
CONCURSO PÚBLICO

11. PROVA OBJETIVA

ANALISTA TÉCNICO DE SAÚDE
(ENFERMEIRO)

INSTRUÇÕES

VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

PREENCHA, COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

14.06.2009






2CEPS0901/11-AnTécSaúde(Enfermeiro)






3 CEPS0901/11-AnTécSaúde(Enfermeiro)

POLÍTICA DE SAÚDE

01. Assinale a opção que contém os órgãos decisórios do SUS 
em nível estadual.

(A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Conselho 
Estadual de Saúde e Assembleia Legislativa.

(B) Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de 
Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.

(C) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Comissão 
Intergestores Bipartite e Secretaria Estadual de Saúde.

(D) Conselho Estadual de Saúde, Conferência Nacional de 
Saúde e Assembleia Legislativa.

(E) Secretaria Estadual de Saúde, Comissão Intergestores 
Tripartite e Comissão Intergestores Bipartite.

02. Entende-se por ação em saúde do trabalhador no SUS, dentre 
outras,

(A) a assistência ao trabalhador vítima de acidente do trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho do setor 
privado, somente.

(B) a informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical sobre riscos de acidentes do trabalho, mas não 
sobre o resultado de fiscalizações.

(C) a participação na normatização, fiscalização e controle 
dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições 
privadas, somente.

(D) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer 
ao órgão competente a interdição de máquina, de setor 
de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde 
dos trabalhadores.

(E) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde somente dos trabalhadores da indústria.

03. Assinale a opção que contém princípios do SUS.

(A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie e preservação da auto-
nomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral.

(B) Integralidade de assistência e alocação prioritária de 
recursos financeiros aos serviços de emergência.

(C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde e alocação prioritária de recursos humanos aos 
serviços de emergência.

(D) Prioridade aos serviços hospitalares e de alta complexi-
dade e universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência.

(E) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência e prioridade de atenção à 
população de baixa renda.

04. Fazem parte da Reforma Sanitária:

(A) priorizar a atenção primária e retirar do centro do modelo 
de atenção à saúde o papel do hospital e das especialida-
des, bem como concentrar-se no usuário-cidadão como 
um ser humano integral.

(B) humanizar o cuidado aos usuários-cidadãos e organizar 
as ações de saúde, dividindo-as de forma equitativa entre 
as três esferas de governo.

(C) aumentar os cargos de confiança para a gestão em saúde, 
nas três esferas de governo, e articular atividades de saúde 
coletiva com ações de assistência clínica nos serviços de 
atenção básica.

(D) equipar e expandir os serviços de urgência e emergência 
e de referência, implantar o cartão SUS e priorizar os 
centros hospitalares de alta complexidade.

(E) priorizar as decisões da esfera federal, os planos de 
saúde nacionais, com prioridade para os serviços de alta 
complexidade para a população de baixa renda.

05. No Estado de São Paulo, fazem parte da lista de agravos de 
notificação compulsória imediata, dentre outros,

(A) a varíola, a tuberculose e a AIDS.

(B) o tétano acidental, a tuberculose e a esquistossomose.

(C) a sífilis congênita, a hanseníase e a hepatite viral.

(D) a intoxicação por agrotóxico, o sarampo e a malária.

(E) a varíola, a raiva humana e a difteria.

06. Casos suspeitos de Influenza A (H1N1) devem ser imediata-
mente notificados aos órgãos de vigilância epidemiológica

(A) pela sua comprovada agressividade.

(B) por ser agravo inusitado e pelo risco de uma pandemia.

(C) por sua conhecida resistência a qualquer antivírus.

(D) para se planejar em curto prazo uma ação de vacinação 
em massa.

(E) para se intensificar a pesquisa de uma vacina específica.
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07. A programação pactuada integrada

(A) é um documento estadual do SUS que define a aplicação 
de recursos financeiros na adequação da rede assistencial 
às ações de saúde pactuadas, inclusive contemplando a 
necessidade de instalação de serviços de atenção básica 
onde ainda não houver suficiência destes.

