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Português 
 
Texto 1:  
 
Espantadores de bichos 
 

O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger. Mesmo andando na 
ponta dos pés, os turistas e amantes da natureza acabam 
causando impactos negativos no meio ambiente. 

“Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas“, disse à NewScientist Adina 
Merelnlender, da Universidade da Califórnia em Berkeley, 
que estudou reservas florestais protegidas no estado.(...) 

A descoberta vai de encontro ao próprio conceito 
de ecoturismo. (...) Algumas espécies, especialmente as 
que costumam ser caçadas, são mais afetadas pelo 
ecoturismo. 

Como conciliar as necessidades dos humanos e 
da vida selvagem? Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos seja 
restrita a alguns meses do ano. 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.O texto um apresenta ambigüidade no seguinte trecho: 
 

a) “Observamos reduções drásticas, de até cinco 
vezes, nas espécies nativas’, disse à 
NewScientist Adina Merelnlender, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano”. 

c) “O ecoturismo é ótimo para a indústria, mas nem 
tanto para aqueles que tenta proteger”. 

d) “Mesmo andando na ponta dos pés, turistas e 
amantes da natureza acabam causando impactos 
negativos no meio ambiente”. 

e) Todas as alternativas apresentam ambigüidade. 
 

02.Em: “Uma solução, diz a autora do estudo, é assegurar 
que os turistas não saiam das trilhas predeterminadas e 
que a temporada de humanos seja restrita a alguns meses 
do ano.”, podemos perceber alguns problemas de 
textualidade. A melhor maneira de reescrever este trecho 
seria: 
 

a) “Uma solução, é assegurar que os turistas não 
saiam das trilhas predeterminadas e que a 
temporada de humanos seja restrita a alguns 
meses do ano, diz a autora do estudo.” 

b) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas, outra seria que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

c) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas até que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

d) “Uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas; outra é que a temporada de 
humanos seja restrita a alguns meses do ano.” 

e) “Há uma solução, diz a autora do estudo, é 
assegurar que os turistas não saiam das trilhas 
predeterminadas e que a temporada de humanos 
seja restrita a alguns meses do ano.” 

 
03.A frase que apresenta desvio da norma culta da língua 
é: 
 

a) A indignação, a raiva, o ódio tomou meu coração. 
b) Cada um de nós devemos assumir isso. 
c) És tu que decides o que fazer nas férias. 
d) Haverá outras oportunidades para conversarmos. 
e) Hão de existir outros meios para solucionar o 

problema. 
 
Texto base para as questões 04 e 05. 
 
“Por que vim? Foi-me dado, ainda no último momento, 
dizer que não, recusar-me a este posto. Perguntaram-me 
se eu queria. Ante a liberdade de escolha, hesitei. Deixei 
que o rumo se consumasse, temi o desvio de linhas 
irremissíveis e querer acumpliciar-me com o destino. E, 
hoje em dia, tenho a certeza: toda a liberdade é fictícia, 
nenhuma escolha é permitida; já então a mão secreta, a 
coisa inferior que nos movimenta pelos caminhos árduos e 
certos, foi ela que me obrigou a aceitar. O mais-fundo de 
mim mesmo não tem pena de mim; e o mais-fundo de 
meus pensamentos nem entende as palavras.” 

 
(João Guimarães Rosa, Estas Estórias) 

 
04.Segundo o texto depreendemos que: 

 
a) O autor não teve direito de escolha a princípio. 
b) O autor queria “driblar” o destino. 
c) O autor entregou-se ao destino por medo de 

escolher. 
d) Para o autor não existe destino. 
e) O autor não aceitava seu destino. 

 
05.Quanto à linguagem do texto podemos dizer: 

 
a) É coloquial, pois o autor dirige-se ao leitor como 

numa conversa. 
b) É técnica, pois atende às normas gramaticais. 
c) É instrucional, pois nos ensina algo sobre a vida. 
d) Pode ser considerada poética, à medida que 

apresenta linguagem figurada e aspecto lírico, 
mesmo não sendo um poema. 

e) É técnica e formal, pois segue a risca as normas 
gramaticais. 

 
06.Não há erro de regência em: 

 
a) Por que não obedecem o chamado dele? 
b) Perdoaram o ladrão. 
c) Avisei-lhe do perigo. 
d) Prefiro fazer do que falar. 
e) Ainda não foi visado o teu passaporte. 

