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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões.  

 

 A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, afirma que ninguém sai da 

inadimplência sem esforço. É importante que a pessoa faça um detalhamento minucioso de todos os 

seus gastos e priorize o pagamento das contas e apenas as compras de primeira necessidade, visando 

uma sobra no orçamento, que será utilizada justamente para negociar e quitar a dívida em atraso. 

Procurar fontes extras de renda também ajuda. ''O importante é que o endividado não caia na 

tentação de aumentar as despesas. O controle rígido dos gastos neste momento é fundamental'', 

adverte. Fica a dica, especialmente agora, perto do Natal, quando os gastos sempre são maiores 

 (Viviane Bevilacqua, Diário Catarinense, 02/11/2017)  

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. A autora do texto afirma que ninguém sai da inadimplência sem esforço.    

II. Após o detalhamento minucioso dos gastos, o endividado deverá, primeiramente, pagar as contas 

e as compras de primeira necessidade, objetivando uma sobra no orçamento para negociar e quitar a 

dívida em atraso. 

III. As informações da economista-chefe valem somente para o período próximo ao Natal. 

Está correto somente o que se afirma em: 

A) I.  

B) II.  

C) III. 

D) I e II. 

 

02. Considerando o contexto, assinale a alternativa que traduz corretamente o sentido da expressão 

do texto em:  

A) Ninguém sai da inadimplência = ninguém sai da adimplência. 

B) Um detalhamento minucioso = uma exposição minuciosa. 

C) Quitar a dívida em atraso = coagir a dívida em atraso. 

D) O controle rígido dos gastos neste momento = O controle rígido dos gastos nesse momento. 
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03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

A) Chimarrom, alteza, empreza, miudeza. 

B) Paralisar, deslisar, pesquisar, ironizar. 

C) Chapecoense, estádio, rubrica, encher. 

D) Obsessão, japoneza, banalizar, homenajem. 

 

04. Assinale a alternativa correta em relação ao verbo. 

A) Os funcionários trabalhavam na hora do almoço = verbo no imperativo. 

B) Talvez os funcionários trabalhem na hora do almoço = verbo no subjuntivo. 

C) Funcionários, trabalhem na hora do almoço! = verbo no indicativo. 

D) Funcionários, vocês querem trabalhar na hora do almoço? = verbo no aplicativo. 

 

05. Em todas as alternativas as palavras foram acentuadas corretamente, exceto em: 

A) A programação do segundo dia da Feira Livro propôs uma reflexão sobre as mulheres na literatura. 

B) A ministra dos Direitos Humanos virou o centro de uma polêmica nesta quinta-feira. Para justificar o 

pedido de aumento salarial, a ministra citou gastos com cabelo, maquiagem, perfume, roupa, sapato e 

alimentação em entrevistas ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, e a outros veículos de comunicação.  

C) Uma femea de golfinho morreu em um aquário do Japão algumas semanas depois de superar o 

récorde nacional de ter vivido quatro décadas em cativeiro.  

D) Eu não sei por quanto tempo essa casa ainda permanecerá de pé, mas de qualquer forma, ainda 

que ela venha a ruir pela força do tempo, ela permanecerá para sempre de pé na memória deste 

cronista. 

 

06. Em “A Psicologia, ciência que trata dos estados e processos mentais, adquiriu grande destaque 

no mundo atual”, as vírgulas são usadas para: 

A) Isolar adjunto adverbial antecipado. 

B) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

C) Isolar o aposto explicativo. 

D) Marcar o aposto comparativo. 

 

07. As palavras “cor-de-rosa”, “girassol”, “fidalgo”, “televisão” são formadas por: 

A) Derivação. 

B) Onomatopeia. 

C) Hibridismo. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/feira-do-livro/
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D) Composição. 

 

Matemática 

 

08. Um veículo modelo 2017 anda com uma velocidade média de 80 Km/h e leva 6 horas para 

chegar a São Pedro. Se ele andasse com a velocidade de 100 Km/h, quantas horas demoraria para 

chegar a cidade de São Pedro (mesmo trajeto)? 

A) Tempo= 4,8 horas ou 4 horas e 48 minutos. 

B) Tempo= 5 horas. 

C) Tempo= 6 horas. 

D) Tempo= 6,5 horas ou 6 horas e 30 minutos. 

 

09. Numa compra no Mercado Alfa o Sr. João Maria da Silva comprou 5 Kg de carne a R$ 12,00 o 

Kg, 10 Kg de arroz a R$ 8,50 o Kg. Quanto sobrou de troco se ele tinha R$ 200,00 reais? 

A) Sobrou R$ 65,00. 

B) Sobrou R$ 54,00. 

C) Sobrou R$ 55,00. 

D) Sobrou R$ 100,00. 

 

10. Calcular o volume de uma caixa em forma de um paralelepípedo com as dimensões 

apresentadas na figura abaixo? 
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A) V = 50 m³. 

B) V = 1000 m³. 

C) V = 250 m³. 