(B) é um plano definido entre as esferas federal, estadual e 
municipal de governo, aprovado pelos órgãos legislativos 
das três esferas de governo, visando ao planejamento de 
gastos de recursos do SUS.

(C) define ações de saúde a serem executadas localmente 
entre estados e municípios, com as respectivas respon-
sabilidades físicas e orçamentárias em cada nível de 
atenção, visando à garantia do acesso da população a 
todos os serviços de saúde.

(D) é elaborada pelos estados, que agrupam seus municípios 
em níveis crescentes de complexidade para utilização 
racional dos serviços de saúde.

(E) é o produto da Conferência Nacional de Saúde e aprovada 
pelo Congresso Nacional.

08. Assinale uma ação de prevenção secundária.

(A) Imunização.

(B) Reabilitação profissional.

(C) Exames periódicos.

(D) Moradia adequada.

(E) Aconselhamento genético.

09. Assinale a alternativa que indica o desenho de estudo epi-
demiológico, de baixo custo, adequado à investigação de 
doenças de baixa incidência.

(A) Coorte.

(B) Transversal.

(C) Ecológico.

(D) Caso-controle.

(E) Coorte concorrente.

10. Sobre indicadores de saúde, pode-se afirmar que

(A) o coeficiente de mortalidade infantil é o melhor para se 
avaliarem as condições de vida de uma população, pois 
não é sujeito a distorções.

(B) o coeficiente de mortalidade materna não tem relação 
com a mulher grávida, e sim, com a puérpera.

(C) se devem utilizar vários deles para se avaliarem as con-
dições de saúde de uma população em suas diferentes 
faixas etárias.

(D) o coeficiente de mortalidade geral é o mais confiável 
para se avaliarem causas de morte da população adulta 
jovem.

(E) o coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho é 
facilmente obtido no Brasil.

CONHECIMENTOS GERAIS

11. Segunda-feira (15/09)
O banco de investimento Lehman Brothers, o quarto 

maior dos EUA, entra com pedido de concordata – a maior 
da história do país. A AIG, a maior seguradora do mundo, 
anuncia plano de reestruturação para levantar capital e eleva 
o temor dos mercados.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2008)

Esses acontecimentos relacionam-se a uma crise cuja origem 
está

(A) na política de juros altos e restrição de crédito do Tesouro 
americano.

(B) nos gastos excessivos do governo norte-americano na 
guerra do Iraque.

(C) na intervenção desenfreada do governo americano na 
economia.

(D) no mercado imobiliário, com financiamentos até para 
clientes de alto risco.

(E) na valorização dos títulos da dívida pública para o paga-
mento de hipotecas.

12. Em novembro de 2008, foi anunciada a fusão de duas insti-
tuições financeiras brasileiras. Trata-se do

(A) Bradesco e do HSBC.

(B) Banespa e do Santander.

(C) Real e do ABN Amro.

(D) Safra e da Nossa Caixa.

(E) Itaú e do Unibanco.

13. No final de dezembro de 2008 e início de 2009, novos con-
frontos bélicos ocorreram na Faixa de Gaza, envolvendo

(A) libaneses e sírios.

(B) israelenses e palestinos.

(C) indianos e paquistaneses.

(D) russos e chechenos.

(E) turcos e armênios.

14. Durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 
agosto de 2008, o governo da China temia a ocorrência de 
manifestações a favor desta região autônoma. No final de 
fevereiro de 2009, turistas estrangeiros foram proibidos de 
visitá-la, antes do 50.º aniversário de uma rebelião fracassada 
contra a China.

Essas informações referem-se à região

(A) de Xangai.

(B) do Tibete.

(C) de Hong Kong.

(D) da Mongólia.