 
07.“Acaba de chegar ao Brasil um medicamento contra 
rinite. O antiinflamatório em spray Nasonex diminui 
sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros 
medicamentos, é aplicado uma vez por dia, em doses 
pequenas. Estudos realizados pela Shering-Plough, 
laboratório responsável pelo remédio, mostram que ele 
não apresenta efeitos colaterais, comuns em outros 
medicamentos, como sangramento nasal. ‘O produto é 
indicado para adultos e crianças a partir de 12 anos, mas 
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estuda-se a possibilidade de ele ser usado em crianças 
pequenas’, diz o alergista Wilson Aun, de São Paulo.” 

 
(Isto É) 

 
De acordo com o texto é falso afirmar que: 

 
a) As vantagens do Nasonex em relação aos 

produtos congêneres inexistem. 
b) O Nasonex é um antiinflamatório muito eficaz. 
c) O sangramento nasal é um efeito colateral de 

vários medicamentos que combatem a rinite. 
d) Há medicamentos de combate à rinite que 

precisam ser usados várias vezes por dia. 
e) Ainda não há possibilidade de uso do Nasorex 

em crianças de 0 a 12 anos. 
 
 
Texto para questões 08 e 09. 

 
Desencontrários 

 
Mandei a palavra rimar 
ela não me obedeceu. 
Falou em mar, em céu e em rosa 
em grego, em silêncio  
em prosa. 
Parecia fora de si, 
a sílaba silenciosa. 
 
Mandei a frase sonhar, 
e ela se foi num labirinto.  
Fazer poesia, eu sinto, apenas isso. 
Dar ordens a um exército, 
Para conquistar um império extinto. 

 
(Paulo Leminski) 

 
08.“Fazer poesia, eu sinto, apenas isso”. Sobre este verso 
podemos afirmar: 
 

I. O autor apresenta um conceito de poesia 
segundo o qual para produzi-la basta expressar 
sentimentos. 

II. O autor mostra-se decepcionado com o conceito 
de poesia; isto fica claro pela expressão “apenas 
isso” no fim do verso. 

III. O conceito de poesia expresso no verso tem 
caráter subjetivo. 

 
Estão corretas as alternativas: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II E III. 
e) Todas são falsas. 

 
09.O título do poema, “Descontrários”, constitui um termo 
novo, formado a partir do mesmo processo de formação 
que as seguintes palavras: 

 
a) Girassol e Economista 
b) Irreal e Canadense 
c) Pneu e Sociologia 
d) Arcebispo e Pronome 
e) Fidalgo e Trabalho 

 
 

10.As frases que apresentam desvio da norma culta da 
língua são: 

 
I. Ouvia-se o som estridente dos recos-recos. 
II. A personagem central da trama chama-se 

Guilherme. 
III. Elas revelaram-se verdadeiras anfitrioas. 
IV. O embaixador e sua esposa, a embaixadora, 

estiveram presentes na reunião. 
 

Marque a opção que responde corretamente. 
 

a) I, II, III e IV 
b) I, III e IV 
c) II e III 
d) I e II 
e) I e IV 

 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11.Sobre a Legislação da saúde analise as seguintes 
afirmativas: 
 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos. 

II. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao poder público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, não devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes. 

IV. O sistema único de saúde será financiado, nos 
termos do art. 195, com recursos do orçamento 
da seguridade social, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 
fontes. 

 
Está (estão) correta (s): 

 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Todas estão corretas. 

 
12.Marque a alternativa em que não é de competência do 
Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
 

a) Participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

b) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

c) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

d) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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e) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano. 

 
13.Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para 
falsa(s) sobre os objetivos do Sistema Único de Saúde: 
 

(    )  A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

(    )  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. 

(    )  Estão excluídas no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde a ordenação da formação de 
recursos humanos na área de saúde. 

(    )  Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde o incremento, em sua 
área de atuação, do desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

 
A seqüência correta acima é: 

 
a) V – F – F – V  
b) F – V – F – V  
c) V – V – F – F  
d) F – F – V – F  
e) V – V – F – V 
  

14.De acordo com a Lei nº. 8.080/90, Art. 17. À direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 
 

a) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização 
administrativa. 

b) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 
o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso 
humano. 

d) Promover articulação com os órgãos 
educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades 
representativas de formação de recursos 
humanos na área de saúde. 

e) Identificar os serviços estaduais e municipais de 
referência nacional para o estabelecimento de 
padrões técnicos de assistência à saúde. 

