plano. 
 

20 – A anamnese é caracterizada por ser o “exame 
subjetivo” que um profissional de saúde realiza com 
seus pacientes, consistindo basicamente, por ser a 
entrevista conduzida pelos profissionais médicos ou 
de enfermagem durante uma consulta. Para realizar 
esse procedimento de atendimento, é claro que 
existem metodologias para que tudo ocorra 
corretamente. Fundamentalmente, existem duas 
técnicas principais para isso, que são: 

I. Técnica do interrogatório cruzado - dada quando o 
examinador conduz as perguntas durante a consulta; 

II. Técnica de escuta - dada quando o paciente tem a 
capacidade de relatar com as próprias palavras suas 
preocupações pessoais, sinais e sintomas. 

III. Técnica de Seleção - O examinador deve ter um 
conhecimento prévio do currículo do paciente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Nenhum dos itens estão corretos  

E) Todos os itens estão corretos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
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C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 

(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

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

E) F, V, F, V. 
 

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 

15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

16 – As vacinas são substâncias responsáveis em 
estimular o corpo a produzir respostas imunológicas 
a determinadas doenças. No Brasil, o Programa 
Nacional de Imunização (PNI) garante que todo 
cidadão tenha acesso às vacinas, sendo o 
responsável pela imunização em massa da 
população.  

Em relação ao calendário nacional de vacinas é 
correto afirmar, EXCETO: 

A) A vacina da febre amarela é feita aos 09 meses e um 
reforço aos 04 anos de idade.  

B) A vacina tríplice bacteriana DTP teve ter seu segundo 
reforço aplicado aos 04 anos de idade.  

C) A primeira dose da vacina Hepatite B deve ser 
aplicada nos primeiros dias de vida. 

D) A vacina tríplice bacteriana dTpa deve ser aplicada 
em gestantes a partir da 23º semana gestacional. 

E) O reforço da vacina dupla adulto dT deve ser 
realizado a cada 10 anos. 

 

17 – A notificação compulsória é obrigatória a todos 
os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, 
odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da 
profissão, bem como os responsáveis por 
organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e de ensino.  

Na listagem abaixo todas as doenças são de 
notificação compulsória imediata, EXCETO: 

A) Botulismo.  

B) Tétano.  

C) Óbito por Dengue. 

D) Doença de Chagas Aguda. 

E) Carbúnculo ou Antraz. 
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18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

Em relação ao código de ética médica, assinale (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso nas sentenças 
abaixo: 

(     )  O médico terá, para com os colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, podendo se eximir de 
denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 

(     )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, não 
sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 
ditames de sua consciência ou a quem não deseje, 
excetuadas as situações de ausência de outro médico, 
em caso de urgência ou emergência, ou quando sua 
recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 

(     )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para estabelecer o diagnóstico e 
executar o tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 

(     )  Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 
evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes 
sob sua atenção todos os cuidados paliativos 

apropriados. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.            B) V, V, V, F.            C) V, F, F, V. 

D) F, V, F, V.            E) F, V, V, V. 
 

19 – A tuberculose é uma doença de transmissão 
aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis 
oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, 
espirro ou fala de doentes com tuberculose 
pulmonar ou laríngea. A transmissão pode ocorrer 
enquanto o indivíduo estiver eliminando bacilos no 
escarro, período identificado pela baciloscopia de 
escarro positiva. Com o início do esquema 
terapêutico adequado, a transmissão tende a 
diminuir gradativamente e, em geral, após ________ 
de tratamento, chega a níveis insignificantes. 
Crianças menores de ____________ com tuberculose 
pulmonar geralmente têm baciloscopia negativa e, 
por isso, costumam ter pouca participação na 
transmissão da doença. 

Complete a lacuna com a alternativa CORRETA: 

A) 10 dias; 15 anos. 

B) 05 dias; 02 anos. 

C) 15 dias; 10 anos. 

D) 07 dias; 05 anos. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

20 – Doença infecciosa, não contagiosa, causada por 
protozoário, de transmissão vetorial, que acomete 
pele e mucosas. Com sinonímia de Úlcera de Bauru, 
nariz de tapir, botão do Oriente. 

O conceito acima se refere a qual doença? 

A) Leishmaniose Tegumentar Americana.  

B) Tétano.  

C) Botulismo. 

D) Carbúnculo. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MÉDICO GINECOLOGISTA 

11 – São princípios doutrinários do SUS: 

A) Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de 
doença. 

B) Universalidade, Integralidade e Equidade. 

C) Regionalização, Igualdade social, Participação Social. 

