
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: ATENDENDE DE UNIDADE SANITÁRIA 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 06 (seis) matemática, 

06 (seis) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
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 40, 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; 

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) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
p) 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 – (08 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: “As 
chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a alternativa 
correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (06 questões) 
 

QUESTÃO 09. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% e 
o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 10. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao valor 
de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 11. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 
QUESTÃO 12.Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 

com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual subirá 
para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 13.Uma determinada área quadrada com 168.100,00m² possui um perímetro de: 
 
(A) 1.460 metros. 
(B) 410,00 metros. 
(C) 4.100,00 metros. 
(D) 1.640 metros. 



QUESTÃO 14. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um dia 
de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. Trabalhando 
os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (06 questões) 
 

QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei nº 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 
(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 
QUESTÃO 16. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 
I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 

como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 
(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 
QUESTÃO 17. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 

municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 
(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 

 
Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 

2.016.  

  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 18. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 19. Sobre o Município de Seara, marque “V” para Verdadeiro e “F” para Falso:  
 
I. (    ) A Prefeitura de Seara desenvolve o Programa Gestão Ambiental, implantado em 2009, oferecendo a 

coleta de lixo reciclável no interior do município, seis vezes ao ano.  
II. (    ) Neste ano  na comunidade de Linha Encruzilhada Santa Cruz aconteceu a 13ª Festa Municipal da 

Melancia.  
III. (    ) O PROERD, realizado em Seara desde 1999, em dezembro de 2015 formou mais 195 alunos.  
IV. (    ) O Município de Seara tem instituídas as fundações: cultural, de esportes e de meio ambiente.  
 
(A) V – V – F – F.  
(B) F – V – V – V.  
(C) F – V – V – F.  
(D) V – V – V – F.   
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Tratando-se de saúde, de acordo com a Constituição Federal, assinale a afirmativa incorreta: 
 
(A) É da competência do Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
(B) A saúde é direito de todos e dever do Estado, exceto nos casos em que o paciente tenha condições 

financeiras de pagar seus tratamentos. 
(C) A participação da comunidade é uma das diretrizes do Sistema único de saúde. 
(D) Cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre regulamentação, fiscalização e controle das ações e 

serviços de saúde. 
 
QUESTÃO 22. Em relação à Dengue, analise as alternativa e assinale a correta: 
 
(A) Uma doença febril aguda causada por um vírus e que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti. 
(B) Uma doença inflamatória e hemorrágica causada por uma bactéria que tem por vetor o mosquito Aedes 

aegypti. 
(C) Uma doença sem interesse sanitário no Brasil por não apresentar complicações e agravos à saúde. 
(D) Uma doença febril aguda ou crônica causada por vírus transmitidos por insetos e ratos. 



QUESTÃO 23. Analise as afirmativas listadas abaixo e marque com (V) as que considerar verdadeiras e com (F) 
as que considerar falsas e indique a alternativa correta: 

 
I. (  ) O marco institucional do processo de Reforma sanitária foi a  8ª Conferência de Saúde, realizada em 

1986. 
II. (  ) A Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 

sobre as transferências inter-governamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
III. (   ) A assistência domiciliar não deve ser realizada por equipe multiprofissional com prática interdisciplinar. 
IV. (   ) A assistência no domicílio deve conceber a família em seu espaço social privado e doméstico, respeitando 

o movimento e a complexidade das relações familiares. 
V. (   ) O gerenciamento de serviços de saúde requer conhecimentos apenas nas áreas administrativa e contábil, 

sendo que a área técnica e psicossocial não deve interferir na administração. 
 
(A) V – V – F – V – F. 
(B) V – V – F – F – F. 
(C) F – F – V – V – V. 
(D) V – F – V – F – V.  
 
QUESTÃO 24. Vacinas são utilizadas diariamente nas Unidades de Saúde. Analise as alternativas e assinale a que 

julgar incorreta: 
 
(A) Em 2004 completou um século a 1ª campanha de vacinação em massa no Brasil. 
(B) Vacinas podem ser usadas sem preocupações, pois são completamente inócuas. 
(C) Hepatite B, sarampo e Poliomielite são exemplos de doenças preveníveis por vacinação. 
(D) Vacinação é um importante método de prevenção de doenças contagiosas. 
 