 
15.Marque a alternativa incorreta sobre a Lei nº. 8.142/90 
Art. 4° que diz que para receberem os recursos, de que 
trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com: 
 

a) Fundo de Saúde. 
b) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde. 
c) Conselho de Saúde, com composição paritária de 

acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto 
de 1990. 

d) Contrapartida de recursos para a saúde no 
respectivo orçamento. 

e) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 
dois anos para sua implantação. 

 
 
 

16.Sobre a NOB-SUS/96 marque a alternativa correta: 
 

a) A presente Norma Operacional Básica tem por 
finalidade primordial promover e desconsolidar o 
pleno exercício, por parte do poder público 
municipal e do Distrito Federal, da função de 
gestor da atenção à saúde dos seus municípios, 
com a conseqüente redefinição das 
responsabilidades dos Estados, do Distrito 
Federal e da União, regredindo na consolidação 
dos princípios do SUS. 

b) Quando não se aperfeiçoa a gestão do SUS, está 
NOB aponta para uma reordenação do modelo de 
atenção à saúde, na medida em que redefine os 
instrumentos gerenciais para que os municípios e 
estados superem o papel exclusive de 
prestadores de serviços e assumam seus 
respectivos papéis de gestores do SUS. 

c) Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, 
está NOB aponta para uma reordenação do 
modelo de atenção à saúde, na medida em que 
redefine os papéis de cada esfera de governo e, 
em especial, no tocante à direção única.  

d) Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, 
está NOB aponta para uma desordenação do 
modelo de atenção à saúde, na medida em que 
redefine os mecanismos financeiros, reduzindo as 
transferências por produção de serviços e 
ampliando aquelas de caráter global, fundo a 
fundo, sem base em programações ascendentes, 
pactuadas e integradas.  

e) A NOB aponta para uma reordenação do modelo 
sem atenção à saúde, na medida em que define a 
prática do acompanhamento, controle e avaliação 
no SUS, sem superar os mecanismos 
tradicionais, centrados no faturamento de 
serviços, e desvalorizando os resultados advindos 
de programações com critérios epidemiológicos e 
desempenho com qualidade. 

 
17.Sobre a NOB-SUS/96 analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto 
de ações levadas a efeito pelo SUS, todos níveis 
de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, 
compreende três grandes campos, a saber. 

II. A assistência é um campo da atenção à saúde, 
em que as atividades são dirigidas às pessoas, 
individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em 
outros espaços, especialmente no domiciliar. 

III. As intervenções ambientais também são um nível 
de atenção à saúde, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias 
nos ambientes de vida e de trabalho, o controle 
de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as 
fiscalizações e outros). 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e III. 
c) Apenas a III. 
d) Estão incorretas I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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18.“A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos 
quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os 
coletivos. Em outras palavras, as necessidades de saúde 
das pessoas (ou de grupos) devem ser levadas em 
consideração mesmo que não sejam iguais às da maioria”.  
Que principio é esse do Sistema Único de Saúde? 
 

a) Principio da Integralidade.  
b) Principio da Universalidade.  
c) Principio da Eqüidade.  
d) Principio da Descentralização. 
e) Principio da Regionalização.  

 
19.Marque a alternativa que não corresponde aos 
princípios da Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral.  

b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde.  

c) Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário.  

d) Utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática.  

e) Integração, em nível executivo, das ações de 
saúde, meio-ambiente e saneamento básico. 

 
20.Marque a alternativa incorreta de acordo com a Lei 
8.124/90 Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como: 
 

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

c) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do 
Ministério da Saúde. 

d) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS). 

e) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Sobre imunização marque V para afirmativa(s) 
verdadeira e F para falsa(s): 
 

(    )  A imunização é um conjunto de métodos 
terapêuticos destinados a conferir ao organismo 
um estado de resistência, ou seja, de imunidade, 
contra determinadas enfermidades infecciosas. 

(    )  É uma das estratégias de prevenção mais 
significativas. No mesmo nível de importância, 
como medida de proteção e promoção à saúde 
infantil, estão a amamentação, o 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento e o controle - tratamento 
precoce da diarréia infantil. 