D) Equidade, Participação Social, Descentralização e 
comando único. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

12 – 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. 35. Para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo 
análise técnica de programas e projetos: 

I. Perfil demográfico da região; 

II. Perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III. Características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área; 

IV. Crescimento técnico, econômico e financeiro no período 
atual; 

V. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos 
estaduais e municipais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

13 – A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 
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).  

Em relação a referente portaria, assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso nas sentenças abaixo: 

(     )  É responsabilidade comum a todas as esferas de governo 
contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de 
gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas 
nesta portaria; 

(     )  Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de 
Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidade da União prestar apoio integrado aos 
gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios no processo de qualificação e de consolidação 
da Atenção Básica. 

(     )  A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB tem na 
Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica. 
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(     )  Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 
acordo com esta portaria serão denominados Unidades 
Especiais de Pronto Atendimento - UEPA. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

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

E) F, V, F, V. 
  

14 – Conforme a Portaria 699 de 30 de Março de 2006 
que Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos 
Pactos Pela Vida e de Gestão, em seu Art. 7º: 
Estabelecer normas para a definição, alteração e 
suspensão dos valores do Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal: 

I. A alocação do recurso referente ao Bloco Financeiro de 
Média e Alta Complexidade da Assistência será definido 
de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - 
PPI; 

II. A alteração no valor do recurso Limite Financeiro Global 
do Município, Estado e Distrito Federal, deve ser 
aprovada na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
encaminhada ao MS para publicação;  

III. As transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde 
para estados, DF e municípios serão suspensas na 
situação de não pagamento dos prestadores de serviços 
públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o 
quinto dia útil, após o Ministério da Saúde creditar na 
conta bancária do Fundo Estadual/Distrito 
Federal/Municipal de Saúde e disponibilizar os arquivos 
de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS, exceto as 
situações excepcionais devidamente justificadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

15 – A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos e, 
aproximadamente, 20% dos casos detectados 
requerem atendimento hospitalar por apresentarem 
dificuldade respiratória, dos quais 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório.  

Conforme o Manual de Orientações da COVID-
19(vírus SARS-CoV-2) do estado de Santa Catarina, o 
período de incubação é estimado entre ___________, 
com mediana de _____________. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 1 a 14 dias; 5 a 6 dias. 

B) 5 a 21 dias; 7 a 10 dias. 

C) 5 a 6 dias; 6 dias. 

D) 3 a 18 dias; 10 a 12 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

16 – As vacinas são substâncias responsáveis em 
estimular o corpo a produzir respostas imunológicas 
a determinadas doenças. No Brasil, o Programa 
Nacional de Imunização (PNI) garante que todo 
cidadão tenha acesso às vacinas, sendo o 
responsável pela imunização em massa da 
população.  

Em relação ao calendário nacional de vacinas é 
correto afirmar, EXCETO: 

A) A vacina da febre amarela é feita aos 09 meses e um 
reforço aos 04 anos de idade.  

B) A vacina tríplice bacteriana DTP teve ter seu segundo 
reforço aplicado aos 04 anos de idade.  

C) A primeira dose da vacina Hepatite B deve ser 
aplicada nos primeiros dias de vida. 

D) A vacina tríplice bacteriana dTpa deve ser aplicada 
em gestantes a partir da 23º semana gestacional. 

E) O reforço da vacina dupla adulto dT deve ser 
realizado a cada 10 anos. 

 

17 – A notificação compulsória é obrigatória a todos 
os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, 
odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da 
profissão, bem como os responsáveis por 
organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e de ensino.  

Na listagem abaixo todas as doenças são de 
notificação compulsória imediata, EXCETO: 

A) Botulismo.  

B) Tétano.  

C) Óbito por Dengue. 

D) Doença de Chagas Aguda. 

E) Carbúnculo ou Antraz. 
 

18 – O Código de Ética Médica contém as normas 
que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a 
ensino, pesquisa e administração de serviços de 
saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o 
conhecimento advindo do estudo da medicina.  

Em relação ao código de ética médica, assinale (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso nas sentenças 
abaixo: 

(     )  O médico terá, para com os colegas, respeito, 
consideração e solidariedade, podendo se eximir de 
denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 

(     )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, não 
sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 
ditames de sua consciência ou a quem não deseje, 
excetuadas as situações de ausência de outro médico, 
em caso de urgência ou emergência, ou quando sua 
recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 

(     )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para estabelecer o diagnóstico e 
executar o tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 

(     )  Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico 
evitará a realização de procedimentos diagnósticos e 
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terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes 
sob sua atenção todos os cuidados paliativos 

apropriados. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F.   B) V, V, V, F. 

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

E) F, V, V, V. 

