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CARGO: ATENDENTE DE UNIDADE SANITÁRIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
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c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ATENDENTE DE UNIDADE SANITÁRIA 

21 - A Administração Municipal obedecerá em todas as suas ações e atos, dentre outros aplicáveis à 

Administração Pública, os princípios constitucionais: 

a) Pessoalidade, legalidade, imoralidade, propaganda e eficácia. 

b) Moralidade, eficácia, legalidade, impessoalidade, publicidade. 

c) Impessoalidade, legalidade, moralidade, propaganda, pessoalidade. 

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

e) Transparência, pessoalidade, legalidade, eficiência, direitos. 

22 - O pronome de tratamento “Vossa Excelência” deve ser usado para que autoridades do Poder 

Executivo: 

a) Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Câmaras Legislativas Municipais. 

b) Deputados Federais e Senadores, Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

c) Ministros dos Tribunais Superiores, Membros dos Tribunais, Governadores. 

d) Vereadores, Secretários Municipais, Embaixadores, Governadores. 

e) Governadores e Vice-Governadores de Estado, Secretários-Executivos de Ministérios, 

Prefeitos Municipais, Embaixadores. 

23 - É o meio usual de comunicação escrita utilizado pelas autoridades públicas. Caracteriza-se como 

um tipo de carta expedida para tratar sobre assuntos de ordem administrativa ou oficial. Mais do que 

qualquer documento deve distinguir-se pela concisão, clareza e simplicidade: 

a) Ofício-Circular. 

b) Correspondência Interna. 
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c) Ofício. 

d) Correspondência Externa. 

e) Comunicação Interna. 

24 - Instrumento pelo qual Ministros e outras autoridades expedem instruções sobre a organização e 

funcionamento de serviços e praticam outros atos de sua competência: 

a) Deliberação 

b) Instrução 

c) Portaria 

d) Despacho 

e) Edital 

25 - Os atos administrativos deverão ser amplamente divulgados e somente terão validade e 

produzirão efeitos após a sua publicação no Diário Oficial do Estado-DOE, obedecendo ao princípio 

da: 

a) Propaganda 

b) Ilegalidade 

c) Publicidade 

d) Impessoalidade 

e) Eficácia 

26 - É uma variável do sistema de administração participativo, que representa o comportamento 

humano que gera o trabalho em equipe, confiança e participação das pessoas: 

a) Relacionamento Humano. 

b) Relacionamento Interpessoal. 

c) Desenvolvimento Individual. 
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d) Capital Humano. 

e) Trabalho em Equipe. 

27 - Processo que gera estímulos e interesses para a vida das pessoas e estimula comportamento e 

ações: 

a) Empatia. 

b) Flexibilidade. 

c) Motivação. 

d) Trabalho em equipe. 

e) Comunicação. 

28 - Setor responsável pelo recebimento, registros, distribuição, controle de tramitação e expedição 

de documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos: 

a) Protocolo 

b) Descentralização 

c) Cadastro 

d) Registro 

e) Tramitação 

29 - Ato administrativo da competência exclusiva do Chefe do Poder do Executivo, destinado a 

prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso ou implícito na lei: 

a) Portaria 

b) Lei 

c) Ofício 

d) Decreto 

e) Lei Ordinária 
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30 - Ato normativo com força de lei que pode ser editado pelo Presidente da República em caso de 

relevância. Tal medida deve ser submetida de imediato a deliberação do Congresso Nacional: 

a) Medida Provisória. 

b) Decreto Legislativo. 

c) Lei Ordinária. 

d) Lei Delegada. 

e) Lei Complementar. 

31 - Para a realização do hemoglicoteste (teste de glicemia capilar) é necessário o uso do 

glicosímetro, de fita reagente, agulha ou lanceta para perfuração da pele. Quando uma amostra de 

sangue é depositada sobre a fita reagente acoplada ao gicosímetro, este último apresenta o valor 

referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor em: 

a) mg/dl 

b) mg/cl 

c) mg/ck 

d) % 

e) mg/ml 

32 - O exame de escarro é um tipo de análise clínica na qual são avaliadas diferentes características 

do escarro, como fluidez, cor e, principalmente, se existe um grande número de bactérias que possam 

estar causando uma infecção no pulmão. Assim, este tipo de exame normalmente é usado pelo 

médico e pela enfermeira para confirmar o diagnóstico de algumas infecções respiratórias, como: 

Assinale a alternativa correta. 

a) Bronquite 

b) Enfizema pulmonar 

c) Asma brônquica  

d) Tuberculose 
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e) Miocardite 

33 - É um sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório indo da rede 

básica à internação hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e 

otimização na utilização dos recursos. Assinale a alternativa correta. 

