CADERNO DE QUESTÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 004/2019
CARGO:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSTRUÇÕES

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada questão com 5
(cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e Matemática, 10
(dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, e uma Folha Intermediária de Respostas.
2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão
aceitas reclamações posteriores.
3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do CartãoResposta.
4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato.
5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser
publicado.
6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão-Resposta.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta)
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.
9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.
10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda
o horário de início da prova.
11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o CartãoResposta.
12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.
13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de
Questões.
Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.
Blumenau, 02 de fevereiro de 2020.
BOA PROVA

Realização:
Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA
As questões de 1 a 4 se referem à notícia seguinte:
Com a chegada das estações de temperaturas mais elevadas, também cresce a atividade de animais peçonhentos.
Em Blumenau, a possibilidade de aumento das ocorrências com o escorpião amarelo preocupa a equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental, órgão da Prefeitura de Blumenau.
Desde 2007, há relatos da presença do animal na cidade, e o controle do aracnídeo no município iniciou em 2008,
quando havia registro e monitoramento de dois focos. Atualmente, sete focos de escorpiões são monitorados nos
bairros Badenfurt, Itoupava Norte, Escola Agrícola, Vila Itoupava e Garcia. [...]
Disponível em: https://ocp.news/geral/vigilancia-ambiental-alerta-para-cuidados-com-o-escorpiao-amarelo-nesta-epoca-em-blumenau.
Acesso em: 14 jan. 2020. [adaptado]