 

19 – A sífilis congênita é o resultado da 
disseminação hematogênica do Treponema pallidum, 
da gestante infectada não-tratada ou 
inadequadamente tratada para o seu concepto, por 
via transplacentária. Sabe-se que: 

I. A transmissão vertical do T. pallidum pode ocorrer em 
qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença 
materna. 

II. Os principais fatores que determinam a probabilidade de 
transmissão vertical do T. pallidum são o estágio da 
sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero. 

III. A taxa de infecção da transmissão vertical do T. 
pallidum em mulheres não tratadas é de 70 a 100%, nas 
fases primária e secundária da doença, reduzindo-se 
para aproximadamente 30% nas fases tardias da 
infecção materna (latente tardia e terciária). 

IV. Há possibilidade de transmissão direta do T. pallidum 
por meio do contato da criança pelo canal de parto, se 
houver lesões genitais maternas. Durante o aleitamento, 
ocorrerá apenas se houver lesão mamária por sífilis. 

V. Ocorre aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal 
em aproximadamente 40% das crianças infectadas a 
partir de mães não-tratadas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20 – O Sangramento Uterino Anormal (SUA), agudo 
ou crônico, é definido como o sangramento 
proveniente do corpo uterino, com anormalidade, 
seja na sua regularidade, no volume, na frequência 
ou duração, em mulheres que não estão grávidas. 
Sangramento Uterino Anormal (SUA) é a 
denominação utilizada atualmente para nomear as 
alterações da menstruação decorrentes de aumento 
no volume, na duração ou na frequência. Termos 
como hemorragia uterina disfuncional ou menorragia 
estão abandonados.  

Em relação ao calendário nacional de vacinas é 
correto afirmar, EXCETO: 

A) Após a exclusão de gestação, a evolução inicial inclui 
história detalhada do sangramento e de 
antecedentes, com foco em fatores de risco para 
câncer de endométrio, coagulopatias, medicações em 
uso, doenças concomitantes, além de exame físico 
completo, com foco em sinais da síndrome dos 
ovários policísticos, resistência insulínica, doenças da 
tireoide, petequeias, equimoses, lesões da vagina ou 
colo do útero, além de tamanho do útero.  

B) O objetivo do tratamento é a redução do fluxo 
menstrual, reduzindo morbidade e melhorando a 
qualidade de vida.  

C) Prover informações sobre os recursos terapêuticos, 
seu mecanismo de ação, benefícios, riscos, bem 
como informações dos resultados esperados e 
orientação quanto ao uso prolongado, pode ser 
crucial para a continuidade do tratamento. 

D) Para investigação complementar, não se deve utilizar 
hemograma, dosagem de ferritina e ultrassonografia 
pélvica. 

E) Em mulheres com baixo risco para câncer de 
endométrio, com ultrassonografia normal, excluídas 
causas estruturais, tais como pólipo, mioma, 
espessamento endometrial ou outras causas 
malignas, o tratamento instituído pode ser 
farmacológico, por meio do uso de medicamentos, ou 
cirúrgico. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS         
ASSSISTENTE SOCIAL 

11 – De acordo com a Lei nº 12.435, assinale a 
afirmativa abaixo que NÃO corresponde a um 
objetivo da Assistência Social: 

A) Estabelecer as responsabilidades dos entes 
federativos na organização, regulação, manutenção e 
expansão das ações de assistência social; 

B) Implementar a gestão do trabalho e a educação 
permanente na assistência social; 

C) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de 
direitos. 

D) Universalizar a cobertura do atendimento no acesso 
aos benefícios sócio assistenciais. 

E) Integrar a rede pública e privada de serviços, 
programas, projetos e benefícios de assistência 
social. 

 

12 – A respeito do Conselho Tutelar, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Em cada Município e em cada Região Administrativa 
do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 
Conselho Tutelar como órgão integrante da 
administração pública local. 

B) Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e 
horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 
inclusive quanto à remuneração dos respectivos 
membros. 

C) O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei. 

D) Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar: 
reconhecida idoneidade moral, idade superior a 
dezoito anos e residir no Município. 

E) O processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território 
nacional a cada 4 (quatro) anos. 
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13 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a alternativa CORRETA: 

A) As revistas e publicações destinadas ao público 
infanto-juvenil poderão conter ilustrações, fotografias 
de bebidas alcoólicas desde que tenha informação 
que é proibido a venda e uso a criança e 
adolescentes. 

B) As crianças menores de doze anos somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de apresentação 
ou exibição quando acompanhadas dos pais ou 
responsável. 

C) A gestante ou mãe que manifeste interesse em 
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância 
e da Juventude. 

D) Ao adolescente aprendiz é vedado trabalho noturno, 
realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 
seis horas do dia seguinte. 

E) A morte dos adotantes restabelece o poder familiar 
dos pais naturais. 

