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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Somos um país de analfabetos 

 
        Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os 
países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto 
nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não 
somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, 
outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e 
fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não 
diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e 
honradez. 
        O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não 
há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo 
o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e 
ganham mais, é  verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, 
morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, 
infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, 
e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores. 
         Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo 
frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e 
compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e 
escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] 
Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e 
claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, 
falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo. 
          Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável 
do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento 
econômico, a situação nesse campo está cada vez pior. 
         [...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de 
mais importante no país: a educação. [...]Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa 
fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente 
capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não 
adoece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser 
capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando 
podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu 
este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. 
Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária 
instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela 
vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma 
educação ótima.   Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.  

 
(LUFT, Lia. Revista Veja,São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009) 

 
 
1. Considere o fragmento: 

 
“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países 
da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.” 
 
Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela 
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a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto. 
b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto. 
c) conhecimento superficial do assunto abordado. 
d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente. 
e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal 

instituição. 
 

2. Considere o fragmento:  
“Posso dizer que tem sobrado ufanismo. 

 
Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em: 
 
a) o pouco ardor patriótico. 
b) a consciência da necessidade da preservação ambiental. 
c) a arte de fazer política. 
d) a liberdade de expressão. 
e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.  

 
3.De acordo com  a leitura do texto, é correto afirmar: 

 
a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação 

de qualidade. 
b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome. 
c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir 

efetivamente em educação. 
d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de 

um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da 
necessidade do exercício da cidadania. 

e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar 
da necessidade de ser intelectual. 
 

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, NÃO é 
correto dizer que 

 
a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes 

sirvam de suporte. 
b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade 

do tema em discussão. 
c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um 

tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos 
abordados. 

d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas 
pela autora. 

e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país. 
 

5. Considere o fragmento: 
”O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele.” 
 
Sobre os termos em destaque, é correto afirmar: 

 
I. O que estabelece a relação sintático-semântica de consequência.  
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II. O termo infelizmente refere-se à estrutura oracional “que muitos decidem viver 
só com ele”. 
III. O termo só significa sozinho. 
  

Está(ão) correta(s): 
 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) III 
e) I, II e III 
 

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não há um sol como este”, o verbo haver é 
impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em: 

 

a) Ele havia optado por residir na Europa. 
b) Aquele povo há de vencer os seus maiores desafios. 
c) Convivemos com essa realidade há muitos anos. 
d) A autora houve do IBGE os dados necessários. 
e) O governante se houve muito bem na aplicação dos recursos destinado à 
educação. 

 
7. Considere o fragmento: 
“Eles trabalham mais [...]”. 
 

A regência do verbo trabalhar é a mesma da forma destacada em: 
 

a) “A Enquanto alardeamos façanhas [...]”. 
b)  “Recordo meu espanto na primeira estada por lá [...]”. 
c) “Não somos os melhores [...]”. 
d) “[...] gente mais bem informada não adoece por ignorância [...]”.  
e) “[...] tudo aquilo que nos falta”. 

 
8. O referente da expressão em destaque está incorreto em: 
 

a) “Mas com ela também fazemos parte [...]” – a família. 
b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal 

administradas.” – riquezas. 
c) “Lá não se ri [...]” – na Europa. 
d) “[...] mas que assina um documento que leu e compreendeu.” – um documento. 
e) “[...] morreriam todos de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.  

