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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 

01 – Os advérbios são palavras que modificam um 
verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São 
flexionados em grau (comparativo e superlativo) e 
divididos em, EXCETO: 

A) Advérbio de modo 

B) Advérbio de Intensidade 

C) Advérbio primitivo 

D) Advérbio de tempo 

E) Advérbio de dúvida 

 

02 – São características das crônicas, EXCETO: 

A) Narrativa curta; 

B) Uso de uma linguagem simples e coloquial; 

C) Presença de poucos personagens, se houver; 

D) Espaço reduzido; 

E) Temas relacionados a acontecimentos históricos. 

 

03 – Assinale a alternativa em que a separação 
silábica esteja INCORRETA: 

A) ca-rac-te-rís-ti-ca 

B) pro-pri-e-da-de 

C) au-to-ri-za-ção 

D) sub-ter-fú-gio 

E) ex-pres-si-va-men-te 

 

04 – O tipo textual narrativo tem a ver com a 
narrativa. Pode ser ficção, ou pode ser um fato 
histórico. Como o narrativo é o tipo de estrutura 
usado para contar coisas que já aconteceram, o 
passado é o tempo verbal mais comum, utilizado 
neste tipo textual. 

Sendo assim, são exemplos de gêneros textuais do 
tipo narrativo, EXCETO: 

A) Resenha   B) Conto 

C) Romance   D) Fábula 

E) Novela 

 

05 – Com relação aos sinais de pontuação, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O travessão é indicado para separar orações 
intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e 
dos parênteses. 

B) As reticências são usadas para indicar supressão de 
um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade 
ao que se estava falando. 

C) Dois-pontos é usado quando se quer indicar uma 
enumeração. 

D) O ponto final é usado para isolar orações adjetivas 
explicativas. 

E) Ponto e vírgula é usado para separar um período que 
já se encontra dividido por vírgulas. 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES  

06 – O desemprego no Brasil atingiu 14,4% no 
trimestre encerrado em fevereiro, segundo divulgou 
em 30 de abril de 2021 o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já o número de 
desempregados foi estimado em 14,4 milhões – 
recorde da série histórica iniciada em 2012. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad). 

Foram outros destaques da pesquisa: 

I. Em 1 ano de pandemia, houve redução de 7,8 milhões de 
postos de trabalho no país. 

II. Mais da metade da população em idade e trabalhar 
continua sem emprego; o nível da ocupação ficou em 
48,6%, contra 54,5% em igual trimestre do ano anterior; 

III. A renda média caiu 2,5% frente ao trimestre encerrado 
em novembro e foi estimada em R$ 2.520. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item III está correto.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

07 – Três crianças e duas funcionárias de uma escola 
infantil no Oeste de Santa Catarina, morreram após 
um ataque à faca na manhã de 4 de abril de 2021. O 
assassino, um jovem de 18 anos, deu golpes contra 
o próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo 
para um hospital da região após o crime. As crianças 
assassinadas tinham todas menos de 2 anos de 
idade. Este crime ocorreu na cidade de: 

A) Chapecó    B) Saudades 

C) Pinhalzinho   D) Nova Erechim 

E) Maravilha  

 

08 – As Olimpíadas 2021 estão se aproximando. No 
segundo semestre deste ano, está previsto para 
acontecer o principal evento esportivo do mundo. 
Atletas de diversas modalidades e de diferentes 
partes do mundo estarão competindo pelas 
medalhas em Tóquio, na capital japonesa. 

São países que irão participar das Olímpiadas de 
Tóquio em 2021, EXCETO: 

A) Nova Zelândia  B) Holanda 

C) Coreia do Sul  D) Rússia 

E) África do Sul 
 

09 – Segundo o livro “Turvo, Terra e Gente”, da 
autoria de João Colodel, qual foi o primeiro prefeito 
eleito de Turvo a renunciar ao cargo? 

A) Osni Paulino da Silva 

B) Abel Bez Batti   

C) Luiz Maragno 

D) Adoaldo Otávio Teixeira 

E) Heriberto Afonso Schmidt 
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10 – Quais são as três cores principais da bandeira 
de Turvo/SC? 

A) Vermelho, amarelo e branco  

B) Vermelho, verde e azul  

C) Azul, vermelho e verde 

D) Verde, amarelo e vermelho  

E) Verde, azul e amarelo  
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA SAÚDE 

11 – Conforme a Lei Federal Nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, em seu Art. 2° Os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como: 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta; 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa 
do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV 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 Portaria GM/MS nº 1.020, de 31 de 
maio de 2002, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os recursos financeiros, de média e alta 
complexidade, a que se refere o 4º artigo, deverão 
estar sob gestão municipal, quando o município 
encontrar-se em condição de gestão Plena de 
Sistema Municipal, ou sob gestão estadual quando o 
município estiver em outra condição de gestão 
previstas na NOAS – SUS 01/ 2002. 

