
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL - 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: 

A última crônica 

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para 
tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o 
momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de 
estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca 
do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu 
pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso 
conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna 
de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta 
perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer 
nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, 
torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. 
Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, 
enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu 
quereria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem 
assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem 
os assuntos que merecem uma crônica. 

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-
se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede 
de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de 
gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma 
negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha 
no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa 
balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de 
curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em 
torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da 
sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que 
matar a fome. 

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que 
discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se 
para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo 
sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, 
vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do 
garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois 
se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os 
lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A 
meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem 
atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o 
no pratinho – um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma 
pequena fatia triangular. 

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de 
Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por 
que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, 
obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe 
na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O 
pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha 
aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais 
os observa além de mim. 

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta 
caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a 
Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um 
gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e 
sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se 
a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a 
que os pais se juntam, discretos: “Parabéns pra você, parabéns 
pra você…”. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las 
na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas 
mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para 
ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o 
farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo 
botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do 
sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, 
nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido – 
vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o 
olhar e enfim se abre num sorriso. 

Assim eu quereria minha última crônica: que fosse pura 
como esse sorriso. 

Elenco de cronistas modernos. 

Fernando Sabino, 21ª ed. Rio de Janeiro, 

José Olympio, 2005. 

01 – Fica evidente pela crônica de Fernando Sabino 
que por uma questão de estilo o gênero textual 
“crônica”: 

A) Apresenta linguagem excessivamente metafórica, 
com o intuito de provocar fruição estética. 

B) Pode apresentar temáticas cotidianas por meio de um 
olhar observador. 

C) Tem sempre caráter metalinguístico. 

D) Para retratar o cotidiano de maneira mais poética, 
tem linguagem mais rebuscada. 

E) Retrata, exclusivamente, situações cotidianas sob 
uma perspectiva satírica. 

 

02 – Fernando Sabino cita um poeta ao qual não 
nomeia por meio do verso “assim eu quereria meu 
último poema”. Essa citação acaba tornando-se uma 
inspiração para a crônica em uma relação de 
intertextualidade, ficando claro na última frase do 
texto “assim eu quereria minha última crônica”.  

O que o poeta faz nessa última frase recebe o nome 
de: 

A) Homenagem   B) Metalinguagem 

C) Paráfrase   D) Citação 

E) Cópia  
 

03 – Função da linguagem é um ramo do estudo da 
comunicação que estuda as funções para as quais 
determinado gênero textual se propõe. Além da 
função poética, por seu apreço linguístico, a crônica 
“A última crônica” de Fernando Sabino também 
apresenta função: 

A) Referencial    B) Emotiva 

C) Fática    D) Metalinguística  

E) Apelativa  
 

04 – Regência verbal é o estudo dos verbos em 
relação à sua capacidade de precisar ou não de um 
complemento verbal e se esse complemento é ou 
não regido por uma preposição. Existem verbos com 
dupla regência, resultando em sentidos diferentes 
para cada uma das possíveis regências, como o 
verbo assistir, que pode significar ver ou ajudar, 
conforme a regência.  

Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado 
apresente outro sentido caso estivesse sendo 
empregado com outra regência: 

A) Visava ao circunstancial, ao episódico. 

B) Este ouve, concentrado, o pedido do homem [...] 

C) São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe 
espeta caprichosamente na fatia do bolo. 

D) O pai corre os olhos pelo botequim [...] 

E) que fosse pura como esse sorriso. 
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05 – Adjunto adverbial é um termo acessório da 
oração, ou seja, não é obrigatório em uma sentença, 
caso retirado da oração ela permanece fazendo 
sentido.  

Assinale a alternativa que apresente um adjunto 
adverbial que expresse a circunstância de exclusão: 

A) A caminho de casa, entro num botequim da Gávea 
para tomar um café junto ao balcão. 

B) Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de 
seu disperso conteúdo humano [...] 

C) Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo 
meu café [...] 

D) Não sou poeta e estou sem assunto. 

E) Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno 
à mesa um discreto ritual. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – A variante indiana do novo coronavírus já foi 
oficialmente detectada em 49 países e 4 territórios, 
segundo relatório da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) publicado em 26/05/2021, incluindo o Brasil. A 
organização também afirmou já ter recebido 
informações, de fontes não oficiais, indicando que 
essa variante foi encontrada em mais 7 países e 
territórios, o que eleva o total de áreas afetadas para 
60. Essa variante foi registrada pela primeira vez na 
Índia em outubro do ano passado.  