(E) de Taiwan.
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15. Sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal 
Federal confirmou, em março de 2009,

(A) a desocupação, por parte dos índios, das áreas de produ-
ção de arroz.

(B) a presença de tropas militares para a defesa das fronteiras.

(C) a demarcação contínua das terras indígenas, sob certas 
condições.

(D) o direito de fazendeiros e índios às terras que já ocupam.

(E) a necessidade de ilhas territoriais para separar índios de 
brancos.

16. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no início de 
2009, o Produto Interno Bruto brasileiro do quarto trimestre 
de 2008, em relação ao terceiro trimestre de 2008,

(A) diminuiu 11,9%.

(B) cresceu 5,1%.

(C) diminuiu 7,4%.

(D) cresceu 0,5%.

(E) diminuiu 3,6%.

17. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em abril de 2009, a 
cassação do governador Jackson Lago e do vice Luiz Porto, 
por abuso de poder econômico e político. Lago governava

(A) o Maranhão.

(B) Pernambuco.

(C) a Paraíba.

(D) Roraima.

(E) o Amazonas.

18. Cumprindo promessa de campanha, o presidente norte-
americano Barack Obama anunciou, em abril de 2009,

(A) a permissão para empresas americanas negociarem em 
Cuba.

(B) o fechamento imediato da base e prisão de Guantánamo.

(C) a liberação total de viagens de cubano-americanos para 
a ilha.

(D) o fim do embargo econômico dos EUA a Cuba.

(E) a inclusão de Cuba na OEA, no FMI e no Banco Mundial.

19. A estratégia de desonerações tributárias setoriais explicita a 
aposta do governo no mercado interno como fator de susten-
tação do crescimento econômico durante a crise financeira 
e retração do comércio internacional.

(O Estado de S.Paulo, 18.04.2009)

Como exemplo dessa estratégia, o governo brasileiro deter-
minou, em abril de 2009,

(A) a elevação de impostos sobre materiais de construção, 
como o cimento.

(B) o aumento dos juros pagos aos depósitos nas cadernetas 
de poupança.

(C) a transferência dos recursos do FGTS para a Previdência 
Social.

(D) a redução do IPI sobre alguns eletrodomésticos, como 
fogões e geladeiras.

(E) o corte nas alíquotas de exportação e nas despesas do 
setor público.

20. Palco histórico de conflitos, por conta de grilagem, desma-
tamento e auge e queda do garimpo, (...) vive hoje um acir-
ramento fundiário. O Estado, uma das principais fronteiras 
agropecuárias do país, é alvo da cobiça de grandes grupos, 
o que torna cada vez mais escassas as áreas passíveis de 
desapropriação para reforma agrária.

O efeito prático disso é o aumento (ou a manutenção) dos 
acampamentos. (...)

O conflito de anteontem é apenas mais um, numa extensa lista 
acumulada nos últimos 30 anos. O mais conhecido aconteceu 
13 anos atrás, em Eldorado dos Carajás.

(Folha de S.Paulo, 20.04.2009)

O trecho faz referência ao Estado do

(A) Pará.

(B) Mato Grosso.

(C) Tocantins.

(D) Paraná.

(E) Rio Grande do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Entre outras atividades, incumbe ao enfermeiro, privativa-
mente,

(A) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida.

(B) fazer a prevenção e controle da infecção hospitalar.

(C) integrar a equipe de saúde.

(D) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em 
doenças transmissíveis.

(E) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de 
diagnóstico.

22. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfer-
magem, todos os profissionais de enfermagem têm o direito de

(A) prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação 
de qualquer natureza.

(B) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família 
e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

(C) negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação 
que se caracterize como urgência ou emergência.

(D) posicionar-se contra falta cometida durante o exercício 
profissional, seja por imperícia, imprudência ou negli-
gência.

(E) assinar as ações de enfermagem não executadas por eles 
próprios, mas sob seu comando ou orientação.

