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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 processo seletivo. 

- 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 

Projeto de Pomerode recolhe materiais e equipamentos que moradores não querem mais¹ 

Tudo pode ter uma segunda chance e o que não serve mais para uma pessoa pode ser 

perfeito para outra. Partindo deste princípio, o Samae de Pomerode organiza a terceira edição do 

Projeto Bota-Fora Sustentável, coletando materiais que os moradores não querem mais e os 

colocando para doação, para que outros cidadãos aproveitem a vida útil dos objetos. O projeto se 

tornou lei municipal no início de 2016, o que garante a continuidade nos próximos anos. 

O Bota-Fora acontece durante cerca de um mês — em data sempre definida pelo próprio 

Samae — e coleta todo tipo de artigos: de equipamentos eletrônicos a roupas, passando por móveis, 

eletrodomésticos, louças e materiais de construção. De acordo com o diretor-presidente do Samae, 

Márcio Scheidemantel, a população já está bastante habituada ao projeto e a maioria dos produtos 

doados têm condições de uso. Desde o início da coleta, no dia 31 de outubro, ele estima que foram 

recolhidos cerca de 600 itens e 20 toneladas de roupas e calçados. 

As doações do Bota-Fora são feitas dentro da programação da coleta de lixo do município. 

Quando chegam ao posto de triagem, que funciona nos fundos do Pavilhão de Eventos da cidade, 

tudo é separado. Peças de vestuário e sapatos são analisados por três voluntários que setorizam as 

doações em roupas e calçados femininos, masculinos e infantis e descartam o que não tem 

condições de uso. [...] 

O que os voluntários determinam que não tem possibilidade de ser aproveitado por alguém, 

segue para o descarte correto, que pode ser o aterro sanitário, a reciclagem ou até fornos de 

empresas, como a madeira. Além dos voluntários da triagem, mais três funcionários trabalham na 

coleta dos materiais, totalizando uma equipe de sete pessoas. 

(¹ Diário Catarinense - 23/11/2016. Texto adaptado especialmente para essa prova). 

 

01. Sobre o texto é correto o que se afirma em: 

A) O Projeto Bota-Fora Sustentável coleta materiais para ajudar pessoas necessitadas. 

B) O município instituiu uma lei obrigando a doação de materiais. 

C) O Projeto Bota-Fora Sustentável coleta materiais que não são mais desejados pelas pessoas e 

doa para quem aproveita a vida útil dos objetos. 

D) A maioria dos produtos doados não têm condições de uso, por isso, passam pela reciclagem. 

 

02. Assinale a alternativa correta. 

A) Os produtos são recolhidos dentro da programação da coleta de lixo do município, ou seja, 

todos os dias, quando o lixo é recolhido. 

B) Existem datas específicas e ocorre uma vez por mês. 
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C) A recolha é feita por voluntários e três funcionários, totalizando uma equipe de sete pessoas. 

D) A recolha ocorre uma vez ao ano e quem define a data é o Samae. 

 

03. “Peças de vestuário e sapatos são analisados por voluntários que setorizam as doações”. 

Considerando o contexto do texto, na frase, o sentido de setorizam é: 

A) Separam. 

B) Terceirizam. 

C) Dividem. 

D) Distribuem. 

 

04. Calçados femininos, masculinos e infantis. As palavras destacadas indicam: 

A) Substantivos. 

B) Adjetivos. 

C) Verbos. 

D) Pronomes. 

 

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas porque são paroxítonas: 

A) Útil – voluntários – sustentável – alguém – princípio. 

B) Início – voluntários – sustentável – alguém – princípio. 

C) Início – voluntários – sustentável – funcionários – princípio. 

D) Útil – voluntários – sustentável – além – princípio. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Obeso – vitorioso – franqueza – belesa – burguesa. 

B) Obezo – vitorioso – franquesa – beleza – burguesa. 

C) Obezo – vitorioso – franqueza – belesa – burgueza. 

D) Obeso – vitorioso – franqueza – beleza – burguesa. 

 

07. Assinale a alternativa em que está destacado o sujeito: 

A) A maioria dos produtos doados têm condições de uso. 

B) Tudo pode ter uma segunda chance e o que não serve mais para uma pessoa pode ser perfeito 

para outra. 

C) Ele estima que foram recolhidas 20 toneladas de roupas e calçados. 

