
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 007/2020  

CARGO: Agente de Combate a Endemias 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão); 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/ 

 
Sobre a tira lida: 
 
(A) Pressupõe-se que a mãe de Armandinho, por ser precavida, anteviu uma situação. 
(B) Subentende-se que a atitude da mãe de Armandinho é decorrência da falta de papel higiênico nos 

mercados. 
(C) Pressupõe-se que o pronome “eles” na fala do pai não se refere, apenas, aos mercados, mas também às 

pessoas que não estocaram papel. 
(D) Subentende-se que a falta de papel higiênico, nos mercados, é decorrência da atitude de pessoas como a 

mãe de Armandinho. 
 
 
QUESTÃO 02. Na frase “ouvi que ia faltar, e fiz um estoque” a conjunção em destaque tem valor: 
 
(A) consecutivo 
(B) aditivo 
(C) adversativo 
(D) explicativo 
 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) Com o cancelamento da cerimônia, foi devolvido aos padrinhos os presentes.   
(B) Quantos de nós teremos coragem de assumir os erros. 
(C) Eu sou um dos que se indigna frente às injustiças sociais. 
(D) Nem um nem outro planejaram aquela situação. 
 
  

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/


QUESTÃO 04. Leia a tira para responder à questão. 

 

 
Fonte: http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74 

 
Sobre os termos sublinhados na tira, é correto afirmar que são: 
 
(A) palavras homófonas, pois pronunciam-se de forma idêntica, mas escrevem-se de forma diferente.    
(B) palavras homógrafas, pois escrevem-se do mesmo modo, mas pronunciam-se de forma diferente.  
(C) palavras parônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se de uma forma semelhante.   
(D) palavras homônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se do mesmo modo, mas possuem significados 

distintos.  
 
 
QUESTÃO 05. Em qual das alternativas abaixo o pronome em destaque exerce uma função remissiva na frase, 

em termos de coesão? 
 
(A) Aquele é o candidato que resolverá o problema da distribuição de renda no país. 
(B) Assim que entrei, preocupei-me em lembrar a todos disto: o prazo para a entrega da declaração de 

imposto de renda está quase no fim. 
(C) Você tem notícias do João? Soube que o levaram para a delegacia da mulher devido a uma acusação de 

agressão contra uma moça no baile. 
(D) Adivinha quem está vindo para a festa de aniversário do vovô? O primo de Alagoas. 
  
 
 
  

http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74


II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 06. Sendo a matriz 𝑨 = [
𝟖 −𝟓
𝟑 𝟗

] e matriz 𝑩 = [
−𝟐 𝟕
𝟔 −𝟏

]. O valor de 𝐴 ∙ 𝐵, é: 
 

(A) [
−46 62
11 48

]. 

(B) [
−86 −69
10 44

]. 

(C) [
46 60
12 49

]. 

(D) [−46 61
48 12

]. 

 
QUESTÃO 07. Dentro de uma caixa foram colocadas 25 cartas, do mesmo tamanho, numeradas de 1 a 25. Uma 

criança sem olhar, retirou uma carta, a probabilidade dessa carta ser numerada com número ímpar, é: 
 
(A) 48%. 
(B) 52%. 
(C) 62%. 
(D) 80%. 
 
QUESTÃO 08. Um grupo de jovens de uma escola foi entrevistar todos os doentes, no hospital da cidade. Foi 

verificado que 80% das pessoas internadas eram idosos. Para realizarem um trabalho de escola, eles 
anotaram as idades de todos os idosos. As seguintes idades estão expostas abaixo, no quadro. 

 
85 94 101 79 83 80 99 93 91 76 84 85 100 82 95 

 
Observando o quadro, a moda dessas idades, está representada, na alternativa: 
 
(A) 100. 
(B) 88. 
(C) 93. 
(D) 85. 
 
QUESTÃO 09. Felipe pretendia ganhar um dinheiro a mais, no mês. Com isso, ele emprestou R$ 8 000,00 a juros 

simples ao seu irmão. Ficou combinado que seu irmão iria pagá-lo 3%, ao mês. Após oito meses, o total de 
juros, rendido foi: 

 
(A) R$ 1 920,00. 
(B) R$ 241,60. 
(C) R$ 964,35. 
(D) R$ 2 870,00. 
 
QUESTÃO 10. Após ter passado o verão, uma loja colocou todos os produtos em desconto. Estes colocaram de 

10% a 90% de desconto. Uma menina foi à loja, comprou uma saia que custava R$ 120,00 e estava com 60% 
de desconto, comprou uma blusa que custava R$ 270,00 e estava com 85% de desconto e comprou um 
sapato que custava R$ 160,00 e estava com 35% de desconto. O valor, em reais, de desconto que essa 
menina recebeu, foi: 

 
(A) R$ 192,50. 
(B) R$ 357,50. 
(C) R$ 550,00. 
(D) R$ 435,60. 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. De acordo com o artigo 4º da lei orgânica 8080/90, o que constitui o Sistema Único de Saúde – 

SUS? 
 
(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
(B) A garantia de saúde por meio de 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 universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

(D) O conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. 