23. Considerando-se alguns aspectos sobre os Instrumentos 
básicos utilizados pela enfermagem para o cuidar, pode-se 
afirmar que

I. a comunicação não verbal assume grande importância 
no processo comunicativo, pois pode suplementar uma 
informação verbal.

II. o fazer da enfermagem depende de um observar constante 
que traz como consequência o direcionamento das ações 
do enfermeiro e equipe em prol da assistência do ser 
humano.

III. o planejamento deve ser compreendido como uma etapa 
do processo de enfermagem e não como um instrumento 
de enfermagem por si só.

Está correto o apresentado em

(A) II, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

24. No processo de enfermagem,

(A) os diagnósticos de enfermagem enfatizam complicações 
fisiológicas que devem ser monitorizadas pela equipe de 
enfermagem.

(B) na etapa de implementação, são coletados dados objetivos 
que permitem a comparação dos resultados comporta-
mentais do paciente com os resultados esperados.

(C) as quatro etapas para seu desenvolvimento compreendem: 
anamnese de enfermagem, exame físico, diagnóstico de 
enfermagem e prescrição de enfermagem.

(D) a identificação dos diagnósticos de enfermagem de um 
paciente/cliente é feita a partir do histórico de enferma-
gem e do exame físico.

(E) os resultados são mais bem mensurados entre pacientes 
atendidos em regime de internação hospitalar.

25. E.C.A., sexo feminino, 55 anos, procurou o ambulatório 
queixando-se de dor ao urinar, aumento na frequência e 
urgência miccional. Referia também presença de sangue na 
urina. Durante a consulta de enfermagem realizada após ser 
avaliada pelo médico e obter o diagnóstico de infecção uriná-
ria, a enfermeira relacionou três diagnósticos de enfermagem 
e fez as prescrições de enfermagem, orientando a paciente.

Relacione as colunas de modo a tornar verdadeira a relação 
entre os diagnósticos de enfermagem e as prescrições de 
enfermagem correspondentes.

I. Dor e desconforto rela-
cionados à inflamação e 
infecção da uretra, bexi-
ga e outras estruturas do 
trato urinário.

a. Aplicar calor sobre a re-
gião perineal com auxílio 
de jatos de água morna ou 
banho de imersão.

II. Padrões de eliminação 
alterados relacionados 
à frequência, urgência 
e hesitação.

b. Esclarecer a paciente so-
bre os fatores de risco 
para o desenvolvimento 
da infecção do trato uri-
nário inferior, tais como 
esvaziamento vesical pou-
co frequente, práticas de 
contracepção e higiene 
pessoal, entre outros.

III. Déficit no conhecimento 
sobre os fatores que 
predispõem à infecção e 
recorrência, detecção e 
prevenção da recorrên-
cia, e farmacoterapia.

c. Aumentar a ingestão de 
líquidos, principalmente 
água; evitar a ingestão de 
irritantes para a bexiga 
como café, chá, colas e 
álcool; encorajar a micção 
frequente, a cada 2 a 3 
horas.

(A) I-a; II-b; III-c.

(B) I-b; II-c; III-a.

(C) I-c; II-b; III-a.

(D) I-b; II-a;.III-c.

(E) I-a; II-c; III-b.
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26. Na consulta de enfermagem, pacientes portadores da síndrome 
metabólica devem ser aconselhados, entre outras orientações, 
a reduzir o risco cardiovascular, consumindo uma dieta

(A) rica em grãos refinados e açúcares de cadeia complexa.

(B) pobre em açúcar, porém rica em carboidratos simples.

(C) rica em fibras, que prioriza o consumo de frutas, verduras 
e grãos.

(D) rica em alimentos redutores naturais de triglicérides, 
como a pele do frango e o couro do peixe.

(E) pobre em gorduras, porém rica em carboidratos oriundos 
de grãos refinados.

27. A taxa de fluxo de oxigênio adequada, quando administrado 
por máscara simples, deve ser de

(A) 1 a 2 L/min.

(B) 3 a 5 L/min.