1- Analise as afirmativas acerca das classes gramaticais de palavras retiradas da notícia:
I- “Desde” é uma preposição.
II- “E” é uma conjunção.
III- “Atualmente” é um advérbio.
É correto o que se afirma em:
(A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
2- Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito em “Desde 2007, há relatos da presença do
animal na cidade...”:
(A) Sujeito simples.
(B) Sujeito composto.
(C) Oração sem sujeito.
(D) Sujeito desinencial.
(E) Sujeito indeterminado.
3- No período “Em Blumenau, a possibilidade de aumento das ocorrências com o escorpião amarelo preocupa a
equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental, órgão da Prefeitura de Blumenau.”, a SEGUNDA vírgula está corretamente empregada para:
(A) Separar um adjunto adverbial deslocado.
(B) Separar um aposto.
(C) Separar um vocativo.
(D) Marcar a intercalação de expressão explicativa ou corretiva.
(E) Marcar a omissão de uma palavra.
4- Os verbos “há” e “havia” estão conjugados respectivamente:
(A) Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito do Indicativo.
(B) Presente do Subjuntivo e Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo.
(C) Presente do Indicativo e Pretérito Imperfeito do Indicativo.
(D) Presente do Subjuntivo e Pretérito Imperfeito do Indicativo.
(E) Pretérito Perfeito do Indicativo e Pretérito Perfeito do Indicativo.
As questões de 5 a 7 se referem à notícia seguinte:
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP-FURB) está comemorando 20 anos. Programa Permanente de Extensão, vinculado diretamente a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura (PROPEX) da Universidade de Regional de Blumenau, a ITCP desenvolve ações de incubação e ___________________
de empreendimentos econômicos solidários e atua como espaço de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas para a organização do trabalho, com foco na autogestão, no desenvolvimento territorial
sustentável e inclusão __________________ de populações vulneráveis ou em condições de desvantagem por
desigualdade social. [...]
Disponível em: http://www.furb.br/web/1704/noticias/incubadora-promove-inclusao-socioeconomica-ha-20-anos/8007.
Acesso em: 26 nov. 2019. [adaptado]
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5- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto:
(A) acessoramento – sócio-econômica
(B) assessoramento – sócio-econômica
(C) aceçoramento – socioeconômica
(D) assessoramento – socioeconômica
(E) aceçoramento – sócio-econômica
6- Propositadamente, foi(ram) retirado(s) o(s) acento(s) indicativo(s) de crase do texto:
I- A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP-FURB) está comemorando 20 anos.
II- ...vinculado diretamente a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura (PROPEX) da
Universidade de Regional de Blumenau...
III- ... a ITCP desenvolve ações de incubação...
IV- ...desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas para a organização do trabalho...
Assinale, pois, a alternativa que contenha o(s) trecho(s) em que deve(m) ser colocado(s) crase:
(A) Apenas no trecho I.
(B) Apenas no trecho II.
(C) Apenas nos trechos II e IV.
(D) Apenas no trecho IV.
(E) Apenas nos trechos I e III.
7- É um antônimo de “vulneráveis”:
(A) frágeis
(B) desprotegidas
(C) seguras
(D) suscetíveis
(E) indefesas
8- Um agente deve efetuar o cadastramento de um total de 192 famílias. Considerando que esse agente consiga
cadastrar 8 famílias por hora de trabalho, pode-se afirmar que a porcentagem de cadastros realizados em um
dia com 8 horas de trabalho, em relação ao total, é, em %, de aproximadamente:
(A) 33.
(B) 20.
(C) 10.
(D) 45.
(E) 38.
9- Em uma comunidade, foi identificado que, de um total de 30 famílias, 20 famílias possuem crianças, 10 possuem
idosos e 8 não possuem crianças nem possuem idosos. Pode-se afirmar que a quantidade de famílias que
possuem apenas crianças é de:
(A) 8.
(B) 6.
(C) 22.
(D) 10.
(E) 12.
10- Ana foi a um restaurante e não gostou do atendimento. Quando foi ao caixa pagar, o valor total da conta (incluindo o consumo e a gorjeta do garçom) foi de R$ 132,00. Porém, Ana resolveu não pagar o valor de 10% sobre
o consumo, que era equivalente à gorjeta do garçom. Assim, o valor pago por ela, referente apenas ao consumo
foi, em reais, de:
(A) 118,80.
(B) 116,00.
(C) 130,00.
(D) 115,30.
(E) 120,00.
11- Bruna treina corrida diariamente, dando 5 voltas por dia em uma pista que tem o formato circular com diâmetro
igual a 200 metros. Considerando   3,14 , pode-se afirmar que, em 10 dias, a distância total percorrida por
Bruna nos seus treinos de corrida nessa pista é, em km, de:
(A) 31,4.
(B) 6,28.
(C) 3,14.
(D) 62,8.
(E) 78,8.
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12- Em um concurso, para cada questão que tivesse que ser respondida, o candidato tinha a opção de responder
ou deixar sem resposta. Se o candidato deixasse a questão sem resposta, não marcava nem perdia pontos.
Optando por responder à questão, em caso de acerto, marcava 3 pontos e, em caso de erro, perdia 1 ponto.
Das 40 questões da prova, um candidato não respondeu a 6 questões e conseguiu um total de 38 pontos. Podese afirmar que, se a forma de pontuação fosse alterada e considerasse 1 ponto ganho a cada acerto e 1 ponto
perdido a cada erro, mantendo sem pontuação as questões sem resposta, a pontuação final do mesmo candidato, considerando a mesma prova, seria de:
(A) 8.
(B) 5.
(C) 2.
(D) 12.
(E) 6.
13- Uma doença contagiosa começou a chamar atenção em uma cidade. Verificou-se que, no primeiro dia, 18 pessoas foram registradas como infectadas; no segundo dia, foram mais 36 pessoas; no terceiro dia, mais 72 pessoas, e assim por diante, mantendo esse padrão de aumento do número de pessoas infectadas. Pode-se afirmar
que o total de pessoas infectadas em 10 dias foi de:
(A) 9.216.
(B) 13.824.
(C) 8.235.
(D) 18.414.
(E) 4.608.
14- Uma máquina (A) produz 12 peças por minuto, e outra máquina (B) similar produz 15 peças por minuto do
mesmo produto. Para atender a um pedido de 183.600 peças, no primeiro dia de trabalho, apenas a máquina
(A) estava operando, mas, do segundo dia em diante, as duas máquinas foram colocadas em funcionamento
para atender ao pedido. Sabendo que a produção mantém as máquinas em funcionamento por 12 horas diariamente, pode-se afirmar que o pedido será atendido em uma quantidade de dias igual a:
(A) 113.
(B) 10.
(C) 324.
(D) 15.
(E) 8.
15- Considere as seguintes afirmações como verdadeiras:
Artur está atrás de João.
Luana está entre Bruna e Artur.
Bruna é a última da fila.
Lucas está na frente de João.
Pode-se afirmar que o primeiro dessa fila de cinco pessoas que serão atendidas é:
(A) João.
(B) Artur.
(C) Lucas.
(D) Luana.
(E) Bruna.
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO
16- O Brasil será representado no Oscar 2020 em pelo menos uma categoria. Distribuído pela Netflix, o filme cobre
o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e a ascensão dos discursos de extremadireita. (Fonte: CANHISARES, M. Documentário brasileiro é indicado ao Oscar. Omelete. Disponível em:
<http://twixar.me/YcpT>. Acesso em: 28 jan. 2020). Isso posto, analise as alternativas abaixo e identifique o
documentário brasileiro indicado:
(A) A Vida Invisível, de Karim Aïnouz.
(B) Democracia em Vertigem, de Petra Costa.
(C) Bacurau, Kleber Mendonça Filho.
(D) Torre das Donzelas, de Susanna Lira.
(E) Estou me Guardando pra Quando o Carnaval Chegar, de Marcelo Gomes.
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17- Uma notícia veiculada no site da Prefeitura Municipal de Blumenau, em 16 de dezembro de 2019, informava
que: “Blumenau tem atualmente 280 focos do mosquito Aedes aegypti, que transmitem dengue, zika e chikungunya, e muitos novos focos com larvas têm sido encontrados nessas regiões.” Ao encontro dessa temática,
analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:
I-