D) Peças de vestuário e sapatos são analisados por três voluntários. 
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Raciocínio Lógico 

08. Ao realizar a soma de um número ímpar entre 8 e 10, com o menor número inteiro positivo 

(excluindo o zero), mais meia dúzia, mais uma dezena, mais uma dúzia, ter-se-á como resultado. 

A) 27. 

B) 30. 

C) 28. 

D) 40. 

 

09. Meu pai nasceu 18 anos antes de meu nascimento e eu nasci 21 anos depois que meu filho 

nasceu. Se meu filho possui 25 anos de idade, quantos anos tem o meu pai atualmente? 

A) 57 anos. 

B) 65 anos. 

C) 64 anos. 

D) 12 anos. 

 

10. Um trem tem no total 90 vagões (contando com a máquina, vagões de transporte de carga, de 

passageiros, de combustíveis, etc...). Desse total 20% são vagões somente de carga e o restante de 

outros tipos de vagões. Quantos vagões são de outros tipos descontados os vagões de carga? 

A) 18. 

B) 20. 

C) 25. 

D) 72. 

Conhecimentos Específicos 

11. Para buscar o cumprimento de proteger e promover a saúde, o SUS está organizado conforme 

alguns princípios previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.080 de 1990. 

Dentre estes princípios, apresentam-se as colunas abaixo: 

I. Universalidade. 

II. Integralidade. 

III. Equidade. 

IV. Participação da comunidade. 

V. Descentralização. 

VI. Regionalização. 

VII. Hierarquização. 

(   ) O SUS deve disponibilizar serviços que promovam 

a justiça social, que canalizem maior atenção aos que 

mais necessitam, diferenciando as necessidades de cada 

um.  

(   ) O SUS deve se organizar de forma que garanta a 

oferta necessária aos indivíduos e à coletividade, 

independentemente das condições econômicas, da idade, 

do local de moradia e outros, com ações e serviços de 
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promoção à saúde, prevenção de doenças, tratamento e 

reabilitação. 

(   ) É uma forma de organizar os serviços e ações para 

atender às diferentes necessidades de saúde da 

população. Dessa forma, têm-se serviços voltados para o 

atendimento das necessidades mais comuns e frequentes 

desenvolvidas nos serviços de Atenção Primária à Saúde 

com ou sem equipes de Saúde da Família. 

(   ) Orienta a descentralização das ações e serviços de 

saúde, além de favorecer a pactuação entre os gestores 

considerando suas responsabilidades. Tem como 

objetivo garantir o direito à saúde da população, 

reduzindo desigualdades sociais e territoriais. 

(   ) Significa que o SUS deve atender a todos, sem 

distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção 

necessária, sem qualquer custo. 

(   ) Esse princípio define que o sistema de saúde se 

organize tendo uma única direção, com um único gestor 

em cada esfera de governo. 

(    ) Ocorre de maneira oficial por meio dos Conselhos 

e Conferências de Saúde, na esfera nacional, estadual e 

municipal.  

A correta relação das colunas segue a seguinte sequência: 

A) IV, II, V, VI, III, I e VII. 

B) IV, II, VII, VI, I, V e III. 

C) III, II, VII, VI, I, V e IV. 

D) III, I, II, V, VI, IV e VII. 

 

12. A Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Este 

documento traz para a Atenção Básica fundamentos e diretrizes, dentre elas tem-se:  

I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 
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condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, 

sempre em consonância com o princípio da equidade. 

II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de 

saúde. 

III. Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a 

profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.  

São consideradas afirmações verdadeiras: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) Todas as afirmações. 

 

13. O Agente Comunitário de Saúde possui diversas atribuições definidas em lei. Dentre estas 

atribuições, têm-se: 

I. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 

II. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, orientando-as para 

quando tiver qualquer alteração no estado de saúde, dirigir-se primeiramente para um ambulatório 

hospitalar. 

III. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade.  

IV. Desenvolver atividades de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de 

visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade. A 

promoção é somente realizada pelos profissionais médico e enfermeiro. 

V. Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 

prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde. A promoção é 

somente realizada pelos profissionais médico e enfermeiro. 

As atribuições corretamente relatadas são: 

A) Apenas I, IV e V. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas IV e V. 
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D) Todas as atribuições mencionadas estão corretas. 

 

14. A Estratégia Saúde da Família é constituída por uma equipe multiprofissional. Esta equipe 

possui uma constituição mínima, exigida pelo Ministério da Saúde, conforme documentos e 

publicações. Essa equipe mínima é constituída pelos seguintes profissionais:  

I. Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade. 

II. Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família. 

III. Auxiliar ou técnico de enfermagem. 

IV. Agentes comunitários de saúde.  

V. Pode-se acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais 

de saúde bucal: a) Cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; b) Auxiliar 

e/ou técnico em saúde bucal. 

Ainda, quanto ao número de pessoas atendidas por cada equipe de saúde da família, tem-se o 

número máximo de 3000 pessoas. 

Desta forma, é correto afirmar: 

A) Todas as indicações de profissionais estão corretas e o número máximo de pessoas atendidas 

também está correto. 

B) Todas as indicações de profissionais estão corretas e o número máximo de pessoas atendidas está 

incorreto. 

C) Apenas as indicações I, II, III e IV estão corretas e o número máximo de pessoas atendidas está 

correto. 

D) Apenas as indicações I, II e III estão corretas e o número máximo de pessoas atendidas está 

incorreto. 

 

15. Toda criança possui o direito de um cronograma de vacinação pelo SUS que constitui o 

“Calendário Básico de Vacinação”. Esse calendário possui a “BCG-ID” que é administrada em dose 

única e busca evitar formas graves de tuberculose. Essa vacina possui alguns cuidados que são: 

A) Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas 

após o nascimento, ainda na maternidade. Crianças com baixo peso: adiar a vacinação até que 

atinjam 2Kg. Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro) anos 11 

meses e 29 dias ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não 

apresentam cicatriz vacinal após 6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma 

vez. 
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B) Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas 

após o nascimento, ainda na maternidade. Crianças com baixo peso: não adiar a vacinação. Na 

rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias 

ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz 

vacinal após 6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez. 

C) Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas 

após o nascimento, ainda na maternidade. Crianças com baixo peso: não adiar a vacinação. Na 

rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 5 (quatro) anos 11 meses e 29 dias 

ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz 

vacinal após 6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez. 

D) Administrar dose única, o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas 

após o nascimento, ainda na maternidade. Crianças com baixo peso: não adiar a vacinação. Na 

rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças até 5 (quatro) anos 11 meses e 29 dias 

ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz 

vacinal após 6 (seis) meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez. 

 

16. O Ministério da Saúde possui a “Política de Atenção a Saúde da Criança”, cujo objetivo é dar 

uma atenção especial a primeira infância, principalmente de populações mais vulneráveis, como 

crianças com deficiências, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e em situação de rua. Essa política 

possui a seguinte consideração no que refere-se a idade: 

A) Como criança a pessoa na faixa etária de zero a nove anos e a primeira infância, de zero a cinco 

anos. Para atendimento em serviços de pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS), são 

contempladas crianças e adolescentes menores de 16 anos, sendo que este limite etário pode ser 

alterado conforme as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.  

B) Como criança a pessoa na faixa etária de zero a nove anos e a primeira infância, de zero a cinco 

anos. Para atendimento em serviços de pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS), são 

contempladas crianças e adolescentes menores de 12 anos, sendo que este limite etário pode ser 

alterado conforme as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.  

C) Como criança a pessoa na faixa etária de zero a doze anos e a primeira infância, de zero a cinco 

anos. Para atendimento em serviços de pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS), são 

contempladas crianças e adolescentes menores de 12 anos, sendo que este limite etário pode ser 

alterado conforme as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.  

D) Como criança a pessoa na faixa etária de zero a doze anos e a primeira infância, de zero a cinco 

anos. Para atendimento em serviços de pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS), são 
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contempladas crianças e adolescentes menores de 16 anos, sendo que este limite etário pode ser 

alterado conforme as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.  

 

17. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), foram criadas em 2008 pelo Ministério da 

Saúde e objetivam apoiar e consolidar a atenção básica no país. O NASF possui três modalidades, 

que são definidas pelo número de equipes de Estratégias Saúde da Família vinculadas. Desta forma, 

apresenta-se a seguinte realidade, de acordo com o Ministério da Saúde: 

I. NASF 1. 

II. NASF 2. 

III. NASF 3. 

(     ) 1 a 2 eSF e/ou eAB para populações específicas (eCR, eSFR e eSFF). 

(     ) 3 a 4 eSF e/ou eAB para populações específicas (eCR, eSFR e eSFF). 