D) V = 48 m³. 

 

Conhecimentos específicos 

 

11. “Para que os serviços da Atenção Primária à Saúde ampliem o conjunto de ações coletivas 

realizadas, assim como promovam mudanças no modo de produção das práticas, incorporando a 

dimensão singular das necessidades de saúde, propõe-se a construção de arranjos organizacionais 

que permitam essas finalidades. Dentre os arranjos sugeridos estão: constituição de equipes de 

referência, apoio matricial entre outros” (CAMPOS & GUERRERO, 2010, pg. 196). Ao tratar as 

equipes de referência, a mesma diz respeito a: 

A) Conjunto de profissionais que têm a responsabilidade pela condução do caso. Ao lidar com 

problemas de saúde coletiva, o caso pode ser um agravo, uma situação ou qualquer problema que 

envolva um coletivo. 

B) Equipe formada pelos profissionais médico e enfermeiro que possui a responsabilidade de 

programar as políticas de saúde, avaliando os dados epidemiológicos para então estabelecer a 

condução das normas definidas na programação. 

C) Equipe formada pelos profissionais de enfermagem [enfermeiro(a), técnico(a) de enfermagem] 

que possui a responsabilidade de programar as políticas de saúde, avaliando os dados 

epidemiológicos para então estabelecer a condução das normas definidas na programação. 

D) Equipe formada pelo Secretário de Saúde, Prefeito e Assessor Jurídico. Visa definir em que área 

cada profissional técnico irá atuar, dividindo inclusive em qual unidade básica de saúde cada um irá 

exercer suas atividades profissionais. 

 

12. A organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) é a estratégia adotada pelo Ministério da 

Saúde para superar a fragmentação da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). As 

diretrizes para estruturação das RAS foram estabelecidas pela Portaria n° 4.279, de 30 de dezembro 

de 2010. Essa portaria coloca que as RAS são constituídas por três elementos, que são: 

A) A população e os profissionais que atuarão; estrutura financeira; modelo de atenção à saúde. 

B) Os profissionais que atuarão e região de saúde; estrutura operacional; modelo de atenção à 

saúde. 

C) A população e região de saúde; estrutura operacional; modelo de atenção à saúde. 
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D) Os profissionais que atuarão; estrutura financeira; modelo tático-operacional. 

 

13. Segundo Mendes (2010, p. 2302): “Os modelos de atenção à saúde são sistemas lógicos que 

organizam o funcionamento das redes de atenção à saúde, articulando, de forma singular, as 

relações entre a população e suas subpopulações estratificadas por riscos, os focos das intervenções 

do sistema de atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções sanitárias, definidos em função 

da visão prevalescente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes 

sociais da saúde, vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade”. Diante disso, 

relacionando com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecida pela Portaria n° 

2.488, de 21 de outubro de 2011, tem-se os seguintes avanços: 

A) Priorizou a Atenção Primária à Saúde voltada para o controle de doenças crônicas, sendo a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) o principal modelo para organização da Atenção Primária à 

Saúde. 

B) Orientou os princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 

cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. 

C) Estabeleceu diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

D) Apresentou modelagens de equipes para as diferentes populações e realidades do Brasil; criou os 

Consultórios na Rua; ampliou o número de municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF); facilitou as condições para que sejam criadas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

Fluviais e Estratégia Saúde da Família (ESF) para as Populações Ribeirinhas. 

 

14. Em 2011, após pactuação tripartite, foram definidas as redes temáticas a serem priorizadas pelo 

Ministério da Saúde, sendo que essas redes devem ser transversais pelos temas: qualificação e 

educação; informação; regulação; e promoção e vigilância à saúde. As redes que fazem parte desta 

pactuação são: 

A) Rede Cegonha; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIH); Rede de Atenção às Doenças e Condições agudas; Rede de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIH); Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas; Rede de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência. 
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C) Rede Cegonha; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; 

Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; 

Rede de Atenção às Doenças e Condições Agudas; Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

 

15. Tem-se o seguinte conceito: “Acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões, 

sendo que em um município ocorre em vários bairros, no estado em várias cidades e no país em 

diferentes regiões”. A afirmação diz respeito ao termo: 

A) Endemia. 

B) Epidemia. 

C) Pandemia. 

D) Ocorrência restrita. 

 

16. No que diz respeito a “Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas” 

define políticas públicas para a promoção de mudanças capazes de manterem-se estáveis nos 

diferentes níveis envolvidos. Entre essas políticas, tem-se:  

I. Mudanças individuais de comportamento que estão diretamente vinculadas a estratégias globais 

de diminuição de riscos individuais e nos grupos de pares.  

II. Ações de informação e prevenção, destinadas à população em geral com vistas a participação 

comunitária.  

III. Diversificação e ampliação da oferta de serviços assistenciais.  

IV. Adoção de políticas de promoção a saúde que contemplem ações estruturais nas áreas de 

educação, saúde e de acesso a bens e serviços - em suma, que incluam na agenda a questão do 

desenvolvimento.  