  

14 – De acordo com a NOB-RH, assinale a alternativa 
CORRETA a respeito Composição da equipe de 
referência mínima dos Centros de Referência da 
Assistência Social nos municípios de pequeno porte 
I, ou seja, até 2.500 famílias referenciadas.  

A) 2 técnicos de nível superior, sendo um profissional 
assistente social e outro preferencialmente psicólogo 
e 2 técnicos de nível médio. 

B) 2 técnicos de nível superior, sendo um profissional 
assistente social e outro preferencialmente com 
formação em Direito e 2 técnicos de nível médio. 

C) 3 técnicos de nível superior, sendo dois profissionais 
com formação em Serviço Social e outro 
preferencialmente psicólogo e 3 técnicos de nível 
médio. 

D) 2 técnicos de nível superior, sendo um profissional 
assistente social e outro obrigatoriamente psicólogo e 
2 técnicos de nível médio. 

E) 2 técnicos de nível superior, podendo ser qualquer 
formação na área Humanas (serviço social, 
psicologia, Direito, pedagogia e outros) e 1 técnico de 
nível médio. 

 

15 – Considerando a Lei 10.741, de 1º de outubro de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial 
aos maiores de oitenta anos, atendendo- se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos. 

B) Aos maiores de 60 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos. 

C) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de violação a esta Lei 
que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento. 

D) Nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de 

prioridade na aquisição de imóvel para moradia 
própria. 

E) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 
âmbito da assistência social. 

 

16 – Segundo o livro: “O Estudo Social em perícias, 
laudos, e pareceres técnicos” organizado pelo 
CFESS, assinale a alternativa CORRETA a respeito 
de relatório social: 

A) O relatório social pode ser considerado como um 
processo através do qual um especialista, no caso 
Assistente Social, realiza o exame de situações 
sociais com a finalidade de emitir um parecer sobre a 
mesma. 

B) O relatório social deve ser elaborado antes da perícia 
social e do estudo social. 

C) O relatório social é realizado com base nos 
fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e 
técnico operativo, próprios do serviço social, e com 
finalidade relacionada a julgamentos e avaliações. 

D) O relatório social é utilizado como um elemento de 
prova em que o Assistente Social pode relatar seu 
juízo de valor para apresentação do parecer para a 
situação apresentada. 

E) O relatório social, consiste na apresentação descritiva 
e interpretativa de uma situação ou expressão da 
questão social, enquanto objeto da intervenção desse 
profissional, no seu cotidiano laborativo. 

 

17 – De acordo com a Lei nº 8.662 de 7 de junho de 
1993, assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma atribuição do CRESS: 

A) Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo 
a exame e aprovação do fórum máximo de 
deliberação do conjunto CFESS/CRESS. 

B) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 

C) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, 
fixando a respectiva taxa. 

D) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 
devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 

E) Julgar, em última instância, os recursos contra as 
sanções impostas pelo CFESS. 

 

18 – Segundo Iamamoto, assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde as 3 dimensões que o 
profissional de Serviço Social deve apropriar -se 
para o exercício de seu trabalho: 

A) Competência político-social, competência teórica- 
científica e competência de saberes. 

B) Competência sociojurídica, competência político- 
metodológica e competência científico-operativa. 

C) Competência ético-política, competência teórica- 
metodológica e competência técnica-operativa. 

D) Competência sócio-política, competência político-
partidária e competência científico-operativa. 

E) Competência sócio operativa, competência técnica-
popular e competência teórica. 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 001/2020 – PRAIA GRANDE/SC. 

Página 16 
 

19 – Sobre a Lei nº 13.146, de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional 
e interdisciplinar. 

B) Compete ao poder público garantir a dignidade da 
pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 

C) A deficiência afeta capacidade civil da pessoa para 
casar se e constituir união estável. 

D) A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário no recebimento de restituição 
de imposto de renda. 

E) Os casos de suspeita ou de confirmação de violência 
praticada contra a pessoa com deficiência serão 
objeto de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade policial e ao 
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. 

 

20 – Em relação ao Sigilo profissional do(a) 
Assistente Social, é CORRETO afirmar: 

A) A quebra do sigilo profissional será admissível nos 
casos em que as informações serão prestadas ao 
judiciário. 

B) Tratando se de atendimento interdisciplinar deverão 
ser prestadas para a equipe todas as informações 
detalhadas colhidas no atendimento com o usuário. 

C) A quebra do sigilo profissional poderá ser realizada 
para os parentes de primeiro grau. 

D) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratar 
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou 
não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do 
usuário, de terceiros e da coletividade. 

E) A quebra do sigilo profissional é inadmissível em 
qualquer situação e/ou circunstância. 

 


