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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
 
Com base na leitura do texto 1, responda as questões de 1 a 4. 

 
 

Texto 1 
 

Sinal Fechado 
Chico Buarque 

 
– Olá! Como vai? 
– Eu vou indo. E você, tudo bem? 
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no 
futuro... E você? 
– Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranqüilo... 
Quem sabe? 
– Quanto tempo! 
– Pois é, quanto tempo! 
– Me perdoe a pressa - é a alma dos nossos negócios! 
– Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem! 
– Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí! 
– Pra semana, prometo, talvez nos vejamos... Quem sabe? 
– Quanto tempo! 
– Pois é... quanto tempo! 
– Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das 
ruas... 
– Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança! 
– Por favor, telefone - Eu preciso beber alguma coisa, 
rapidamente... 
– Pra semana... 
– O sinal... 
– Eu procuro você... 
– Vai abrir, vai abrir... 
– Eu prometo, não esqueço, não esqueço... 
– Por favor, não esqueça, não esqueça... 
– Adeus! 
– Adeus! 
– Adeus! 
 
 
 

Analise as afirmativas seguintes e assinale a alternativa que 
contém o números da(s) que está(ão) correta(s). 

 
1. O título do texto faz referência ao local onde se passa o 

fato. 
2. O tempo em que ocorre o encontro é longo. 
3. As pessoas que se encontram não se veem há muito 

tempo. 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 

 
 
 

Sobre o texto, é correto afirmar que: 
 

A) É um monólogo – uma longa fala pronunciada por uma 
única pessoa. 

B) É um monólogo interior – um pensamento de um 
personagem (ou seja, transcorre em sua mente). 

C) É um Solilóquio – uma oralização articulada do 
pensamento de um personagem. 

D) É um diálogo – uma conversa estabelecida entre duas ou 
mais pessoas. 

E) É um diálogo interior – uma conversa consigo mesmo. 
 

 
 

Observe o fragmento seguinte, analise quanto aos sinais de 
pontuação e assinale a alternativa incorreta. 

 
– Olá! Como vai? 
– Eu vou indo. E você, tudo bem? 
– Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu 
lugar no futuro... 

 
A) Os travessões foram utilizados para representar falas 

diretas. 
B) As interrogações foram usadas para se fazer perguntas. 
C) As exclamações foram para expressar ordens. 
D) As vírgulas foram usadas para indicar uma pequena pausa. 
E) As reticências foram utilizadas para indicar uma ideia que 

ficou por terminar. 
 
 
 

De acordo com o uso das palavras e expressões sublinhadas no 
texto, é correto afirmar: 

 
A) A palavra “tranqüilo” é usada para caracterizar o tipo de 

sono que se quer, isto é, a expressão “sono tranqüilo” 
representa a busca por paz.  

B) O adjetivo “tranqüilo” em relação à flexão de gênero 
(masculino e feminino) pode ser classificado como 
uniforme. 

C) A palavra “pressa” é um substantivo concreto por não 
designar ser com existência própria. 

D) A expressão “a cem” foi usada com a intenção de afirmar 
que o falante só dirige a cem quilômetros por hora. 

E) A palavra “o” indica que se trata de um sinal de trânsito 
qualquer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Com base na leitura do texto 2, responda as questões de 5 a 7. 
 
 

Texto 2 
 

::  golden plus bloqueador solar multiativo 
FPS 40 120g  
Loção com absorção rápida e textura bastante agradável. 
Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao 
sol e pode ser aplicado sobre o corpo e o rosto. Ultraproteção 
para peles claras e sensíveis! 
 

Disponível: http://internet.boticario.com.br 
Acesso: 11/02/09 

 
 
 
 
 É correto afirmar que o texto possui a função de: 
  
A) Informar sobre pontos comuns a todos os produtos de 

proteção solar da empresa. 
B) Discutir cientificamente a composição química do 

produto.  
C) Fazer uma campanha de prevenção ao câncer de pele. 
D) Caracterizar o bloqueador solar golden plus.   
E) Comparar o produto com o da concorrência. 
 
 
 
Leias as afirmações seguintes: 
 
1. O texto 2 é predominantemente narrativo por apresentar 

uma sequência de fatos. 
2. O texto 2 é predominantemente descritivo porque 

reproduz características de um produto. 
3. O texto 2 é predominantemente dissertativo uma vez que 

o autor manifesta opiniões pessoais. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as 
palavras com o mesmo sentido no texto de: bloqueador e 
sensível. 
 
A) Protetor e sentimental. 
B) Bronzeador e delicada. 
C) Protetor e delicada. 
D) Defensor e sentimental. 
E) Bronzeador e delicada.   
 
 
Com base na leitura do texto 3 (tirinha abaixo), responda as 
questões de 8 a 10. 
 

Texto 3 

 

 
 
Analise as alternativas sobre o texto e assinale a incorreta: 

 
A) Magali, a personagem central, plantou com a intenção de 

agradar a mãe. 
B) No primeiro quadrinho, o balão indica que a personagem 

está pensando. 
C) No segundo quadrinho, Magali se surpreende. 
D) No segundo quadrinho, há sentido mesmo sem a 

personagem falar. 
E) No terceiro quadrinho, os balões indicam que as 

personagens estão falando. 
 