V. Implantação das leis criminais de drogas e de dispositivos legais para a criminalização dos 

usuários de álcool e drogas, com reclusão de 5 a 15 anos. 

VI. Revisão da lei que permite demissão por justa causa em empresas que constatam o uso de  

drogas por funcionários.  

Estão mencionados corretamente as seguintes afirmações: 

A) Apenas I, II e IV. 

B) Apenas I, II, III, V e VI. 

C) Apenas I, II, III, IV e VI. 

D) Todas afirmações estão corretas. 
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17. No que diz respeito da Saúde da Criança, tem-se as seguintes afirmações: 

Afirmação I: O Brasil têm o compromisso com a redução da mortalidade materna e neonatal, 

buscando ainda a saúde integral da criança. 

Então: 

Afirmação II: Tem-se os seguintes procedimentos: atenção à saúde do recém-nascido, incentivo e 

qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, vigilância da mortalidade 

infantil e fetal, prevenção de violências e promoção da cultura de paz, promoção/proteção e apoio 

ao aleitamento materno. 

A alternativa correta é: 

A) As afirmações I e II estão corretas, sendo que a afirmação II complementa a afirmação I. 

B) As afirmações I e II estão corretas, sendo que a afirmação II não complementa a afirmação I. 

C) A afirmação I está correta, porém a afirmação II está incorreta, não havendo relação entre 

ambas. 

D) A afirmação I está incorreta, porém a afirmação II está correta, não havendo relação entre 

ambas. 

 

18. Tem-se a seguinte afirmação: “É uma doença infecciosa causada por uma bactéria presente na 

urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Bovinos, 

suínos e cães também podem adoecer e transmitir ao homem. Em situações de enchentes e 

inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das 

enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lama contaminadas poderá 

se infectar. Os sintomas mais frequentes são: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente 

nas panturrilhas, podendo também ocorrer vômitos, diarreia e tosse. Nas formas mais graves 

geralmente aparece icterícia e há a necessidade de internação hospitalar. O doente pode apresentar 

também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, que podem levar à 

morte” (Fonte: site Minha Saúde). A presente afirmação diz respeito a:  

A) Hanseníase. 

B) Leptospirose. 

C) Malária. 

D) Esquistossomose. 

 

19. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), o Papilomavírus 

Humano (HPV) é capaz de infectar a pele e mucosas, existinto mais de 150 tipos diferentes e, 

destes, 40 podem infectar o trato ano-genital. Ainda, segundo o INCA, pelo menos 13 tipos de HPV 
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são considerados oncogênicos, apresentando maior risco ou probabilidade de provocar infecções 

persistentes e estar associados a lesões precursoras. Dentre as várias formas de prevenção contra o 

HPV, está a vacinação que em 2017 apresenta a seguinte situação: 

I. Pacientes transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea, ou pacientes oncológicos: vacina-se 

homens e mulheres de 9 a 26 anos, com três doses no intervalo de dose inicial, segunda dose no 

segundo mês após a dose inicial e a terceira dose no sexto mês após a dose inicial. 

II. Homens e mulheres vivendo com HIV/AIDS com idade entre 9 e 26 anos, com três doses no 

intervalo de dose inicial, segunda dose no segundo mês após a dose inicial e a terceira dose no sexto 

mês após a dose inicial. 

III. Apenas meninas de 9 a 13 anos com duas doses no intervalo de 6 meses entre elas. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e II. 

 

20. A frase abaixo é uma afirmação do governo federal, publicada no dia 16/03/2017 e afirma: 

“Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode 

ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como 

por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. São doenças silenciosas que nem sempre 

apresentam sintomas, mas, quando estes aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, 

enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras”. Assim, 

existem cinco tipos de hepatites virais, apresentando a seguinte situação quanto a etiologia viral: 

A) Contágio fecal-oral: condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos 

alimentos (vírus A e E); Transmissão sanguínea: se praticou sexo desprotegido 

ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam 

ou cortam (vírus B, C e D); Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante a gravidez, o parto 

e a amamentação (vírus B, C e D). 

B) Contágio fecal-oral: condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos 

alimentos (vírus A e E); Transmissão sanguínea: se praticou sexo desprotegido 

ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam 

ou cortam (vírus B, C e D); Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante a gravidez, o parto 

e a amamentação (vírus A e E). 
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C) Contágio fecal-oral: condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos 

alimentos (vírus B, C e D); Transmissão sanguínea: se praticou sexo desprotegido 

ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam 

ou cortam (vírus A e E); Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a 

amamentação (vírus A e E). 

D) Contágio fecal-oral: condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos 

alimentos (vírus A e B); Transmissão sanguínea: se praticou sexo desprotegido 

ou compartilhou seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam 

ou cortam (vírus C, D e E); Transmissão sanguínea: da mãe para o filho durante a gravidez, o parto 

e a amamentação (vírus C, D e E). 

 

 