(     ) 5 a 9 eSF e/ou eAB para populações específicas (eCR, eSFR e eSFF). 

eSF – Equipe Saúde da Família; 

eAB – Equipe de Atenção Básica; 

eCR - Equipe Consultório na Rua;  

eSFR - Equipe Saúde da Família Ribeirinha;  

eSFF - Equipe Saúde da Família Fluvial.  

A sequência correta de classificação do NASF é: 

A) I, II e III. 

B) I, II e III, porém o NASF III possui número ilimitado de equipes. 

C) III, II e I. 

D) III, II e I, porém o NASF I possui número ilimitado de equipes. 

 

18. Considerando a área da saúde, a saúde mental evoluiu muito no que diz respeito ao trabalho 

multidisciplinar e interprofissional. O ideal é cada equipe ter um um profissional de saúde mental. 

A atenção em saúde mental, que hoje procura substituir o modelo hospitalocêntrico por um modelo 

de cuidado em casa, vem sendo amparada por uma rede diversificada e qualificada de serviços 

especializados na comunidade, por meio de unidades de saúde mental como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Entre as funções dos CAPS, têm-se: 

A) Monitorar casos de distúrbios mentais leves e moderados diariamente, evitando assim a 

superlotação dos hospitais psiquiátricos, mantendo desta forma o indivíduo sempre internado no 

CAPS. 

B) Monitorar casos de distúrbios mentais leves e moderados diariamente, enviando sempre para os 

hospitais psiquiátricos. Adotar métodos terapêuticos que envolvam a inserção do portador de 

distúrbio mental na sociedade, através de ações conjuntas com outros órgãos. 
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C) Monitorar casos de distúrbios mentais leves e moderados diariamente, enviando sempre para os 

hospitais psiquiátricos. Adotar métodos terapêuticos que permitam a integração do doente mental 

com os outros doentes dentro da unidade hospitalar. 

D) Monitorar casos de distúrbios mentais leves e moderados diariamente, evitando assim a 

superlotação dos hospitais psiquiátricos. Adotar métodos terapêuticos que envolvam a inserção do 

portador de distúrbio mental na sociedade, através de ações conjuntas com outros órgãos. 

 

19. No que diz respeito à Saúde da Mulher e enfoque de gênero, apresentam-se as seguintes 

situações, sendo que a correta é: 

A) O sexo é o produto de um destino biológico e de construções sociais que têm uma base material 

e tornam-se explicativos dos atributos específicos que cada cultura impõe ao masculino e ao 

feminino. Os termos sexo e gênero contêm atributos biológicos e representam uma elaboração 

cultural sobre ambos os termos. 

B) O sexo não é o produto de um destino biológico, mas de construções sociais que têm uma base 

material e tornam-se explicativos dos atributos específicos que cada cultura impõe ao masculino e 

ao feminino. O termo gênero contém um atributo biológico, enquanto o termo sexo é utilizado na 

perspectiva de relações e representa uma elaboração cultural sobre o gênero. 

C) O gênero aqui especificado é o produto de um destino biológico e de construções sociais que têm 

uma base material e tornam-se explicativos dos atributos específicos que cada cultura impõe ao 

masculino e ao feminino. Os termos sexo e gênero contêm atributos biológicos e representam uma 

elaboração cultural sobre ambos os termos. 

D) O gênero aqui especificado não é o produto de um destino biológico, mas de construções sociais 

que têm uma base material e tornam-se explicativos dos atributos específicos que cada cultura 

impõe ao masculino e ao feminino. O termo sexo contém um atributo biológico, enquanto o termo 

gênero é utilizado na perspectiva de relações e representa uma elaboração cultural sobre o sexo. 

 

20. Atualmente no Brasil estamos vivendo um modelo de saúde pública que dá atenção à saúde 

integral familiar que possui os seguintes eixos centrais: 

I. Centra a atenção na saúde. 

II. Responde à demanda espontânea de forma descontínua e racionalizada. 

III. Ênfase na integralidade da assistência. 

IV. Trata o indivíduo como sujeito integrado à família, ao domicílio, à comunidade. 

V. Otimização da capacidade de resolver os problemas de saúde. 

VI. Saber e poder centrado no secretário e/ou ministro da saúde. 
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VII. Promove a ação intersetorial. 

VIII. Vinculação dos profissionais e serviços com a comunidade. 

IX. Relação custo-benefício otimizada. 

Os eixos corretamente expressos são: 

A) I, III, IV, V, VII, VIII e IX. 

B) I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX. 

C) I, II, III, IV, V, VII e VIII. 

D) I, III, IV, V, VII e VIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