(    )  As crianças são as que menos sofrem com a 
caótica situação sócio-econômica de países 
subdesenvolvidos como o nosso, Brasil. Este fato 
reflete-se nos baixos índices de mortalidade (em 

algumas regiões do país) e a formação de 
contingentes de indivíduos com seqüelas físicas, 
intelectuais psicológicas, decorrentes de doenças 
preveníveis por esquemas básicos de 
imunização. 

(    )  A imunidade natural compreende mecanismos 
específicos de defesa de pele, pH, e a imunidade 
conferida pela mãe através da via 
transplacentária e pelo leite materno ao recém 
nascido. 

 
A seqüência correta é: 

 
a) V – F – V – F  
b) V – V – F – F  
c) F – V – F – V  
d) V – F – F – V  
e) F – V – V – F  

 
22.Sobre Imunizações marque a alternativa incorreta: 
 

a) O objetivo das imunizações individuais é a 
prevenção de doenças, embora também possa 
ser usada para o tratamento terapêutico.  

b) O objetivo das imunizações de populações é a 
erradicação de doenças. Juntamente com o 
saneamento básico, o efeito prático das 
imunizações foi o maior benefício à saúde pública 
advindo no século XX.  

c) Imunidade pode ser obtida por imunização ativa 
e/ou passiva; e através de formas naturais 
(infecções prévias) ou artificiais (injeção de 
anticorpos ou vacinas). 

d) Imunização ativa corresponde à administração de 
antígenos a fim de gerar uma resposta 
imunológica específica. 

e) A imunização passiva corresponde à 
administração de antígenos a fim de gerar uma 
resposta imunológica específica. 

 
23.Microorganismos podem perder sua capacidade de 
causar patologias, porém retendo sua capacidade de 
crescimento transitório em um hospedeiro inoculado. Entre 
os exemplos existentes estão o BCG (Bacillus Calmette-
Guérin), uma linhagem atenuada de Mycobacterium bovis, 
e a vacina anti-pólio Sabin (poliovírus atenuado). 
 

a) Vacinas vivas atenuadas 
b) Vacinas com organismos inteiros inativados 
c) Vacinas utilizando polissacarídeos 
d) Vacinas contra toxinas secretadas 
e) Vacinas recombinantes 

 
24.A vacina Sabin é usada contra: 
 

a) Contra a Tuberculose 
b) Contra Hepatite B 
c) Contra Poliomielite 
d) Contra Difteria 
e) Contra Sarampo 

 
25.Doença infecto-contagiosa dos órgãos genitais 
masculinos ou femininos. Caracteriza-se pela presença 
(pode não ocorrer) de secreção (corrimento) uretral 
escassa, translúcida e geralmente matinal. Um ardor 
uretral ou vaginal pode ser a única manifestação. 
Raramente a secreção pode ser purulenta e abundante. Se 
não tratada, pode permanecer durante anos contaminando 
as vias genitais dos pacientes. 
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a) Condiloma acuminado/HPV 
b) Hepatite B 
c) Herpes Simples Genital 
d) Infecção por Clamídia 
e) Infecção por Ureaplasma 

 
26.É a designação genérica do Papilomavírus Humano. A 
exemplo do herpes, essa doença tem períodos de latência 
(remissão) variáveis de um indivíduo para o outro. Causam 
lesões verrugosas, a princípio microscópicas e de difícil 
visualização a olho desarmado, que vão lentamente 
crescendo como lesões sobrepostas umas às outras, 
formando a designação popular de crista de galo. Podem 
chegar, em indivíduos com higiene precária, a lesões 
coalescentes e grandes como a palma da mão de um 
adulto. Seu contágio é quase que exclusivamente sexual 
(gênito-genital, oro-genital ou gênito-anal) e sua 
manifestação depende da imunidade do contaminado. 
 

a) Cancro Mole 
b) Condiloma (HPV) 
c) Candidíase  
d) Herpes Simples Genital 
e) Gonorréia 