 
9. Considere o fragmento:  
“Família tem a ver com moralidade [...]” 
 

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em: 
 

a) Esse governante deu um sim à educação. 
b) Infelizmente, não temos consciência da nossa cidadania. 
c) O aluno lê pouquíssimo. 
d) A escola promoveu o debate que discutiu a qualidade do ensino. 
e) Na Europa, o salário-desemprego é muito bom. 
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10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de 
expressão completo [...]”, a vírgula é empregada para separar 
 

a) uma expressão de valor explicativo. 
b) um elemento de valor retificativo. 
c) uma expressão de sentido opositivo. 
d) um elemento de valor conclusivo. 
e) uma expressão adverbial. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11. Prevenir é atuar antecipadamente, impedindo um desfecho negativo em varias 
situações, com adoecimento ou invalidez, cronicidade de uma doença e até mesmo a 
morte. Considera-se nível secundário de prevenção. 

 
a) Medidas ou ações especialmente destinadas ao período que antecede a ocorrência da 

doença. 
b) Série de medidas que visam impedir a evolução de doenças já existentes, tais como 

exames periódicos e auto-exame das mamas. 
c) Agrupamento de medidas tais como, saneamento básico, vacinação e o controle de 

vetores. 
d) Medidas tais como: fisioterapias, terapia ocupacional, e a colocação de próteses. 
e) Ações voltadas à reabilitação do indivíduo após a cura ou controle da doença, a fim de 

reajustá-lo a uma nova vida. 
 

12. No processo saúde doença atua uma série de fatores, sobretudo capazes de provocar 
alterações significativas no organismo das pessoas, dos quais determinam o adoecer ou 
não adoecer. Portanto é correto afirmar que: 

 
a) Determinantes socioeconômicos – grupo de fatores relacionados ao estilo e as 

condições de vida de um individuo ou coletividade 
b) Determinantes biológicos – é o conjunto de fatores que confirmam a força da 

indivisível relação que existe entre o corpo e a mente 
c) Determinantes psicossociais – conjunto de fatores relacionados diretamente ao próprio 

homem e que dizem respeito as suas características constitucionais 
d) Determinantes culturais – determinam o perfil, o modo de viver e até mesmo a forma 

de consumir das pessoas 
e) Determinantes ambientais – são as condições e as características físicas, químicas e 

sociais presentes no meio externo  
 

13. O princípio que estabelece o respeito pela liberdade do outro e das decisões do 
indivíduo e legítima a obrigatoriedade do consentimento livre e esclarecido, conhecido 
como um dos princípios fundamentais da bioética é: 

 
a) finitude 
b) beneficência  
c) senescência 
d) autonomia  
e) liberdade 

 
14. A conscientização da cidadania ocorre através do espaço político, como o direito a ter 
direitos, entretanto já percebemos que o processo de mudanças, ainda que de forma 
lenta, vem ocorrendo através de lutas para a elaboração de leis específicas voltadas para 
o idoso. A esse processo denomina-se: 

 
a) Convivência intergeracional 
b) Intersetoriedade 
c) Políticas públicas  
d) Programas alternativos 
e) Programa de promoção à saúde do idoso 
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15. A proposta de ampliação da Atenção Básica trazida pela NOAS 01/2001, busca definir 
inequivocamente as responsabilidades e ações estratégicas mínimas que todos os 
municípios brasileiros devem desenvolver, EXCETO: 

 
a) Controle de hipertensão e de hanseníase 
b) Transplantes de órgãos e cirurgias cardíacas  
c) Controle da tuberculose e ações de saúde bucal 
d) Ações de saúde da criança e da mulher 
e) Controle de diabetes mellitus 

 
16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para promover a acesso universal e 
igualitário, conforme indicado no art. 198 da Constituição Federal e está organizado com 
as seguintes diretrizes: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo 

II. Prevenção e controle de doenças endêmicas  
III. Participação (popular) da comunidade 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

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

 
17. Comumente os EPIs são classificados em função da parte do corpo a que oferece 
proteção e são utilizadas de forma individual ou coletiva. São considerados equipamentos 
de proteção coletiva: 

 
a) Luvas e dedeiras 
b) Óculos de segurança 
c) Capela de fluxo laminar  
d) Respiradores e máscaras 
e) Mangas, aventais e jaquetas 