Assinale a alternativa que indique o nome CORRETO 
da referida variante: 

A) B.1.617 

B) B.1.351 

C) B.1.1.7 

D) B.1.427 

E) B.1.525 

 

07 – O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, 
da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, decidiu em 21 
de junho de 2021, absolver o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho 
e outros cinco acusados em um processo por 
corrupção relacionado à operação Zelotes.  A 
denúncia do MP foi aceita em 2017 e, desde então, os 
sete acusados eram réus no processo – os políticos, 
por corrupção passiva, e os empresários, por 
corrupção ativa. Além de Lula, foram absolvidos, 
EXCETO: 

A) José Ricardo da Silva (ex-conselheiro do Conselho 
Administrativo da Receita Federal) 

B) Alexandre Paes dos Santos (lobista) 

C) Paulo Arantes Ferraz (ex-presidente da MMC - 
Mitsubishi) 

D) Mauro Marcondes Machado (empresário) 

E) Guido Mantega (ex-ministro da Fazenda no governo 
Lula) 

 

08 – O presidente Jair Bolsonaro transferiu em 23 de 
abril de 2021 o general Eduardo Pazuello, ex-ministro 
da Saúde, da 12ª Região Militar para um cargo na 
Secretaria-Geral do Exército. O ato foi publicado no 
"Diário Oficial da União". 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Eduardo Pazuello ficou dez meses à frente do 
Ministério da Saúde (maio de 2020 a março de 2021). 

B) Eduardo Pazuello ficou dez meses à frente do 
Ministério da Saúde (abril de 2020 a fevereiro de 
2021). 

C) Eduardo Pazuello ficou oito meses à frente do 
Ministério da Saúde (julho de 2020 a março de 2021). 

D) Eduardo Pazuello ficou dez meses à frente do 
Ministério da Saúde (junho de 2020 a abril de 2021). 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

09 – Lázaro Barbosa foi morto em Goiás no 20º dia 
de buscas. Ele era procurado por uma força-tarefa 
policial desde o dia 9 de junho. Aos 32 anos, Lázaro 
já tinha extensa ficha criminal, fugiu três vezes da 
prisão e era acusado de diversos crimes desde 2007. 

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

I. Lázaro foi morto após ser baleado em Águas Lindas de 
Goiás em 28 de junho de 2021. Procurado por uma 
força-tarefa desde o começo de junho, Lázaro foi 
atingido por vários tiros. 

II. As buscas por Lázaro, que causaram intensa 
mobilização no país, começaram após a morte de 
quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no 
Distrito Federal. Dias depois, Lázaro foi acusado de 
outra morte: um caseiro de uma fazenda no distrito de 
Girassol, em Goiás. 

III. As buscas começaram no dia 9 de junho, após o crime 
no DF. Na fuga, Lázaro roubou um carro e foi para a 
cidade de Cocalzinho de Goiás, a 80 km de distância. 
Desde então, foi perseguido pela força-tarefa policial 
pelas matas da região. 

IV. Durante a perseguição, Lázaro invadiu ao menos 11 
fazendas, trocou tiros e baleou moradores, dois policiais 
militares e um oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), 
segundo informações da força-tarefa. 

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) Os itens II e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

10 – De acordo com o site oficial 
www.saojoaodosul.sc.gov.br, São João do Sul foi 
elevado à categoria município: 

A) Pela lei estadual nº 801, de 20-12-1961 

B) Pela lei estadual nº 133, de 30-12-1953 

C) Pela lei estadual nº 964, de 18-05-1964 

D) Pela lei estadual nº 8.350, de 26-09-1991 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.  
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA SAÚDE 

11 – Conforme a Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de 
maio de 2002, em seu Art. 5º, estabelecer que as 
unidades federadas apresentem à Secretaria de 
Assistência à Saúde / SAS / MS os seguintes 
produtos: 

I. Agenda Estadual de Saúde e Quadro de Metas 
Estadual. 

II. O Limite Financeiro da Assistência deverá ser 
apresentado conforme o conjunto de planilhas que faz 
parte integrante do Anexo desta Portaria e está 
disponibilizado no endereço www.saude.gov.br/sas, não 
havendo necessidade de informá-la em momento 
algum. 