B) Estabelecer que o processo de Programação da 
Assistência, no âmbito nacional, fica sob a 
responsabilidade da Secretaria de Assistência a 
Saúde/SAS/MS, a quem caberá orientar, subsidiar e 
avaliar as propostas estaduais de programação de 
metas físicas e financeiras para a assistência à 
saúde. 

C) Definir que a Programação da Assistência deve se 
orientar pelo documento, “Organização e 
Programação da Assistência: subsídios para a 
programação da assistência ambulatorial e 
hospitalar”. 

D) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 

E) Definir que o disposto nesta Portaria não impõe a 
estados e municípios nenhuma obrigatoriedade em 
complementar a Tabela Nacional do Sistema Único 
de Saúde - SUS. 

 

13 – “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)”. Este conceito 
refere-se a qual portaria? 

A) Portaria GM/MS nº 1.020. 

B) Portaria GM/MS nº 2.436. 

C) Portaria GM/MS n° 699. 

D) Portaria GM/MS n° 799. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

14 – 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. Em relação ao 
diagnostico laboratorial é correto afirmar, EXCETO: 

A) Em pacientes internados, a coleta de amostra para 
realização de RT-qPCR pode exceder os 14 dias do 
início dos sintomas, nesse caso a amostra 
preferencial é o aspirado de secreção traqueal ou 
lavado bronco alveolar. 

B) Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica/Medicina Laboratorial, a detecção do vírus por 
RT-qPCR (reação em cadeia da polimerase com 
transcrição reversa em tempo real) permanece sendo 
o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de 
pacientes sintomáticos na fase aguda (entre o 3º e 7º 
dia da doença). 

C) Em pacientes internados com suspeita clínica de 
infecção por SARS-CoV-2 que realizaram coleta por 
swab combinado com resultado não detectável, é 
indicado a realização de nova coleta (aspirado de 
nasofaringe ou traqueal) para análise molecular (RT-
qPCR) após 48h da primeira coleta. 

D) Permite identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 
em amostras coletadas da nasofaringe até o 7º dia de 
início dos sintomas. 

E) Tem por objetivo diagnosticar casos graves 
internados e casos leves em unidades sentinela para 
monitoramento da epidemia. 

 

15 – Com relação à Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais. 

B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 
mediante participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
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C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas somente por entidades 
representativas da sociedade civil. 

D) Para atendimento de necessidades coletivas, 
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção 
de epidemias, a autoridade competente da esfera 
administrativa correspondente poderá requisitar bens 
e serviços, tanto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

E) Caberá à União, com seus recursos próprios, 
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

16 – Todas as informações que as ACS, conseguirem 
sobre a comunidade ajudará na organização do seu 
trabalho. Algumas dessas informações são anotadas 
em fichas próprias para compor o Sistema de 
Informação da Atenção Básica (Siab). É utilizado 
quatro fichas: 

I. Ficha A   

II. Ficha B  

III. Ficha C  

IV. Ficha D  

Relacione: 

(    ) Acompanhamento de gestantes; 

(    ) Registro das atividades diárias do ACS; 

(    ) Cartão da Criança; 

(    ) Cadastramento das famílias. 

Está CORRETA a ordem: 

A) II, IV, I, III    B) I, II, IV, III 

C) II, IV, III, I   D) IV, III, I, II 

E) III, I, IV, II 

 

17 – A dengue é uma doença febril aguda, de 
etiologia viral e de evolução benigna na forma 
clássica, e grave quando se apresenta na forma: 

A) Congestionante  B) Hemorrágica. 

C) Hepática    D) Cancerígena 

E) Diabética  

 

18 – O ACS deve acompanhar todas as crianças de 
sua área de atuação, desenvolvendo ações de 
prevenção de doenças e agravos e de promoção à 
saúde e o incentivo ao cumprimento 
do______________, a busca ativa dos faltosos às 
consultas, a prevenção de acidentes na infância, o 
incentivo ao aleitamento materno, que é uma das 
estratégias mais eficazes para redução da 
morbimortalidade. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Calendário prescricional  

B) Calendário de triagem 

C) Calendário vacinal 

D) Calendário escolar 

E) Calendário da bolsa Família  

 

19 – O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) teve início no fim da década de 80 como uma 
iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros 
lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em 
buscar alternativas para melhorar as condições de 
saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria 
de trabalhadores, formada pela e para a própria 
comunidade, atuando e fazendo parte da saúde 
prestada nas localidades. Foi oficialmente 
implantado pelo Ministério da Saúde em: 

A) 1995 

B) 1991 

C) 1970 

D) 1975 

E) 1989 

 

20 – O ACS atua na promoção, proteção e prevenção 
da saúde, acompanhando as famílias da comunidade 
em suas casas e orientando sobre as formas de 
acesso ao SUS, a estratégia de acolhimento é criada 
de acordo com as necessidades locais.  

Além disso, ele trabalha com, EXCETO: 

A) O mapeamento  

B) O cadastramento dos dados demográficos  

C) O cadastramento dos dados sociais da região 

D) O levantamento de situações de risco 

E) O diagnóstico nosológico  

 