 
18. Um dos princípios do SUS, definido como controle que a sociedade tem com o poder 
público, quando participa dos estabelecimentos das políticas de saúde e controla a 
execução dessas políticas, discutindo as prioridades e fiscalizando a utilização do dinheiro 
público destinado à saúde, é denominado de: 

 
a) Atendimento Integral 
b) Controle Social  
c) Descentralização 
d) Equidade 
e) Diagnóstico Comunitário 

 
19. Um usuário portador de Diabetes Mellitus (DM), foi a Unidade de Saúde com 
prescrição de 20 unidades de insulina 70/30. Na unidade só existem frascos de insulina 
NPH e insulina regular, separadamente. Calcule a dose de insulina para NPH e IR. 
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a) 14 unidades de insulina NPH e 6 unidades de insulina regular  
b) 2 unidades de insulina NPH e 18 unidades de insulina regular 
c) 10 unidades de insulina NPH e 10 unidades de insulina regular 
d) 15 unidades de insulina NPH e 5 unidades de insulina regular 
e) 05 unidades de insulina NPH e 15 unidades de insulina regular 

 
20. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança nos 
serviços básicos de saúde é o registro periódico do Peso/Idade do Cartão da Criança. 
Uma criança com peso baixo para idade encontra-se em que percentil? 

 
a) Entre os percentis 97 e 3 
b) Acima do percentil 97. 
c) Entre os percentis 3 e 0,1 
d) Entre os percentis 10 e 3 
e) Abaixo do percentil 0,1 

 
21. Em relação ao esquema de vacinação, assinale a alternativa correta. 

 
a) Vacina Oral Rotavírus Humano (VORH) deve ser administrada no 2o, 4o e 6o mês de 

vida. 
b) A vacina BCG é administrada por via subcutânea. 
c) A vacina tríplice viral SRV deve ser administrada com 12 meses e entre 4-6 anos. 
d) A Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose de dT 

há mais de 05 (cinco) anos, não precisa receber uma dose de reforço. 
e) A vacina contra Influenza só pode ser administrada para a população acima de 60 

anos. 
 

22. Dentre as vacinas citadas abaixo, qual a alternativa em que todas são bacterianas? 
 

a) Tetravalente, Tríplice viral e pólio 
b) Tríplice viral, dT e pólio 
c) Influenza, BCG, rotavírus 
d) dT, pólio e BCG 
e) BCG, tetravalente e dT  

 
23. A técnica de amamentação, ou seja, a maneira com o binômio mãe/bebê se posiciona 
para amamentar e a pega/sucção do bebê é muito importante para que o bebê consiga 
retirar, de maneira eficiente, o leite da mama. É correto afirmar que há uma boa pega ou 
pega adequada quando: 

 
a) A boca pouca aberta 
b) Queixo não esta tocando a mama 
c) As bochechas estão encovadas  
d) Há mais aréola acima do que abaixo da boca do bebê  
e) A mãe está segurando o peito com os dedos em tesoura 

 
24. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno 
adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, se denomina como 
aleitamento materno quando a criança recebe: 
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a) leite materno e outros tipos de leite. 
b) somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 

sem outros líquidos ou sólidos. 
c) além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 
d) além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de 

complementá-lo, e não de substituí-lo.  
e) leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não 

outros alimentos. 
 

25. Uma gestante apresenta-se para consulta de enfermagem, com a data da sua última 
menstruação (DUM) de 29/11/08. Com base na regra de Nägele, calcule a data provável 
do parto (DPP). 

 
a) 05/09/09 
b) 06/09/09 
c) 07/09/09 
d) 30/08/09 
e) 01/09/09 

 
26. A coleta do exame citopatológico nas mulheres submetidas à histerectomia total é 
realizada em: 

 
a) Fundo de saco vaginal 
b) Fundo de saco vaginal, ectocérvice e endocérvice 
c) Ectocérvice e endocérvice  
d) Fundo de saco vaginal e ectocérvice  
e) Fundo de saco vaginal e endocérvice 