Apesar dos focos encontrados em Blumenau, a cidade, em 2019, não teve registros de doenças ligadas ao
Aedes aegypti.
II- Na região norte, o Distrito da Vila Itoupava é o que apresenta o maior registro de locais infestados por focos
do mosquito Aedes aegypti.
III- Comparados aos dados de 2019, os focos de dengue aumentaram, aproximadamente, 700% em Blumenau
em 2020.
É correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, II e III.
18- Leia as notícias que foram adaptadas abaixo:
I-

15 janeiro de 2020: Um homem usou uma faixa com o emblema que faz alusão ao 3º Reich e do Partido
Nacional-Socialista alemão em um bar localizado na cidade de Unaí, no interior de Minhas Gerais. A foto foi
publicada no sábado (14) no Twitter e provocou indignação entre internautas moradores da cidade. (PEREZ,
F., R7)
II- 17 janeiro de 2020: A Secretaria Especial da Cultura informou, por meio de sua assessoria de imprensa,
que o secretário Roberto Alvim foi demitido do cargo. A exoneração acontece após Alvim parafrasear um
discurso de Joseph Goebbels. (FERNANDES, T.; FIORATTI, G., Folha de São Paulo)
III- 24 de janeiro de 2020: Um homem de 55 anos foi detido por ter pendurado uma camiseta com uma suástica na
janela do apartamento onde vive em São José, na Grande Florianópolis. O inquérito do caso foi finalizado na quintafeira (23). O suspeito vai responder pelo crime em liberdade. (HOLLAND, C., G1 SC)
Os casos expostos têm em comum o:
(A) Comunismo.
(B) Nazismo.
(C) Fascismo.
(D) Socialismo.
(E) Stalinismo.
19- A primeira ligação entre a Ilha e o continente e principal cartão-postal de Santa Catarina, a
_____________________, em Florianópolis, foi reaberta na manhã desta segunda-feira (30) depois de quase
três décadas totalmente interditada. (Fonte: SIMON, G. Ponte é reaberta após quase 30 anos interditada. 30
dez. 2019. Disponível em: <http://twixar.me/KspT>. Acesso em: 28 jan. 2020). Isso posto, analise as alternativas
abaixo e identifique o nome da ponte reaberta:
(A) Ponte Colombo Salles
(B) Ponte Anita Garibaldi
(C) Ponte Hercílio Luz
(D) Ponte de Ferro
(E) Ponte dos Arcos
20- “Que imagens vêm à nossa cabeça quando pensamos nas grandes cidades brasileiras? Talvez de congestionamentos, poluição, falta de segurança, ruídos. Talvez de pessoas indo e vindo. Pedestres. Bicicletas. Ônibus.
Afinal, oito em cada dez de nós, brasileiros e brasileiras, vivemos em áreas urbanas.” (Fonte: PACHECO, P.;
AZEVEDO, L. A história da urbanização brasileira. 27 mai. 2019. Disponível em: <http://twixar.me/wspT>.
Acesso em: 28 jan. 2020). Ao encontro dessa temática, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:
I-