QUESTÃO 25. Com relação à assistência às doenças crônicas: Diabetes e Hipertensão Arterial, assinale a 

alternativa correta: 
 
(A) Um paciente com diabetes possui menor risco de apresentar hipertensão. 
(B) A diminuição de sal e água na circulação está diretamente relacionada com o aumento da pressão arterial. 
(C) Em pacientes com diabetes, devido ao excesso de açúcar em circulação, não ocorre oxidação dos vasos 

sanguíneos. 
(D) A oxidação dos vasos é o primeiro degrau para essa artéria começar a se entupir com gorduras e colesterol 

ruim, aumentando a pressão arterial e trazendo outros riscos, como infarto e AVC. 
 
QUESTÃO 26. Doenças Sexualmente Transmissíveis são alvo frequente de campanhas dos órgãos de saúde. 

Escolha a alternativa correta: 
 
(A) A principal causa de contágio é o uso de preservativos durante a relação sexual. 
(B) A Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus. 
(C) Candidíase é uma doença que só pode ser transmitida durante o ato sexual. 
(D) Sífilis, Herpes, Chlamydia e AIDS são exemplos de doenças sexualmente transmissíveis. 
 
QUESTÃO 27. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) No corpo humano, o esqueleto feminino é diferente do esqueleto masculino. Nos homens, os ombros são 

mais estreitos e o tórax é menor, a pelve é mais estreita e o comprimento das pernas representa 46% da 
altura, ao passo que nas mulheres representa 50%.  

(B) Um esqueleto humano saudável representa 90% do peso corporal, sendo que mais da metade dos ossos 
está presente nas mãos e nos pés.  

(C) O esqueleto adulto é formado geralmente por 206 ossos, um recém-nascido pode possuir 300, que serão 
fundidos até os 22 anos. 

(D) A vitamina C, produzida na pele pela exposição aos raios ultravioletas, promove a absorção de cálcio e regula 
o metabolismo ósseo. 

 
  

http://www.minhavida.com.br/temas/gorduras
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/infarto
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/avc


QUESTÃO 28. Escolha a alternativa correta: 
 
(A) Os sinais vitais dão informações importantes sobre funções básicas do corpo: pressão arterial, pulso 

(frequência cardíaca), respiração (frequência respiratória) e temperatura corporal. 
(B) Para medir o pulso coloca-se os dedos indicador e médio sobre a parte superior do punho, abaixo da base 

do polegar, que deve ser usado para medir o pulso, conte os batimentos cardíacos por 1 minuto, ou por 30 
segundos multiplicando por 2. Essa é a frequência cardíaca. 

(C) O aparelho usado para verificação de pressão arterial é o laparoscópico. 
(D) Para medir a respiração (freqüência respiratória) manter a pessoa em pé e movimentando-se e contar 

quantas vezes o peito sobe por 1 minuto. Essa é a freqüência respiratória. 
 
QUESTÃO 29. Conforme as técnicas de Curativos, assinale com (V) a afirmativa que considerar correta e com (F) 

a que considerar falsa e indique a alternativa correta: 
 
I. (   ) Curativo é o tratamento de uma lesão aberta. 
II. (   ) Quando o ferimento apresentar sujeira, limpa-se de dentro para fora. 
III. (   ) Avaliar o grau de contaminação, para não precisar usar técnicas de assepsia e proteção como luvas, sem 

necessidade. 
IV. (   ) O material contaminado produzido durante  a manipulação do ferimento deve ser descartado em lixeira 

própria, devidamente identificada com símbolos e dizeres de material contaminado. 
V. (   ) Ao proceder a limpeza do ferimento, seguir o princípio do mais contaminado para o menos contaminado.  
 
(A) V – F – F – F – V. 
(B) V – F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V – F. 
(D) F – F – V – V – V. 
 
