
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

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

                    

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com Art. 5º da Lei nº 8080/90, são 

objetivos do Sistema Único de Saúde SUS. Assinale a 

alternativa incorreta: 

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde 

B) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei 

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) Todas as alternativas estão incorretas 

 

22- De acordo com Art. 6º da Lei nº 8080/90, estão 

incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS):  I - a execução de ações. 

Assinale a alternativa incorreta em relação aos 

incisos deste artigo: 

A) De saúde da terceira idade 

B) De assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica 

C) De vigilância epidemiológica 

D) De vigilância sanitária 

 

23- As doenças transmitidas por vetores constituem, 

ainda hoje, importante causa de morbidade no 

Brasil e no Mundo. A dengue é considerada a 

principal doença reemergente nos países: 

A) Sul americanos 

B) Africanos 

C) Tropicais e subtropicais 

D) Asiáticos 

 

24- De acordo com Art. 7º da Lei nº 8080/90, as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram  
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o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo, além de outros, 

ainda aos seguintes princípios, exceto: 

A) Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática 

B) Divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade financeira 

D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde 

 

25- De acordo com a Lei nº 8080/90, executar os 

serviços de vigilância epidemiológica compete: 

A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

B) À direção estadual do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

C) À direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

26- De acordo com a Lei nº 8080/90, são 

competências da Direção Municipal do Sistema de 

Saúde (SUS), exceto: 

A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 

os serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde 

B) Normatizar complementarmente as ações e 

serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação 

C) Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica 

D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde 

 

27- Até há pouco tempo, a epidemiologia e o 

controle de doenças vetoriais eram de domínio 

quase que exclusivo de órgãos federais que se 

sucederam ao longo do tempo. Entre estes órgãos 

tivemos, exceto: 

A) Departamento de Endemias Rurais (DNERU) 

B) Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

(SUCAM) 

C) Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

D) Campanha de Erradicação da Malária (CEM) 

 

28- De acordo com Art. 19-I da Lei nº 8080/90 (com 

a inclusão feita pela Lei 10.424/2002), são 

estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 

domiciliar. Assinale a alternativa incorreta em 

relação aos parágrafos deste artigo. 

A) Na modalidade de assistência de atendimento e 

internação domiciliares incluem-se, principalmente, 

os procedimentos médicos, de enfermagem, 

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 

entre outros necessários ao cuidado integral dos 

pacientes em seu domicílio 

B) O atendimento e a internação domiciliares serão 

realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 

nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 

reabilitadora 

C) O atendimento e a internação domiciliares só 

poderão ser realizados por indicação médica, com 

expressa concordância do paciente e de sua família 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

29- São objetivos da vigilância epidemiológica, obter 

informações oportunas a respeito de: 

A) Casos de doença segundo a área geográfica, o 

tempo e os agentes prevalentes 

B) Recursos disponíveis para seu combate 

C) Fatores ambientais relevantes, tanto de natureza 

física como biológica e sócio-econômico cultural 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

30- O SUS – Sistema único de Saúde surgiu como 

estratégia descentralizada para a atenção e o 

cuidado à saúde, integrado à seguridade social e 

baseado nos princípios da universalidade, equidade, 

integralidade e participação da sociedade - o que 

abriu a prerrogativa de que esta deve atuar na 

formulação e controle das políticas públicas de 

saúde. O SUS foi criado em: 

A) 1990, através da Lei 8.080/90 

B) 1988, com a promulgação da nova Constituição 

Federal 
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C) 2003, por lei sancionada pelo Presidente da 

República 

D) 2000, através de portaria ministerial 

 

31- É uma doença humana e animal, causada por 

bactéria, e que pode ser fatal. A sua incidência 

normalmente aumenta em períodos de enchentes 

por causa do contato com a água contaminada, mais 

o solo e alimentos também podem conter a 

bactéria. A principal forma de infecção humana se 

dá através da urina de ratos. Esta doença é a(o): 

A) Leptospirose 

B) Tuberculose 

C) Samonelose 

D) Cólera 

 

32- De acordo com Art. 19-J da Lei nº 8.080/90, os 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, 

da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a 

permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 

acompanhante durante todo o período de trabalho 

de parto, parto e pós-parto imediato: 

A) As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício 

dos direitos de que trata este artigo constarão do 

regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão 

competente do Poder Executivo 

B) O acompanhante de que trata o caput deste artigo 

será indicado pela parturiente 

C) As alternativas A e B estão corretas 

D) Somente a alternativa B está correta 

 

33- A dengue é uma virose, isto é, uma doença 

causada por vírus. O vírus é transmitido para uma 

pessoa através da picada da fêmea contaminada do 

mosquito Aedes aegypti. Com relação a esta 

doença, analise as afirmativas abaixo: 

I. A dengue também pode ser transmitida de pessoa 

para pessoa, e através de alimentos ou objetos. 

II. A doença pode se manifestar de dois tipos: a 

dengue clássica e a dengue hemorrágica, sendo que 

para a primeira não há um tratamento específico. 

III. Como não existem formas de erradicar 
totalmente o mosquito transmissor, a única forma 
de combater a doença é eliminar os locais onde a 

fêmea se reproduz, ou seja, os focos de água 

parada. 

A) Todas as afirmativas estão corretas 

B) Somente as afirmativas II e III estão corretas 

C) Somente as afirmativas I e III estão corretas 

D) Somente a afirmativa III está correta 

 

34- Os INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS podem ser 

divididos em: Coeficientes e Índices. São 

considerados coeficientes epidemiológicos, exceto: 

A) Natalidade 

B) Mortalidade intra uterina 

C) Densidade Populacional 

D) Morbidade 

 

35- Os INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS podem ser 

divididos em: Coeficientes e Índices. São 

considerados índices epidemiológicos, exceto: 

A) Natalidade 

B) Mortalidade proporcional 

C) Densidade Populacional 

D) Demográfico 

 

36- São doenças transmitidas por vetores, exceto: 

A) Oncocercose 

B) Raiva 

C) Cirrose 

D) Leptospirose 

 

37- A cólera e a febre tifóide são doenças 

relacionadas à:  

A) Processo inflamatório que ocorre nas meninges, 

membranas que revestem o cérebro, que podem ser 

causadas por diversos agentes infecciosos, como 

bactérias, vírus, fungos e outros 

B) Precárias condições de infraestrutura sanitária e 

alta infestação de roedores infectados 

C) Ingestão de água e/ou alimentos contaminados 

D) Virose transmitida ao ser humano pela picada de 

fêmeas dos mosquitos 

 

38- Zoonoses são doenças comuns aos animais e ao 

homem, e doenças dos animais transmissíveis ao 

homem. As mais comuns, entre outras, são, exceto: 
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A) Sarampo 

B) Sarna 

C) Tifo 

D) Brucelose 

 

39- Em relação à doenças transmitidas por vetores, 

todas as afirmações abaixo estão  corretas, exceto: 

A) De forma genérica, todos os vertebrados são 

hospedeiros em potencial 

B) Suscetível: É a pessoa ou animal que não possui 

resistência contra determinado agente patogênico, e 

pode desenvolver a doença quando em contato com 

esse agente 

C) Suscetibilidade: Falta de defesas do hospedeiro 

para resistir aos ataques ou agressões de um 

determinado agente causal 

D) Resistência: Conjunto de armas ofensivas de que é 

dotado o hospedeiro, contra a ação agressiva do 

agente 

 

40- No MS Word, o atalho de teclas utilizado para 

colar um texto de um documento copiado é: 

A) Ctrl + T 

B) Ctrl + V 

C) Ctrl + C 

D) Ctrl + S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