 
27.É uma doença transmissível por bactéria: 
 

a) Giardíase 
b) Leishmaniose 
c) Teníase 
d) Esquistossomose 
e) Tuberculose 

 
28.É causada pelo bacilo de Koch: 
 

a) Tuberculose 
b) Hanseníase 
c) Malária 
d) Tétano 
e) Leishmaniose 

 
29.Embora na maioria das pessoas essa virose cause 
apenas febre, mal estar, em alguns indivíduos, ela pode 
atacar o sistema nervoso, provocando paralisia. Uma vez 
instalada a doença, não há um procedimento específico 
para curá-la, sendo feito apenas um tratamento 
fisioterápico nos casos em que ocorre a paralisia, visando 
melhorar a condição muscular. Assim sendo, para evitar tal 
doença, é muito importante que os pais vacinem os seus 
filhos na época recomendada pelo médico. Trata-se de: 
 

a) Febre Amarela 
b) Sarampo 
c) Poliomielite 
d) Coqueluche 
e) Lepra 

 
30.É uma doença causada por uma bactéria: 
 

a) Malária 
b) Esquistossomose 
c) Hepatite 
d) Febre tifóide 
e) Sarampo 

 
31.Sobre o câncer de mama analise as afirmativas abaixo: 
 

I. O câncer de mama é provavelmente o mais 
temido pelas mulheres, devido à sua alta 
freqüência e sobretudo pelos seus efeitos 

psicológicos, que afetam a percepção da 
sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é 
relativamente raro antes dos 35 anos de idade, 
mas acima desta faixa etária sua incidência 
cresce rápida e progressivamente.  

II. Este tipo de câncer representa nos países 
ocidentais uma das principais causas de morte 
em mulheres. As estatísticas indicam o aumento 
de sua freqüência tantos nos países 
desenvolvidos quanto nos países em 
desenvolvimento. 

III. Os sintomas do câncer de mama palpável são o 
nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de 
dor mamária. Podem surgir alterações na pele 
que recobre a mama, como abaulamentos ou 
retrações ou um aspecto semelhante a casca de 
uma laranja. Podem também surgir nódulos 
palpáveis na axila. 

IV. História familiar não é um fator de risco para o 
câncer de mama, especialmente se um ou mais 
parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram 
acometidas antes dos 50 anos de idade. 
Entretanto, o câncer de mama de caráter familiar 
corresponde a aproximadamente 10% do total de 
casos de cânceres de mama. 

 
Está (estão) incorreta(s): 

 
a) Apenas a I 
b) Apenas a II e III 
c) Apenas a I e IV 
d) Apenas IV 
e) Todas estão incorretas 

 
32.É uma infecção por parasita ou protozoário que 
acomete o homem podendo ficar restrita ao intestino, 
tendo como principal sintoma a diarréia, ou não causando 
febre e sintomas diferentes dependendo do órgão 
“invadido”. Mais freqüentemente o órgão preferencial a ser 
comprometido é o fígado. 
 

a) Giardíase 
b) Amebíase 
c) Ascaridíase 
d) Esquistossomose 
e) Lombriga 

 
33.Sobre o Pré-natal marque a alternativa incorreta. 
 

a) O pré-natal é essencial para a saúde da gestante 
e do bebê. Trata-se de exames que são feitos 
durante a gestação para assegurar que tanto a 
mãe quanto o bebê estão saudáveis.  

b) Pré-Natal é o nome dado ao acompanhamento 
médico dedicado a mulher e ao bebê durante todo 
o período gestacional. Neste acompanhamento o 
médico dá instruções à futura mamãe, como 
cuidados com a alimentação, formas de se 
manter confortável, estimulação do bico do seio, 
polivitamínicos a serem ingeridos e outras bem 
como a realização de exames. 

c) As consultas devem ser iniciadas o quanto antes 
para que sejam feitos os exames necessários que 
garantirão a saúde da gestante e do bebê bem 
como a detecção de alguma doença ou disfunção, 
se houver.  

d) Os exames não identificam gestações normais e 
gestações de alto risco que assim é considerada 
quando apresentam alguma doença na mãe ou 
no bebê. 
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e) No pré-natal, o médico também irá controlar o 
ganho de peso pela gestante que não deve 
ultrapassar 12 kg, pois o ganho excessivo de 
peso pode desencadear problemas como 
hipertensão, diabetes gestacional, retenção de 
líquidos e outros. 