Em muitas cidades, principalmente em suas áreas centrais, uma massa de imóveis está ociosa ou subutilizada, reforçando a exclusão e a criação de guetos.
II- A ideia de que não há cidades brasileiras planejadas é verdadeira.
III- Em termos de área territorial, o espaço rural é mais amplo do que o espaço urbano.
É correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.
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21- O Art. 109, da Lei Orgânica Municipal, diz:
O Município integra, ____________________, com recursos da ____________________ e de seu orçamento
próprio, o Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços públicos, na sua circunscrição territorial, urbana e
rural, são por ele dirigidos [...].
Isso posto, preenche correta e respectivamente as lacunas, a alternativa:
(A) com a União e o Estado; Seguridade Social
(B) com a União; Previdência Social
(C) com o Estado; Assistência Social
(D) com a União; Saúde Social
(E) com o Estado; Segurança Social
22- Uma Agente Comunitária de Saúde fez uma postagem nas redes sociais: "Hoje estava trabalhando normalmente
como todos os dias. Sou ACS e visito as famílias no bairro Pinheirão, quando fui atacada por um cachorro de
grande porte na rua. [...] Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, muito obrigada". (Fonte: SILVA, I. A.
Agente de Saúde em serviço é atacada por um cachorro. Saiba o que fazer em acidentes de trabalho e quais
os seus direitos. 2016. Disponível em: <http://twixar.me/ztpT>. Acesso em: 28 jan. 2020). Ao encontro do ocorrido, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos - LC nº 660/2007, ao que compete à licença por acidente em
serviço, é correto afirmar:
(A) Será licenciado com remuneração parcial o servidor acidentado em serviço.
(B) Será paga pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações Públicas a remuneração
parcial do servidor nos primeiros trinta dias de afastamento.
(C) Será pago pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, suas Autarquias e Fundações Públicas 50% do tratamento do acidentado.
(D) O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, a conta de recursos públicos.
(E) A prova do acidente em serviço deverá ser feita no prazo de vinte e quatro horas do ocorrido.
23- Considerando o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais de Saúde – LC nº 1.047/2016, à esfera da Educação Permanente, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se
for falsa:
(
(

(

) Os cursos seguem as diretrizes dos Conselhos Estadual e Nacional de Educação.
) Compete à Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da Escola Técnica do SUS Blumenau,
identificar as demandas para qualificação dos profissionais de saúde por meio do Núcleo de Educação
Permanente e Humanização (NEPHSU).
) Os programas de qualificação serão elaborados e organizados, anualmente, em articulação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional, a tempo de serem previstos os recursos necessários à
implementação na peça orçamentária.

Assinale a alternativa com a sequência correta:
(A) F – F – V.
(B) V – F – F.
(C) V – V – F.
(D) F – V – V.
(E) F – V – F.
24- O Art. 73, da Lei Orgânica Municipal, dispõe que: A administração pública direta e indireta do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, aos demais
princípios da Constituição Federal, no que couber, sobre a administração pública, e a esta Lei Orgânica, considerando ainda que: o Município assegura o percentual não inferior a ________ por cento dos cargos e empregos
do Município a pessoas portadoras de deficiências, cujos critérios serão definidos em Lei. Isso posto, preenche
corretamente a lacuna, a alternativa:
(A) três
(B) quatro
(C) cinco
(D) dez
(E) dois
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25- De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o Município integra o Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços
públicos são por ele dirigidos, com a diretriz da participação da Comunidade, assegurando que:
(A) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
(B) A assistência à saúde é destinada à iniciativa privada.
(C) A assistência à saúde é garantida à iniciativa privada.
(D) A assistência à saúde é integrada à iniciativa privada.
(E) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26- Doença infecciosa causada por um vírus transmitido por picada dos mosquitos infectados, sem transmissão
direta de pessoa a pessoa. Seus sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas
costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. A doença tem importância epidemiológica por sua gravidade
clínica e potencial de disseminação. É uma doença de notificação compulsória imediata. A principal forma de
prevenção é por meio da vacinação. Isso posto, assinale a alternativa correta que corresponde à doença descrita
acima:
(A) Febre amarela.
(B) Dengue.
(C) Leishmaniose.
(D) Malária.
(E) Chikungunya.
27- A territorialização é uma forma de permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento
de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto,
adstritos a ele. Quanto ao processo de territorialização, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma,
escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa:
(

(
(
(

) Território-área: é um território de responsabilidade de uma ESF, com enfoque na vigilância à saúde. Seu
objetivo é planejar as ações, organizar os serviços e viabilizar os recursos para o atendimento das necessidades de saúde dos usuários/famílias residentes no território, com vistas à melhoria dos indicadores
e condições de saúde da comunidade.
) Território microárea: é uma subdivisão do território-área de responsabilidade da equipe de saúde. Corresponde à área de atuação do ACS.
) A população adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família deve ser de 4.000 a 5.500
pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.
) Faz parte das atribuições dos ACS: realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.