(C) 6 a 8 L/min.

(D) 8 a 10 L/min.

(E) 10 a 12 L/min.

28. Constituem fatores que levam um paciente/cliente idoso a 
apresentar queixa de alterações no sono:

I. mudanças na fase do sono, dor e limitação da mobilidade 
e refluxo esofágico.

II. hábitos errados de sono, diminuição da capacidade de 
dormir e causas ambientais diversas.

III. aumento dos problemas respiratórios durante o sono, in-
gestão de álcool e café e aumento da atividade mioclônica 
noturna.

Está correto o apresentado em

(A) I, II e III.

(B) II e III, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, apenas.

29. No adulto, torna-se imperativo o resfriamento corporal ime-
diato quando a temperatura atinge 41 ºC para prevenir danos

(A) renais.

(B) cerebrais.

(C) hepáticos.

(D) cardíacos.

(E) endócrinos.

30. Selecione a alternativa que completa, correta e respectivamente, 
a afirmação a seguir.

Exercícios físicos, tais como caminhada, ciclismo, natação 
e corrida, realizados numa intensidade  da freqüência 
cardíaca máxima, ou  do consumo máximo de oxigênio, 
com duração de  minutos,  vezes por semana, reduzem 
a pressão arterial de indivíduos hipertensos.

(A) acima de 80%; entre 75% e 90%; 10 a 30; três

(B) acima de 80%; entre 50% e 70%; 10 a 45; três a cinco

(C) entre 40% e 60%; entre 25% e 50%; 10 a 30; uma a três

(D) entre 50% e 70%; acima de 80%; 10 a 30; três

(E) entre 60% e 80%; entre 50% e 70%; 30 a 60; três a seis

31. O processo de esterilização que atua por alquilação das pro-
teínas do DNA e RNA, impedindo a multiplicação celular, é 
a esterilização

(A) a vapor.

(B) química à base de glutaraldeído.

(C) por calor seco.

(D) química à base de ácido peracético.

(E) por óxido de etileno.

32. A solução aquosa de iodo-polivinil-pirrolidona – PVPI é 
recomendada para

(A) uso como degermante da pele.

(B) lubrificação de sondas e drenos.

(C) degerminação das mãos de médicos em áreas pré-
cirúrgicas.

(D) assepsia tópica.

(E) delimitação do campo cirúrgico.

33. Ao realizar a limpeza de uma ferida utilizando a técnica limpa, 
é importante

I. irrigar a lesão com soro fisiológico (SF), utilizando um 
frasco de SF perfurado com uma agulha 40x12;

II. friccionar o leito da ferida para a retirada de bactérias 
colonizadoras;

III. secar as bordas da ferida com gaze;
IV. manter o leito da ferida úmido.

Está correto o apresentado em

(A) I e II, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, III e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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34. Numa ferida em fase de granulação, com presença de exsudato 
seropurulento, com odor forte, recomenda-se o uso de curativo 
com

(A) hidrogel mais cobertura não aderente, por até 4 dias.

(B) carvão ativado, por 2 a 5 dias.

(C) hidrocoloide, até 7 dias.

(D) alginato, com troca a cada 3 dias.

(E) hidrocoloide transparente, até 7 dias.

35. A morte é enfrentada de forma diferente pelas pessoas. As 
respostas emocionais de uma pessoa enfrentando a morte 
podem ser rastreadas através de estágios denominados

(A) negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e acei-
tação.

(B) ansiedade, depressão, raiva, coping e aceitação.

(C) culpa, depressão, barganha, negação e burnout.

(D) ansiedade, negação, isolamento, enfrentamento e barganha.

(E) raiva, ansiedade, hostilidade, barganha e lamentação.

36. Assinale a alternativa correta.

(A) A higienização antisséptica das mãos está recomendada 
em caso de precaução de contato para pacientes porta-
dores de microrganismos multirresistentes.