 
QUESTÃO 12. De acordo com o artigo 7º da lei orgânica de saúde 8080/90, é princípio do SUS a integração em 

nível executivo das ações de: 
 
(A) saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
(B) serviços de assistência à saúde da população. 
(C) serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos. 
(D) atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 
 
QUESTÃO 13. O artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil aponta que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com algumas diretrizes. As diretrizes do SUS apontadas, no artigo 198, são: 

 
(A) Equidade, Universalidade e Integralidade. 
(B) Descentralização, Regionalização e Hierarquização. 
(C) Descentralização, Atendimento Integral, Participação da Comunidade. 
(D) Igualdade no Atendimento, Humanização da Assistência e Recursos Mínimos para Saúde.  
 
QUESTÃO 14. Com base na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB/2017, considere os itens, abaixo: 
 
I. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

II. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - 
RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

III. Atenção Básica será ofertada, integral e gratuitamente, a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 
 
Está correto o que se afirma em: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
  



QUESTÃO 15. De acordo com o artigo 6º da PNAB/2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações 
e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados:  

 
(A) Centro Integrado de Saúde – CIS. 
(B) Unidade Básica de Saúde - UBS. 
(C) Unidade Integral de Saúde – UIS. 
(D) Centro de Saúde Integralizado – CSI. 
 
QUESTÃO 16. Das diretrizes a serem seguidas, na Atenção Básica, o cuidado centrado na pessoa: 
 
(A) reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de 

cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus 
de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. 

(B) aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a 
desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar 
decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.  

(C) reconhece as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades 
desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento 
das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das 
pessoas. 

(D) estimula o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, 
garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser 
referência para o seu cuidado. 

 
QUESTÃO 17. É correto afirmar que a epidemiologia como disciplina básica da saúde pública humana e 

veterinária tem seus fundamentos: 
 
(A) na saúde coletiva de grupos. 
(B)  na agravação de uma endemia. 
(C) no método científico. 
(D) nas características demográficas, genéticas e imunológicas. 
 
QUESTÃO 18. O triângulo epidemiológico ou simplesmente tríade é um tradicional modelo de estudo das causas 

e efeitos das doenças infectocontagiosas. Essa tríade é composta por: 
 
(A) Indivíduo, Fatores de Risco e Probabilidade. 
(B) Indivíduo, Comportamento e Medidas Preventivas. 
(C) Agente, Fatores Sociais e Frequência. 
(D) Agente, Hospedeiro e Ambiente. 
 
  



QUESTÃO 19. Observe o quadro explicativo, abaixo: 

 
Fonte: https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a- 

  
Respectivamente, aos números 1, 2, 3 e 4, as definições trazidas pelo Telessaúde ,de São Paulo são: 
 

(A) Surto, Epidemia, Endemia e Pandemia. 
(B) Epidemia, Surto, Endemia e Pandemia. 
(C) Surto, Epidemia, Pandemia e Endemia. 
(D) Epidemia, Pandemia, Endemia e Epidemia. 
 
QUESTÃO 20. De acordo com o antropólogo médico americano Merrill Singer – criador do termo em 1990 –, a 

______________ é definida como quando duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos 
maiores do que a mera soma dessas duas doenças. Essa é a realidade observada, no mundo, atualmente, 
visto que, desde a chegada do coronavírus e a implementação dos protocolos de segurança, doenças pré-
existentes foram agravadas e tratamentos paralisados. Além disso, o fator socioambiental tem grande 
influência nesse cenário. 
 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 

 
(A) Zoodemia. 
(B) Sindemia. 
(C) Eudemia. 
(D) Antropodemia. 
 
QUESTÃO 21. De acordo com a Portaria 264/2020, o Botulismo é doença de notificação compulsória: 
 
(A) Semanal. 
(B) Imediata, somente à Secretaria Municipal de Saúde. 
(C) Imediata, somente às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. 
(D) Imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. 
 
QUESTÃO 22. É doença de notificação compulsória semanal: 
 
(A) Hanseníase. 
(B) Hantavirose. 
(C) Leptospirose. 
(D) Tétano neonatal. 
 

https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/dno/redes-sociais/159-qual-e-a-diferenca-entre-surto-epidemia-pandemia-e-endemia


QUESTÃO 23. As Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Dengue apontam que o setor saúde, por si 
só, não tem como resolver a complexidade dos fatores que favorecem a proliferação do vetor da dengue, o 
mosquito Aedes aegypti. A rápida urbanização do país gerou: 

 
(A) a revisão dos planos estaduais e municipais de controle da dengue. 
(B) Déficits, nas estruturas de saneamento básico, o que, por sua vez, favoreceu aumento de criadouros do 

vetor. 
(C) o estadiamento clínico associado à classificação de risco, método que mostra passo-a-passo, quais 

condutas e procedimentos deverão ser utilizados para o tratamento do paciente com dengue. 
(D) papéis, trabalhos e responsabilidades de todas as áreas envolvidas, desde atenção básica até a assessoria 

de comunicação. 
 
QUESTÃO 24. As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue tem como objetivo 

específico fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando: 
 
(A) à organização da rede de atenção para orientar a tomada de decisão. 
(B) à notificação, à investigação dos casos e ao monitoramento dos sorotipos virais 
(C) à integralidade das ações para enfrentamento da dengue. 
(D) à assistência adequada ao paciente, garantindo acesso, diagnóstico e manejo clínico. 
 
QUESTÃO 25. O agente etiológico do tracoma é a Chlamydia trachomatis, um microrganismo classificado como: 
 
(A) Vírus. 
(B) Fungo. 
(C) Bactéria. 
(D) Helminto. 
 