Assinale a alternativa com a sequência correta:
(A) F – F – F – V.
(B) F – F – V – V.
(C) V – V – F – F.
(D) V – V – F – V.
(E) V – F – F – V.
28- Em relação à tuberculose, é correto afirmar que:
(A) Os principais sintomas são tosse, febre, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e dores no corpo.
(B) É transmitida pela saliva, através da tosse, e por talheres, copos e pratos contaminados.
(C) Pessoas com doenças como diabetes, infecção pelo HIV/aids, câncer, uso de tabaco estão sob menor risco
de desenvolver a doença ativa.
(D) Os principais sintomas são a tosse, coriza, febre, dor nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo.
(E) A tuberculose é uma doença que não tem cura, no entanto o tratamento para alívio dos sintomas é gratuito
e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
29- Lei que é conhecida por dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) é:
(A) Lei 8.080/1990.
(B) Lei 8.689/1993.
(C) Lei 8.069/1990.
(D) Lei 10.741/2003.
(E) Lei 8.241/1990.
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30- O Agente Comunitário de Saúde tem um papel importante no cuidado da saúde da gestante, seja ela de alto
risco ou não. Considerando as funções do ACS com as gestantes, analise as afirmativas abaixo e identifique as
corretas:
I-

O ACS deve auxiliar na captação e orientação para que toda gestante inicie o mais precocemente o acompanhamento pré-natal.
II- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas, que deve ser a cada dois meses até o final da
gestação.
III- O profissional deve realizar visitas no período puerperal, acompanhando o processo de aleitamento materno
e orientando a mulher e seu companheiro sobre planejamento familiar.
IV- No caso de gestantes de alto-risco, não existe um rol de orientações específicas, tampouco a necessidade
de um acompanhamento mais próximo, com visitas domiciliares mais frequentes.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.
31- A Conferência de Saúde é considerada um fórum de debate, entre todos os segmentos da sociedade representada através de entidades, com a finalidade de avaliar a situação de saúde do Estado, fixar diretrizes da política
de saúde, definir e priorizar propostas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde do Estado, proporcionando à população uma melhor qualidade de vida. Um exemplo da importância desse debate é a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, realizada em 1986. Ela é considerada um marco histórico porque resultou na criação do
Sistema Único de Saúde. Isso posto, conforme a legislação, as conferências de saúde acontecem:
(A) Anualmente.
(B) De 2 em 2 anos.
(C) De 3 em 3 anos.
(D) De 4 em 4 anos.
(E) Sempre que houver necessidade de revisar e renovar as Políticas Públicas de Saúde.
32- A respeito da Vacina Tríplice Viral (VTV), que integra o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, é
correto afirmar que essa vacina imuniza contra:
(A) Difteria, tétano e coqueluche.
(B) Sarampo, rubéola e varicela.
(C) Tétano, caxumba e Haemophilus influenzae tipo B.
(D) Hepatite B, difteria e coqueluche.
(E) Sarampo, caxumba e rubéola.
33- Para que se faça efetivo, o SUS é organizado de acordo com os princípios da universalidade, equidade e integralidade. Isso posto, relacione os princípios do SUS com seus devidos conceitos:
Primeira coluna: princípios
1- Universalidade
2- Equidade
3- Integralidade

Segunda coluna: conceito
(
) O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de
todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas
não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
(
) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe
ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações
e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
(
) Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as
suas necessidades. Para isso, é importante a integração de
ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.

Assinale a alternativa com a sequência correta:
(A) 2 – 1 – 3.
(B) 3 – 2 – 1.
(C) 2 – 3 – 1.
(D) 1 – 3 – 2.
(E) 1 – 2 – 3.
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34- A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de
coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se planejar, organizar, operar e
avaliar os serviços de saúde. Os Sistemas de Informações em Saúde devem produzir indicadores capazes de
medir: eficiência, eficácia e efetividade. Referente aos indicadores apresentados, relacione as colunas abaixo:
Primeira coluna: categoria / indicador
1- Eficiência
2- Eficácia
3- Efetividade

Segunda coluna: conceito
(
) Por meio das ações produzidas, alcançar os melhores resultados possíveis, principalmente em relação à cobertura (número
de pessoas atendidas) e à concentração (número de ações
oferecidas a cada pessoa).
(
) Obter transformações concretas na situação de saúde, coerente com os objetivos propostos pela gestão.
(
) Utilização dos recursos disponíveis da melhor maneira possível, no menor tempo possível e com menor custo, evitando
“desperdícios”.