QUESTÃO 30. Em se tratando de esterilização, analise as afirmativas e assinale a correta: 
 
(A) Existem vários tipos de esterilização de materiais, que independem do tipo de artigo e de contaminação dos 

mesmos.  
(B) Em esterilização por meios químicos podem ser utilizados peróxido de hidrogênio, sulfato ferroso e 

nitrogênio líquido. 
(C) Esterilização por meios físicos é obtida através de vapor saturado sob pressão, calor seco e radiação 

ionizante. 
(D) O peróxido de hidrogênio utilizado em esterilização química é conhecido popularmente conhecido como 

vinagre branco. 
 
QUESTÃO 31. Quanto ao lixo hospitalar, assinale a afirmativa incorreta: 
 
(A) O lixo hospitalar é classificado em três tipos, os resíduos infecciosos, os resíduos especiais e os resíduos 

gerais ou comuns. 
(B) Sangue e hemoderivados, excreções, secreções, líquidos orgânicos, tecidos, órgãos, fetos, peças 

anatômicas, filtros de gases aspirados de áreas contaminadas, objetos perfuro-cortantes provenientes de 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde entre outros são considerados lixo hospitalar infectante. 

(C) Os resíduos farmacêuticos, radioativos e químicos podem ser devolvidos ao fabricante ou enviados para a 
devida reciclagem, desde que acondicionados e rotulados adequadamente. 

(D) Os resíduos gerais ou comuns produzidos em ambiente hospitalar, como vidros, plásticos e papel não podem 
ser reciclados como o mesmo material produzido em outros estabelecimentos. 

 
  

http://www.copacabanarunners.net/pressao-arterial.html
http://www.copacabanarunners.net/temperatura-corporal.html


QUESTÃO 32. Tratando-se de segurança no trabalho do trabalho, analise as afirmativas abaixo e indique a 
alternativa correta: 

 

(A) O trabalhador em saúde deve receber vacinas e/ou imunoglobulinas contra as seguintes doenças: Caxumba, 
Difteria, Gripe, Hepatite B, Rubéola, Sarampo, Tétano, Tuberculose, Varicella Zoster. 

(B) Se não há disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos, é necessário 
apenas tomar mais cuidado. 

(C) Se nem todos os lavatórios e pias do seu ambiente de trabalho possuem torneiras ou comandos que 
dispensam o contato das mãos para o fechamento da água e são providos de sabão líquido e toalhas 
descartáveis para secagem das mãos, evita-se a assepsia das mãos. 

(D) Ao usar o equipamento de proteção individual adequado ao seu setor, o profissional estará aumento a 
despesa com materiais sem necessidade. 

 

QUESTÃO 33. O que são Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite? 
 

(A) São comissões de fiscalizações enviadas aos municípios regular ou eventualmente, formadas por 
profissionais da área de saúde pertencentes às Secretarias Regionais. 

(B) São espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a 
implementação das políticas de saúde pública. As decisões se dão por consenso (e não por votação), o que 
estimula o debate e a negociação entre as partes. 

(C) Comissões que elaboram o orçamento a ser gasto pelo Município com saúde no ano seguinte. Em geral 
reúnem-se em dezembro. 

(D) Comissões formadas por Secretários de Saúde de uma microrregião, por exemplo, oeste do estado, sul do 
estado, etc. 

 

QUESTÃO 34. Na informática o termo “Engenharia Social” em termos de segurança, é considerado: 
 

(A) Um dispositivo constituído pela combinação de software e hardware, utilizado para dividir e controlar o 
acesso entre redes de computadores. 

(B) Um dos métodos mais utilizado na internet para compartilhamento de informações e troca de mensagens 
instantâneas com seus amigos e familiares. 

(C) Um programa ou parte de um programa malicioso projetado para explorar uma vulnerabilidade existente 
em um software de computador. 

(D) O método de ataque onde uma pessoa faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou 
confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a 
computadores ou informações. 

Referência: Cartilha de Segurança para Internet, Cert BR, setembro/2005.  
 