 
 

No diálogo existente entre as duas personagens na tirinha, a 
palavra “mãe” possui a função de chamamento. De acordo 
com a gramática normativa, esta palavra é considerada: 
 
A) Um vocativo. 
B) Um aposto. 
C) Uma onomatopeia. 
D) Uma interjeição. 
E) Uma locução interjetiva. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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A fala “Que amor!” pode ser classificada como: 
 
A) Declarativa. 
B) Exclamativa. 
C) Negativa. 
D) Interrogativa 
E) Imperativa. 
 
 
Com base na leitura do texto 4, responda as questões de 11 a 
15. 
 

Texto 4 
 

Campanha de Prevenção do Câncer de Pele será realizada no 
Shopping Rio Sul 
 
Devido à instabilidade do tempo, a Campanha de Prevenção 
do Câncer de Pele, promovida pelo Instituto Nacional de 
Câncer – INCA/ Ministério da Saúde, foi transferida da praia 
do Leblon para o 4º piso do Shopping Rio Sul, no próximo 
sábado. Profissionais do INCA ______ (estar) distribuindo 
ventarolas e folhetos sobre os fatores relacionados ao 
surgimento desse tipo de câncer e os hábitos que ______ 
(dever) ser adotados para prevenir a doença, das 10h às 15h. 

Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=934  
Acesso: 11/003/09 

 
 

 
Com base na leitura do texto, analise as afirmações seguintes.  
 
1. O título antecipa o que será mais detalhado no texto. 
2. A campanha foi planejada inicialmente para acontecer em 

um shopping. 
3. A campanha é uma iniciativa de órgão privado. 
 
Estão corretas: 

 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica a conjugação adequada (de 
acordo com o tempo e a concordância verbal) dos verbos entre 
parênteses no texto. 
 
A) Estará e devem. 
B) Estarão e devem. 
C) Estão e deviam. 
D) Estão e deve. 
E) Estará e deve 
 

 
 
 

Assinale a alternativa que indica a ideia que exprime a oração 
“devido à instabilidade do tempo”. 
 

A) Causa. 
B) Condição. 
C) Comparação. 
D) Oposição. 
E) Tempo.  
 
 
 

Sobre os sinais de pontuação utilizados no texto, é correto 
afirmar: 
 
A) A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa. 
B) A vírgula é utilizada para indicar que algo ficou no ar. 
C) A vírgula é usada sempre para indicar uma sequência.  
D) O travessão é utilizado para indicar uma fala direta. 
E) O ponto final é utilizado apenas no final de um texto. 
 
 
 

A palavra “próximo” é acentuada por se tratar de: 
 

A) Um monossílabo átono. 
B) Um monossílabo tônico. 
C) Uma oxítona terminada em “o”. 
D) Uma paroxítona terminada em ditongo. 
E) Uma proparoxítona.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Os princípios fundamentais da Atenção Básica no Brasil de 
acordo com o Departamento da Atenção Básica do MS são:  
 
A) Integralidade, qualidade, eqüidade e participação social. 
B) Acesso, integralidade, territorialização  e adscrição. 
C) Gerenciamento, direção única, referência e contra 

referência. 
D) Acesso, cuidado, integralidade  e participação social. 
E) Vínculo com a população, co-responsabilidade e 

resolubilidade da atenção. 
 
 
 
Com relação à estratégia de saúde da família assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

B) As equipes de Saúde da Família são responsáveis pelo 
acompanhamento de um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica delimitada. 

C) As equipes de Saúde da Família atuam com ações de 
promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 
de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da 
saúde desta comunidade. 

D) As equipes de Saúde da Família são compostas, no 
mínimo, pelas categorias profissionais de:  médico, 
nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e  
auxiliares, agentes comunitários de saúde, dentistas e 
auxiliares , de acordo com critérios definidos pelo gestor 
local e pactuado com a população. 

E) Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de 
cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de mil famílias de 
uma determinada área, e estas passam a ter co-
responsabilidade no cuidado à saúde. 

 
 
 
Considerando a organização e operacionalização da estratégia 
de saúde da família, assinale a alternativa correta 
 
A) A atuação se dá principalmente nas Clinicas de 

Especialidades, nas residências e na mobilização da 
comunidade. 

B) Constitui o segundo nível de atenção de um sistema 
hierarquizado e regionalizado de saúde. 

C) Encontra-se sob a responsabilidade da gestão estadual. 
D) Intervém sobre os fatores de risco aos quais a comunidade 

está exposta. 
E) Oferece assistência especializada, permanente e de 

qualidade, além de atividades de educação e promoção da 
saúde. 