Assinale a alternativa com a sequência correta:
(A) 2 – 1 – 3.
(B) 3 – 2 – 1.
(C) 2 – 3 – 1.
(D) 1 – 3 – 2.
(E) 3 – 1 – 2.
35- A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma
doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Isso posto, assinale a
alternativa correta:
(A) São considerados fatores de risco para HAS: hereditariedade, doenças autoimunes, estresse, sedentarismo, tabagismo, gravidez, consumo elevado de bebidas alcoólicas, alimentação rica em gorduras, excesso
de sal e temperos.
(B) A prevalência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes é baixa, portanto não há necessidade de
controle da pressão arterial nessa faixa etária.
(C) A hipertensão pode não manifestar sintomas e, por isso, é conhecida como “doença silenciosa”, no entanto,
por vezes, pode apresentar: tontura, cansaço, dor de cabeça e na nuca, aumento da glicemia capilar, sangramento nasal e vermelhidão facial.
(D) A HAS é considerada um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.
(E) A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão
arterial – PA (PA ≥140 x 100mmHg).
36- Sobre a forma de transmissão da Leishmaniose, é correto afirmar que:
(A) A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existem caramujos infectados
pelos vermes causadores da doença.
(B) Causada por bactérias patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e
lama contaminadas pela bactéria.
(C) A transmissão pode ocorrer pela ingesta ou manipulação de água ou alimentos contaminados com o protozoário causador e por transmissão vertical transpacentária.
(D) A transmissão em seres humanos é basicamente por meio da picada do carrapato infectado pela bactéria
causadora da doença.
(E) É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito-palha, asa-dura, tatuquiras, birigui.
37- O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária no trabalho do ACS. Além do acompanhamento de todas as crianças da área de atuação, o ACS deve desenvolver ações de prevenção de doenças
e agravos e de promoção à saúde. Quanto à saúde da criança, é correto afirmar que:
(A) O teste do pezinho deve ser realizado entre o 10º e 30º dia de vida do bebê, pois ele é capaz de diagnosticar
doenças que podem causar graves problemas ao desenvolvimento e crescimento do bebê, que são irreversíveis se não diagnosticadas e logo tratadas.
(B) O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º
mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no
24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.
(C) O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, devendo
apenas ser complementado com água ou chá.
(D) A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada assim que tiver a erupção dos primeiros dentes da criança.
(E) As primeiras vacinas da criança devem ser realizadas assim que a criança completar o primeiro mês de
vida.
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38- A Lei 13.146, de 2015, instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), está destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Quanto
a essa Lei, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa:
(

(
(
(

) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: casar-se e constituir união estável
e exercer direitos sexuais e reprodutivos.
) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário em todas as instituições e serviços
de atendimento ao público.
) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é dispensável para a realização
de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:
(A) V – F – V – F.
(B) V – V – V – F.
(C) V – V – F – F.
(D) V – F – F – F.
(E) F – F – V – V.
39- A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) recomenda que, em áreas de grande dispersão territorial, áreas
de risco e vulnerabilidade social, tenha a cobertura de 100% da população e que o número máximo de pessoas
sob responsabilidade de um ACS seja de:
(A) 1000 pessoas.
(B) 500 pessoas.
(C) 350 pessoas.
(D) 1250 pessoas.
(E) 750 pessoas.
40- No desenvolver de suas funções, o ACS deve estar sempre atento ao que acontece com as famílias de seu
território, identificando com elas os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais considerados de risco e que
interferem na saúde populacional. Situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas
“corre perigo”, isto é, tem maior possibilidade ou chance de adoecer ou até mesmo de morrer. Isso posto, são
considerados fatores de risco:
(A) Bebês que nascem com menos de três quilos e meio; gestantes com diabetes e/ou pressão alta; pessoas
que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função.
(B) Gestantes que não fazem o pré-natal; acamados; pessoas em situação de violência.
(C) Crianças que estão desnutridas; pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, sejam estes de promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação; gestantes.
(D) Pessoas em situação de violência; pessoas com diabetes, com níveis de glicemia entre 70 e 99 mg/dl;
acamados.
(E) Gestantes que fumam; pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do
tabaco ou do álcool; pessoas com IMC entre 18,5 e 24,9.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL N. 004/2019

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS
Questões
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RESPOSTAS
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D

Questões
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

RESPOSTAS
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

INFORMAÇÕES
O inteiro teor e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 03 de fevereiro de
2020, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 004/2019.

Blumenau, 02 de fevereiro de 2020.
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