 
27. São sinais de certeza na gravidez: 

 
a) Amenorréia, freqüência urinária 
b) Náuseas e vômitos e aumento do volume das mamas 
c) Ausculta dos batimentos fetais e movimentos fetais percebidos durante exame  
d) Aumento uterino e sinal de chadwick 
e) Teste de gravidez e sinal de puzos 

 
28. Com relação à Lei nº 10.741 de 01/ 10/ 2003, que rege o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Assegura gratuidade nos transportes coletivos para maiores de 65 anos. 
b) A idade para requerer o salário mínimo estipulado pela Lei Orgânica da Assistencial 

Social (Loas) é de 67 anos. 
c) Os casos de maus-tratos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de 

saúde aos órgãos competentes. 
d) O idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, 

devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua 
permanência em tempo integral, segundo critério médico. 

e) O idoso terá prioridade para a compra de moradia nos programas habitacionais, 
mediante reserva de 3% das unidades. 
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29. Curativo é o conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou úlcera, visando 
proporcionar segurança e conforto ao doente e favorecer a cicatrização. Um curativo, para 
ser eficaz, deve atender às seguintes finalidades, EXCETO: 

 
a) Ser permeável à água e outros fluidos, permitindo as trocas gasosas 
b) Promover um ambiente úmido  
c) Promover o desbridamento 
d)  Tratar as cavidades existentes na úlcera 
e) Absorver secreções 

 
30. Úlcera é qualquer interrupção na solução de continuidade do tecido cutâneo-mucoso 
acarretando alterações na estrutura anatômica ou função fisiológica dos tecidos afetados. 
De acordo com a profundidade das úlceras, sua classificação está INCORRETA em: 
 
a) Estádio III: existe comprometimento da epiderme, derme e hipoderme (tecido 

subcutâneo). 
b) Estádio I: ocorre um comprometimento da epiderme; a pele se encontra íntegra, mas 

apresenta sinais de hiperemia, descoloração ou endurecimento. 
c) Estádio II: ocorre a perda parcial de tecido envolvendo a epiderme ou a derme; a 

ulceração é superficial e se apresenta em forma de escoriação ou bolha. 
d) Estádio 0: é causada por neuropatia periférica, em decorrência de algumas patologias 

de base, tais como: hanseníase, diabetes mellitus, alcoolismo e outras. 
e) Estádio IV: comprometimento da epiderme, derme, hipoderme e tecidos mais 

profundos. 
 
31. A Notificação de Acidentes é importante para o planejamento de estratégias 
preventivas, que assegura ao trabalhador o direito de receber avaliação médica 
especializada, tratamento adequado e benefícios trabalhistas. De acordo com essa 
afirmação, que medidas devem ser tomadas diante da ocorrência de um acidente de 
trabalho? 

 
a) Notificar o acidente por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 
b) Notificar o acidente por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

Compulsória (SINAN). 
c) Notificar o acidente por meio do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho das 

Empresas (SESMET’s). 
d) Notificar o acidente por meio da Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Trabalhador (RENAST). 
e) Notificar o acidente por meio da Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(REPAT). 
 

32. Marque a alternativa que completa a frase corretamente. A Resolução do COFEN 
159/1993, dispõe sobre 
 
a) a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiros 
b) a consulta de Enfermagem  
c) a atuação de enfermeiros na assistência da Mulher no ciclo Gravídico Puerperal 
d) o cumprimento da prescrição medicamentosa / terapêutica à distância 
e) a Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Instituições de Saúde Brasileiras 
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33. De acordo com a Portaria do MS nº. 44/2002 é considerada como atribuição do 
agente comunitário de saúde na prevenção e controle da dengue: 
 
a) Realizar notificação compulsória junto ao SINAN 
b)  Coletar material para exames sorológicos  
c) Orientar tratamento adequado para a dengue 
d) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus 

sintomas, riscos e o agente transmissor. 
e) Realizar tratamento químico dos criadores de larvas e mosquitos  