QUESTÃO 35. O pacote Microsoft ® Office, oferece diversas ferramentas, uma delas é o Excel®. Assinale a 
alternativa correta em relação a esta ferramenta. 

 

(A) Editor de texto. 
(B) Editor de banco de dados. 
(C) Planilha Eletrônica. 
(D) Navegador Web. 
 

QUESTÃO 36. Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) O agente Comunitário de Saúde faz a ligação entre as famílias e o serviço de saúde, visitando cada domicílio 

pelo menos uma vez por mês; realiza o mapeamento de cada área, o cadastramento das famílias e estimula 
a comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde e de vida. 

(B) O Programa Saúde da Família foi criado para atender apenas as comunidades carentes, nas quais as pessoas 
tem dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde. 

(C) A implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é considerada uma estratégia 
transitória para o estabelecimento de vínculos entre os serviços de saúde e a população. É estimulada até 
que seja possível a plena expansão do Programa Saúde da Família (PSF), ao qual os Agentes Comunitários 
são gradativamente incorporados. 

(D) Agentes Comunitários estão vinculados às unidades básicas tradicionais e são capacitados e supervisionados 
por enfermeiros para o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e de promoção da saúde.  
 



QUESTÃO 37. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 
 
(A) É importante conhecer as várias áreas e setores do ambiente de trabalho, para tirar proveito de algum 

deslize dos colegas. 
(B) As pessoas que chegarem às unidades de saúde para atendimento devem obedecer a ordem de chegada 

para atendimento, sem privilégios para idosos, grávidas ou deficientes. 
(C) No trabalho diretamente ligado à pessoas, é importante manter atitude cordial e educada, respeitosa com 

relação ao problema e/ ou situação vivido por cada indivíduo que vem em busca de cuidados. 
(D) Horários, equipamentos, protocolos e aparelhos são mais importantes que os cidadãos que surgem no 

estabelecimento de saúde para atendimento. 
 
QUESTÃO 38. O que é Saneamento Básico? 
 
(A) Saneamento básico não é considerado promoção e/ ou prevenção em saúde pública. 
(B) Atendimento médico domiciliar, entrega de medicamentos de uso contínuo são exemplos de ações de 

saneamento básico. 
(C) É o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do ambiente com a finalidade de 

prevenir doenças e promover a saúde. Abastecimento de água potável, disposição adequada de esgotos e 
destino adequado do lixo são medidas usadas em saneamento básico. 

(D) Preservação e limpeza de rios e córregos em áreas habitadas não são ações de saneamento básico. 
 
QUESTÃO 39. Assinale a afirmativa correta:  
 
(A) Tapotagem é uma técnica utilizada para desprender o catarro das vias respiratórias usando um umidificador. 
(B) Sondagem vesical é a introdução de sonda ou cateter através da uretra ou cavidade para chegar á bexiga e 

drenar a urina. 
(C) Oxigenoterapia é a administração de oxigênio medicinal em concentrações maiores que aquelas do ar 

ambiente, visando tratar ou prevenir os sintomas ou manifestações de hipoxia. 
(D) Ressuscitação cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar (RCP) ou ainda reanimação cardiorrespiratória 

(RCR) é um conjunto de medicamentos aplicados para garantir a oxigenação dos órgãos quando a circulação 
do sangue de uma pessoa para (parada cardiorrespiratória).  

 
QUESTÃO 40. Analise as afirmativas abaixo em relação aos procedimentos cirúrgicos citados e indique a 

afirmativa correta: 
 
(A) Cirurgia Limpa é que possui fechamento primário, com drenos, inflamada, séptica e que envolve órgãos do 

sistema digestivo, geniturinário ou vias aéreas. 
(B) Inserção de marca passo é um exemplo de cirurgia potencialmente contaminada. 
(C) Cirurgia Potencialmente Contaminada é procedimento em condições ideais, com fechamento primário, sem 

inflamação, sem penetrante, sem quebra de assepsia. 
(D) Cirurgia Contaminada é que tem grande quebra de assepsia, trato biliar com bilecultura positiva, trato 

urinário com urocultura positiva, cirurgias colorretais, presença de inflamação. 
 