 
34.A pressão arterial é considerada normal quando: 
 

a) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 
190 e a diastólica (mínima) for inferior a 120 
mmHg. 

b) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 
150 e a diastólica (mínima) for inferior a 95 
mmHg. 

c) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 
130 e a diastólica (mínima) for inferior a 85 
mmHg. 

d) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 
100 e a diastólica (mínima) for inferior a 55 
mmHg. 

e) A pressão sistólica (máxima) não ultrapassar a 80 
e a diastólica (mínima) for inferior a 45 mmHg. 

 
35.É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Em 
indivíduos susceptíveis esta inflamação causa episódios 
recorrentes de tosse, chiado, aperto no peito, e dificuldade 
para respirar. A inflamação torna as vias aéreas sensíveis 
a estímulos tais como alérgicos, irritantes químicos, 
fumaça de cigarro, ar frio ou exercícios. 
 

a) Pneumonia 
b) Bronquite 
c) Tuberculose 
d) Rinite 
e) Asma 

 
36.Sobre Acidente Vascular Cerebral – AVC marque V 
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  O acidente vascular cerebral (AVC), ou Acidente 
vascular encefálico (AVE), vulgarmente chamado 
de "derrame cerebral", é caracterizado pela 
interrupção da irrigação sanguínea das estruturas 
do encéfalo, ou seja, ocorre quando o sangue 
que sustenta o cérebro com oxigênio e glicose 
deixa de atingir a região, ocasionando a perda da 
funcionalidade dos neurônios.  

(    )  É uma doença de início súbito, que pode ocorrer 
por dois motivos: isquemia ou hemorragia. 

(    )  AVC isquêmico transitório - é menos comum, mas 
não menos grave, e ocorre pela ruptura de um 
vaso sangüíneo intracraniano, levando à 
formação de um coágulo que afeta determinada 
função cerebral. 

(    )  O AVC hemorrágico - clinicamente, corresponde 
a uma isquemia passageira que não chega a 
constituir uma lesão. É um episódio súbito de 
déficit sanguíneo com manifestações 
neurológicas, que se recuperam em minutos ou 
em 24 horas. 

 
A seqüência correta acima é: 

 
a) V – V – F – F  
b) V – F – V – F  
c) F – V – F – V  
d) F – V – V – F  
e) V – F – F – V  

 

37.É o deslocamento repentino e duradouro, parcial ou 
completo de um ou mais ossos de uma articulação. 
Sucede quando uma força atua diretamente ou 
indiretamente numa articulação, empurrando o osso para 
uma posição anormal. 
 

a) Entorse 
b) Luxação 
c) Subluxação 
d) Distensão 
e) Fratura 

 
38.De acordo com a Lei nº 5.905/73 da Regulamentação 
do Exercício Profissional de enfermagem Art. 8º. Compete 
ao Conselho Federal: 
 

a) Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, 
observadas as diretrizes gerais do Conselho 
Federal. 

b) Fazer executar as instruções e provimentos do 
Conselho Federal. 

c) Manter o registro dos profissionais com exercício 
na respectiva jurisdição. 

d) Elaborar o Código de Deontologia de 
Enfermagem e alterá-lo, quando necessário, 
ouvidos os Conselhos Regionais. 

e) Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética 
profissional, impondo as penalidades cabíveis. 

 
39.De acordo com a Lei nº 7.498/86 da Regulamentação 
do Exercício Profissional de enfermagem Art. 7º. São 
técnicos de Enfermagem: 
 

a) O titular do diploma ou do certificado de Técnico 
de Enfermagem, expedido de acordo com a 
legislação e registrado pelo órgão competente. 

b) O titular do diploma ou certificado de obstetriz ou 
de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos 
da lei. 

c) O titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem 
conferido por instituição de ensino, nos termos da 
Lei e registrado no órgão competente. 

d) O titular do diploma ou certificado de Parteira, ou 
equivalente, conferido por escola ou curso 
estrangeiro, segundo as leis do país, registrado 
em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado 
no Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação 
desta Lei, como certificado de Parteira. 

e) O titular do diploma a que se refere a Lei nº 
2.822, de 14 de junho de 1956. 

 
40.A lombriga é o nome vulgar de qual doença. 
 

a) Oxioríase 
b) Giardíase 
c) Ascaridíase 
d) Amebíase 
e) Esquistossomose 

 
 

FIM DO CADERNO 
 