 
34. Marque a alternativa que responde a questão corretamente: Como se dá a 
transmissão da hanseníase? 
 
a) Por meio de copos, pratos, talheres, e assentos como cadeiras e bancos. 
b) Por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma multibacilar e que esteja sem 

tratamento. 
c) Aperto de mão, abraço, beijo e contatos rápidos em transportes coletivos e ou serviços 

de saúde. 
d) Picada de inseto, relação sexual e aleitamento materno. 
e) Herança genética ou congênita e doação de sangue 

 
35. Segurança do trabalho pode ser entendido como conjunto de medidas que são 
adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, proteger a 
integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. São atribuições do enfermeiro do 
trabalho, EXCETO:  

 
a) Fazer tratamento de urgência em casos de acidente de trabalho ou alterações agudas 

da saúde executando a terapêutica adequada.  
b) Estudar as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando 

observações dos locais de trabalho e discutindo-as com a equipe. 
c) Executar e avalia programas de prevenções de acidentes e doenças profissionais ou 

não profissionais.  
d) Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, 

fazendo curativo ou imobilizações especiais.  
e) Treinar trabalhadores instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo 

de trabalho para reduzir a incidência de acidentes. 
 
36. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente: 

O transtorno ______________________________ mais comuns na infância,  
evidenciado por sintomas de ansiedade, queixas somáticas, alucinações, alterações 
do sono, comportamento desobediente e sentimento de raiva e rejeição. 
 

a) Transtorno bipolar 
b) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
c) Transtorno depressivo  
d) Transtorno da conduta 
e) Transtorno de comportamento anti-social 

 
37. As síndromes clínicas ginecológicas, Tricomoníase, Candidíase e Gonorréia, 
apresentam agentes etiológicos, respectivamente: 

 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
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a) Bactéria, fungo e Protozoário 
b) Protozoário, fungo e bactéria  
c) Protozoário, fungo e vírus 
d) Fungo, bactéria e vírus  
e) Vírus, bactéria e cocos 
 
38. De acordo com o MS, 2006, é classificado como portador de hipertensão o indivíduo 
com mais de 18 anos quando apresenta: 

 
a) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 140 mmHg ou com pressão arterial 

diastólica igual ou superior a 90mmHg, confirmada em pelo menos duas 
determinações consecutivas, em eventos distintos. 

b) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 140 mmHg ou com pressão arterial 
diastólica igual ou superior a 90mmHg, confirmada uma vez. 

c) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 130 mmHg ou com pressão arterial 
diastólica igual ou superior a 89mmHg. 

d) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 120 mmHg ou com pressão arterial 
diastólica igual ou superior a 89mmHg, confirmada em pelo menos duas 
determinações consecutivas. 

e) Pressão arterial sistólica 160 mmHg e com pressão arterial diastólica  90mmHg, 
confirmada uma vez. 

 
39. O Ministério da Saúde define a Tuberculose como prioridade entre as políticas 
governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes e metas para o alcance de seus 
objetivos. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A vacina BCG oferece proteção contra as manifestações da tuberculose primária, 

como as disseminações hematogênicas (TB miliar) e a meningite tuberculosa. 
b) É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o Mycobacterium 

tuberculosis, também denominada de Bacilo de Koch (BK).  
c) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente pulmões, 

gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos.  
d) A prova tuberculínica é indicada como método para o diagnóstico da tuberculose. 

Quando é positiva, isoladamente, é suficiente para o diagnóstico da tuberculose. 
e) Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço 

de tosse, com volume ideal compreendido entre 5 a 10 ml. 
 

40. Pode ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade de 
trabalho.  

A afirmação acima é denominada de: 
 

a) Síndrome de Burnout. 
b) Doença profissional. 
c) Violência do trabalho. 
d) Acidente de trabalho. 
e) Cargas de trabalho. 
 