(B) O uso de luvas de procedimento substitui parcialmente 
a lavagem das mãos.

(C) Recomenda-se a degermação da pele antes e após o 
contato com o paciente.

(D) O uso de preparação alcoólica para higienização das mãos 
está recomendado antes do preparo e da manipulação de 
medicamentos.

(E) A higienização antisséptica das mãos está recomendada a
todos os profissionais de saúde ao iniciarem e finalizarem 
o turno de trabalho.

37. A rifampicina é uma droga utilizada tanto no tratamento da 
tuberculose quanto da hanseníase. Para indivíduos em tra-
tamento com essa droga, o enfermeiro deve estar atento ao 
aparecimento de efeitos colaterais tais como

(A) ressecamento da pele, tom acinzentado da pele, febre 
baixa, perda de apetite e dor estomacal.

(B) dermatite esfoliativa, cianose, dispneia, taquicardia, 
cefaleia, fadiga, desmaios, náuseas, anorexia e vômitos.

(C) hipertensão arterial, gastrite, redução de sódio e potássio, 
aumento das taxas de glicose no sangue.

(D) ressecamento da pele, insônia, náuseas e vômitos, dimi-
nuição do apetite, fadiga, cefaleia.

(E) rubor de face e pescoço, prurido, rash cutâneo generali-
zado, diminuição do apetite, náuseas e icterícia.

38. Em um caso suspeito de dengue, a obtenção de prova do laço 
positiva entre o terceiro e o quarto dia de evolução da doença 
mostra que

(A) o indivíduo deve ser descartado como caso de dengue.

(B) se trata da forma hemorrágica da doença.

(C) deve ser descartado como caso de dengue, mas investi-
gado como caso suspeito de febre amarela.

(D) se trata de um caso confirmado de dengue clássico.

(E) deve ser descartado como caso de dengue, mas confir-
mado como caso de febre hemorrágica transmitida por 
carrapato.

39. Para o controle e posterior eliminação da tuberculose em uma 
comunidade, o primeiro passo é a descoberta precoce das 
fontes de infecção procuradas entre as pessoas que apresentam

(A) febre baixa, anemia e fadiga há mais de 30 dias.

(B) tosse, febre e expectoração com sangue há 7 dias.

(C) mal estar geral e história de tuberculose anterior, mesmo 
que tenha tido alta por cura.

(D) tosse e expectoração por três semanas ou mais.

(E) tosse seca, febre e emagrecimento.

40. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à hanseníase.

(A) Os doentes que apresentam a forma indeterminada ou 
tuberculoide da doença são considerados importantes 
como fonte de transmissão da doença, devido à alta carga 
bacilar.

(B) Na hanseníase dimorfa, o comprometimento dos nervos 
é mais precoce e intenso, o que determina a presença de 
neurite periférica de membros inferiores.

(C) A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea su-
perior, sendo que o trato respiratório é a mais provável 
via de entrada do Mycobacterium leprae no corpo.

(D) A suspensão de contato familiar íntimo por 90 dias está 
recomendada para indivíduos portadores das formas 
virchowiana e tuberculoide.

(E) São de notificação compulsória apenas os doentes que 
desenvolverem a forma virchowiana.
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41. Após a exposição e infecção pelo vírus HIV, a síndrome da 
infecção retroviral aguda ou infecção primária manifesta-
se clinicamente em cerca de 50% a 90% dos pacientes. O 
diagnóstico dessa fase é pouco realizado devido ao baixo 
índice de suspeição. Os sintomas aparecem durante o pico 
da viremia e da atividade imunológica e compreendem, entre 
outras manifestações,

(A) linfoadenopatia generalizada persistente, “flutuante” e 
indolor, neuropatia periférica transitória e úlcera péptica.

(B) perda rápida de até 10% do peso, herpes simples e his-
toplasmose.

(C) febre, faringite e rash cutâneo maculopapular eritematoso.

(D) úlcera péptica, tuberculose e mialgia.