III. Cópia da publicação no Diário Oficial do Estado dos 
limites de recursos federais previstos para o 
financiamento da assistência em todos os municípios, 
aprovados na CIB, discriminando sua condição de 
gestão e a parcela de recursos referente ao atendimento 
da própria população e ao atendimento da população 
referenciada. 

IV. Apresentação do montante dos recursos financeiros 
estaduais destinados ao SUS, detalhando, de acordo 
com as aberturas orçamentárias e/ou programáticas 
adotadas pelo estado. 

V. Documento, aprovado na CIB, contendo a definição da 
periodicidade para a revisão dos limites financeiros 
municipais publicados. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

12 – Com relação à Lei Federal Nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) 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. 

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) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 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. 

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

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

 

13 – “Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.” Este conceito refere-se a qual 
lei? 

A) Lei 1.020. 

B) Lei 8.080. 

C) Lei 8.142. 

D) Lei 7.508. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

14 – Conforme o Decreto 7.508 de 28 de junho de 
2011, em seu Art. 5º, para ser instituída, a Região de 
Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:  

I. Atenção primária;  

II. Urgência e emergência;  

III. Atenção psicossocial;  

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar;  

V. Vigilância em saúde.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

15 – A oportuna notificação e digitação dos dados 
epidemiológicos no sistema de informação é a 
melhor maneira de subsidiar os gestores para o 
planejamento das ações de prevenção e controle, ou 
seja, a tomada de decisão. Quanto mais 
descentralizada à notificação e a digitação, mais 
oportuna à informação de dados epidemiológicos. 
Segundo legislação nacional vigente, a notificação 
deve ser realizada por profissionais e instituições de 
saúde do setor público ou privado. Todos os casos 
de SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
(SRAG) hospitalizados OU pacientes com SRAG que 
evoluíram para óbito, independentemente de 
internação, imediatamente: 

A) na plataforma e-SUS VE. 

B) na plataforma SINAN. 

C) na plataforma COVID NET. 

D) na plataforma SIVEP GRIPE. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

 

http://www.saude.gov.br/sas


 

www.psconcursos.com.br                                                                                                        PROCESSO SELETIVO 001/2021 – SÃO JOÃO DO SUL/SC. 

Página 4 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

16 – A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do 
Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso __________ e __________às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

Assinale a alternativa que complete as lacunas de 
forma CORRETA: 

A) Humanitário e direito 

B) Universal e igualitário 

C) Individual e humanitário  

D) Humanizado e indispensável 

E) Indispensável e universal  

 

17 – 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. Desenvolvimento técnico, econômico e financeiro no 
período posterior. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II, III estão corretos. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II, III, IV estão corretos.  

D) Apenas os itens I, IV estão corretos.  

E) Nenhum item está correto 

 

18 – Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como, cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Os recursos 
serão repassados de forma regular e automática de 
acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990. Para receberem os 
recursos, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com, EXCETO: 

A) Fundo de Saúde, plano de saúde; 

B) Conselho de Saúde, com composição paritária de 
acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 
1990; 

C) Relatórios de gestão que permitam o controle; 

D) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento; 

E) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de quatro 
anos para sua implantação. 

19 – Doenças crônicas geralmente se desenvolvem 
na idade adulta e os tratamentos são de longa 
duração, são caracterizados basicamente por serem 
doenças que possuem desenvolvimento lento e 
progressivo. O uso abusivo de álcool, a obesidade, 
os níveis elevados do colesterol, tabagismo, má 
alimentação e o sedentarismo estão entre os grandes 
vilões e são eles que contribuem para evolução das 
doenças crônicas nos indivíduos. As doenças 
crônicas mais comuns no Brasil são, EXCETO: 

A) Diabetes, Depressão 

B) Alzheimer, AVC 

C) Asma, Mal de Parkinson 

D) Hipertensão, Câncer, DPOC 

E) AIDS, Lúpus  

 

20 – A dengue é transmitida por várias espécies de 
mosquito do gênero Aedes, principalmente o Aedes 
aegypti. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, 
dores musculares e articulares e uma erupção 
cutânea.  

São conhecidos quantos sorotipos de Aedes 
aegypti? 

A) 7     

B) 4    

C) 12  

D) 10     

E) 2 
 

 

 