a) SIS REG  

b) SIS Pré-natal 

c) SISLOG 

d) SISVAN 

e) SIS PNI 

34 - A lei número 10.048/00 confere atendimento prioritário a determinado grupo de pessoas, o que 

foi regulamentado pelo decreto número 5.294/04, sendo estabelecidas prioridades. Assinale a 

alternativa correta. 

a) Idosos, portadores de HIV e gestantes. 

b) Idosos, gestantes, lactentes, pessoas com crianças no colo, pessoas portadoras de deficiência. 

c) Gestantes, idosos, lactentes e crianças. 

d) Idosos, crianças menores de dois anos, portadores de doenças mentais. 

e) Gestantes, idosos, crianças acima de trinta dias. 

35 - Para o sucesso da realização do exame chamado PROLACTINA será necessário algumas 

orientações, você como atendente de unidade sanitária deverá prestar orientações para a usuária. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Jejum de 12 horas e estar menstruada no dia da coleta. 

b) Não fazer exercícios intensos um dia antes da coleta. 

c) Não fazer exercícios intensos um dia antes da coleta, descansar 30 minutos antes da coleta, 

informar a data da última menstruação. 
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d) Jejum alimentar de 8 horas, não fazer exercícios intensos um dia antes da coleta, descansar 

30 minutos antes da coleta, informar a data da última menstruação. 

e) Jejum de 12 horas. 

36 - Com relação à esterilização de materiais. É um aparelho muito utilizado em laboratórios, postos 

de saúde e hospitais para a esterilização de materiais. O processo de autoclavagem consiste em 

manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um 

período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Assinale a alternativa correta: 

a) Autoclave 

b) Estufa 

c) Estufa de vapor 

d) Panela de pressão 

e) Calor úmido 

37 - O exame de fezes pode diagnosticar possíveis doenças, quando encontrados ovos de parasitas, 

como solitária e lombrigas, larvas e também infecções por bactérias. Assinale a alternativa correta 

quanto às orientações para a coleta do exame: 

a) Evacuar em um recipiente ou uma folha de papel branco, coletar um pouco de fezes com 

uma pazinha (que acompanha o frasco) e colocá-la dentro do frasco, escrever o nome completo 

no frasco e pode ser guardado na geladeira no dia anterior.   

b) Evacuar em qualquer vidro disponível no domicilio. 

c) Evacuar em um frasco plástico, usar as mãos para colocar as fezes no recipiente. 

d) As fezes podem ser coletadas até uma semana antes da análise do exame, precisa ser mantida 

em refrigeração. 

e) As fezes podem ser coletadas três dias antes e não necessitam de refrigeração. 

38 - O exame de urina é um dos testes mais solicitados para verificar a saúde de um paciente, 

considerado como um exame de rotina. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é utilizado 
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apenas para detectar uma infecção urinária, mas pode conter informações importantes sobre diversos 

aspectos do corpo, auxiliando no diagnóstico de muitas doenças. A coleta é simples e pode ser 

realizada em casa. Abaixo estão relacionados cuidados para a coleta dos exames. Assinale a 

alternativa correta: 

a) A urina deve ser coletada em frasco de material, limpo, seco e a prova de vazamento.  É 

recomendado o uso de recipientes descartáveis porque eliminam a possibilidade de 

contaminação. Na coleta a domicilio o paciente deverá fazer uma higiene intima e entregar a 

urina no laboratório no prazo de duas horas após a coleta. 

b) Não há necessidade de ser coletado em frasco de material limpo, pode usar agua fervente 

para desinfecção.  

c) Não há necessidade de higiene no dia da coleta, somente no dia anterior que antecede a 

coleta. 

d) Pode ser usado um frasco estéril e a coleta pode ser feita no dia anterior. 

e) Pode ser feito somente higiene intima e deixar na geladeira até 12 horas antes da coleta. 

39 - Exames laboratoriais é um conjunto de exames realizado em laboratórios de análises clinicas por 

profissionais capacitados. Para a realização dos exames de glicemia, colesterol e urocultura quais são 

os materiais necessários: 

a) Fezes e urina. 

b) Urina e sangue. 

c) Catarro e urina. 

d) Secreção nasal e sangue. 

e) Secreção vaginal e sangue. 

40 - Considera-se EPI Equipamento de Proteção Individual, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. Na área odontológica torna -se  indispensável   uso dos seguintes 

EPIs. 
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a) Luvas, óculos de proteção. 

b) Luvas, sapatos abertos, avental, máscara. 

c) Gorro, máscaras, óculos de proteção, avental, luvas, sapatos fechados. 

d) Luvas, máscaras, óculos de proteção e avental. 

e) Sapatos, máscaras, luvas e gorro. 

 