(E) cefaleia, febre e pneumocistose.

42. A investigação epidemiológica envolve, entre outras etapas, 
o exame do doente e de seus contatos, com detalhamento da 
história clínica e de dados epidemiológicos;

I. a coleta de amostras para laboratório, quando indicada;
II. a busca de casos adicionais;

III. a identificação do(s) agente(s) infeccioso(s) se se tratar 
de doença transmissível;

IV. a determinação de seu modo de transmissão ou de ação;
V. a busca de locais contaminados ou de vetores;

VI. a identificação de fatores que tenham contribuído para a 
ocorrência do(s) caso(s).

Está correto o apresentado em

(A) I, II e V, apenas.

(B) II, V e VI, apenas.

(C) I, III, IV e V, apenas.

(D) II, IV, V e VI, apenas.

(E) I, II, III, IV, V e VI.

43. No processo de investigação epidemiológica de epidemias e 
surtos, a etapa de busca ativa caracteriza-se por

(A) determinar as características da doença e do indivíduo 
adoentado que serão utilizadas na definição de caso de 
interesse para a investigação epidemiológica.

(B) estabelecer o diagnóstico da doença e do estado epidê-
mico.

(C) coletar e analisar informações sobre características da 
doença que permitam responder algumas questões rela-
tivas à sua distribuição quanto a tempo, lugar e pessoa.

(D) procurar reconhecer e proceder à investigação de casos 
similares em espaço geográfico onde houver suspeita da 
existência de contatos e/ou fonte de contágio ativa.

(E) formular hipóteses consistentes e precisas sobre a distri-
buição e duração do evento.

44. Numa instituição de ensino médio, são fornecidas 1600 re-
feições por dia entre desjejum, almoço e jantar para alunos e 
funcionários. Num determinado dia de março, por volta das 
16:00 horas, um número elevado de comensais iniciaram a 
procura de atendimento médico no ambulatório da escola 
com queixas de náuseas, vômitos, diarreia e dor estomacal. 
Suspeitou-se de que essas manifestações estavam relacionadas 
entre si. Nesse caso, a equipe de saúde deve, entre outras ações,

(A) encaminhar os doentes ao pronto-socorro e suspender 
as aulas e demais atividades por tempo indeterminado, 
imediatamente.

(B) determinar a guarda, sob refrigeração, de todas as sobras 
de alimentos na forma em que se encontravam acondicio-
nados, até a realização da investigação epidemiológica.

(C) desprezar todos os alimentos suspeitos em lixo hospitalar 
após anotação do tipo de alimento, quantidade e aspecto, 
além de lotes de fabricação e data de validade de produtos 
industrializados.

(D) afastar do trabalho os funcionários que manipulam 
alimentos e utensílios, encaminhando-os para exame de 
saúde.

(E) manter as atividades de distribuição de alimentos de 
rotina até que o processo de investigação epidemiológica 
conclua que se tratava de um surto de doença transmitida 
por alimento.

45. Em 30.04.2009, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que a
Organização Mundial da Saúde – OMS decidiu elevar seu 
alerta pandêmico para a gripe suína ao nível cinco, o que in-
dica a iminência de uma pandemia. A mesma notícia ressaltou 
que a cúpula da OMS admite que é alta a probabilidade de 
que o alerta passe logo para o nível 6, o mais alto da escala, 
o que significaria a declaração de uma pandemia.

Assinale a alternativa que melhor define uma pandemia.

(A) Ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga dis-
tribuição espacial, atingindo várias nações.

(B) Situação em que o aumento no número de casos se dá 
de forma rápida, atingindo o pico de incidência em curto 
período de tempo, declinando logo a seguir.

(C) Elevação do número de casos de uma doença ou agravo, 
em um determinado lugar e período de tempo, caracteri-
zando, de forma clara, um excesso em relação à frequên-
cia esperada.

(D) Aumento no número de casos fatais de uma determinada 
doença em um determinado lugar e período de tempo.

(E) Tipo de epidemia em que o aumento no número de casos 
de uma doença se restringe a uma área geográfica bem 
delimitada ou a uma população institucionalizada.
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46. No mês de março de 2009, em um determinado município com 
120000 habitantes, foram notificados 360 casos de dengue. 
Destes, 180 casos foram confirmados, sendo que 22 foram a 
óbito. Para essa localidade, a taxa de letalidade por dengue, 
no mês de março, foi de

(A) 333/100000 habitantes.

(B) 150/100000 habitantes.

(C) 50%.

(D) 15/10000 habitantes.

(E) 12,2%.

47. Relacione as colunas de modo a tornar verdadeira a associação 
entre o indicador e os aspectos relacionados ao seu uso.

INDICADOR ASPECTOS RELACIONADOS

AO SEU USO

I. Taxa de Mortalidade 
Infantil (TMI)

a. Complementa a análise das 
condições de saúde de uma 
determinada região, uma 
vez que altos valores desse 
indicador se relacionam às 
regiões mais desenvolvidas.

II. Indicador de Swaroop 
e Uemura

b. Seu uso para fins compa-
rativos deve ser feito com 
cautela, uma vez que depende 
da composição da população 
por sexo, idade e outros pa-
râmetros.

III. Coeficiente de Morta-
lidade Geral (CMG)

c. Expressa o efeito das mortes 
ocorridas precocemente em 
relação à duração de vida es-
perada para uma determinada 
população.

IV. Anos Potenciais de 
Vida Perdida (APVP)

d. Intervenções políticas podem 
afetar as taxas de mortalidade 
infantil, independentemente 
das condições de vida da 
população que prevalecem 
em determinado momento.

(A) I-a; II-b; III-c; IV-d.

(B) I-d; II-a; III-b; IV-c.

(C) I-c; II-b; III-a; IV-d.

(D) I-b; II-c; III-d; IV-a.

(E) I-d; II-b; III-c; IV-a.

48. Estudos têm demonstrado que a quantidade de resíduos sólidos 
domésticos gerada por habitante é, de modo geral, maior em 
grandes cidades, regiões e países mais desenvolvidos. Esta alta 
geração de resíduos é fortemente influenciada, entre outros 
fatores,

I. pelo estilo de vida que tem como base o consumo de 
alimentos super-processados;

II. pela poluição de informação que gera a necessidade de 
embalagens cada vez maiores e mais chamativas;

III. pelo avanço e obsolência cada vez mais rápidos das no-
vidades tecnológicas.

Está correto o apresentado em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e III, apenas.

(E) I, II e III.

49. Em 750 mL de soro glicosado a 5%, tem-se

(A) 3,75 g de glicose.

(B) 6,6 g de glicose.

(C) 37,5 g de glicose.

(D) 66 g de glicose.

(E) 375 g de glicose.

50. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à hierarquia 
do planejamento.

(A) A filosofia da organização norteia o conjunto de valores 
e crenças que, explicitados, servirão de guia para a cons-
trução da missão da organização. É fortemente influen-
ciada pela filosofia e valores individuais dos membros 
da comunidade em que a instituição se insere.

(B) Normas e regulamentos são planos reduzidos a declara-
ções ou instruções que direcionam as organizações na 
sua tomada de decisão.

(C) Missão é uma breve declaração em que se identifica a 
razão pela qual a instituição existe, sua futura meta ou 
função, além de identificar seus constituintes, sua posição 
com respeito à ética, aos princípios e padrões de prática.

(D) Políticas e procedimentos se constituem no tipo menos 
flexível na hierarquia do planejamento e compreendem 
planos que definem ações ou não-ações específicas.

(E) Metas e objetivos apontam os fins em direção aos quais 
uma organização está trabalhando. Embora semelhantes, 
as metas são mais específicas e mensuráveis do que os 
objetivos por identificarem como e quando atingi-los.