 
 

 
 
 

Sobre as Responsabilidades  com a Atenção Básica na esfera 
Municipal, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Definir e implantar o modelo de atenção básica em seu 

território. 
B) Contratualizar o trabalho em atenção básica e avaliar o 

desempenho das equipes. 
C) Manter a rede de unidades básicas de saúde em 

funcionamento (gestão e gerência). 
D) Co-financiar as ações de atenção básica. 
E) Encaminhar ao Gestor Estadual dados para  alimentar os 

sistemas de informação. 
 
 
 

Considerando o combate ao mosquito Aedes aegypti, é 
incorreto afirmar: 
 

A) Sua reprodução ocorre em qualquer recipiente utilizado 
para armazenar água, tanto em áreas sombrias como 
ensolaradas. 

B) São desenvolvidas ações isoladas e pontuais, suficientes 
para acabar com os focos da doença. 

C) Só é possível com a quebra da cadeia de transmissão, 
eliminando o mosquito dos locais onde se reproduzem.  

D) A prevenção e as medidas de combate exigem a 
participação e a mobilização de toda a comunidade a partir 
da adoção de medidas simples, visando a interrupção do 
ciclo de transmissão e contaminação. 

E) Em nosso país, as condições socioambientais favoráveis à 
expansão do Aedes aegypti possibilitaram a dispersão do 
vetor desde sua reintrodução em 1976 e o avanço da 
doença. 

 
 
 

A Lei Federal No.11.350, de 5/10/2006, que rege as atividades  
de Agente de Combate às Endemias, estabelece como 
requisitos a serem preenchidos  para o exercício das suas 
atividades todos os abaixo, exceto 
 
A) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório 

de formação inicial e continuada. 
B) Submeter-se a processo seletivo público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza a complexidade 
de suas atribuições. 

C) Haver concluído o ensino fundamental. 
D) Dispor de tempo para o regime de dedicação exclusiva. 
E) Requisitos específicos para o exercício das atividades. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Considerando as Zoonoses um dos problemas de saúde 
pública e objeto da atuação do agente de endemias, assinale a 
alternativa correta  para a conceituação: 
 
A) São as doenças de animais, transmissíveis ao homem, 

assim como aquelas transmissíveis do homem para 
animais. 

B) São eventos danosos ocorridos dos animais para o homem: 
doenças, infestações e ataques físicos como mordeduras 
arranhaduras, picadas e agressões. 

C)  São determinados tipos de doenças sexualmente 
transmissíveis do homem para o animal. 

D) São doenças que acometem animais com habitat na zona 
rural. 

E) São doenças causadas pelo manejo inadequado dos 
defensivos agrícolas. 

 
 
 
Com relação à Esquistossomose, doença que ataca o homem 
através de um parasita, que se desenvolve no caramujo, 
assinale a alternativa incorreta 
 
A) Para que a doença ocorra numa localidade, são necessárias 

várias condições: a primeira é a existência de caramujos 
que hospedam o verme causador. 

B) O diagnóstico da Esquistossomose deverá ser confirmado 
através do exame de fezes. 

C) A esquistossomose dá imunidade e não ocorre uma outra 
vez após a cura. 

D) Também designada xistosa é uma doença crônica, causada 
por um pequeno verme, o Schistossoma mansoni, que se 
instala nas veias do fígado e do intestino. 

E) Uma das recomendações para prevenir a contaminação é 
construir as privadas longe dos rios ou poço (mínimo de 
15 metros).  

 
 
 
Considerando a ocorrência da Cólera, é correto afirmar: 
 
A) Tem a participação de um vetor em sua transmissão ao 

homem. 
B) Sua transmissão independe de condições sanitárias e 

disponibilidade da água utilizada para o consumo. 
C) Principal sintoma é uma diarréia intensa, que começa de 

repente.com  evacuações  de cor esverdeada com uma 
espuma branca em cima, sem muco ou sangue. 

D) A profilaxia e cura através da vacina disponibilizada na 
rede pública de saúde, têm contribuído para o controle das 
epidemias. 

E) A propagação da doença se dá de pessoa a pessoa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com relação  ao Sistema de Informação-SI- do Programa 
Nacional de Imunização -PNI- desenvolvido pelo DATASUS, 
o qual integra um conjunto de Sistemas, correlacione cada um 
dos  Sistemas da primeira coluna com a atribuição 
correspondente na segunda coluna e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 
 

SISTEMA ATRIBUIÇÕES 
1. Avaliação do Programa 

de Imunizações - API. 
2.  Eventos Adversos Pós-

vacinação - EAPV.  
3. Estoque e Distribuição 

de Imunobiológicos - 
EDI. 

4.  Apuração dos 
Imunobiológicos 
Utilizados – AIU 

(    ) Gerencia o estoque e a 
distribuição dos 
imunobiológicos. Contempla 
os âmbitos federal, estadual, 
regional e municipal.  

(    ) Realiza o gerenciamento das 
doses utilizadas e das perdas 
físicas para calcular as perdas 
técnicas a partir das doses 
aplicadas. 

(    ) Registra, por faixa etária, as 
doses de imunobiológicos 
aplicadas e calcula a cobertura 
vacinal, por unidade básica, 
município, regional da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
estado e país. Gerencia o 
estoque e a distribuição dos 
imunobiológicos. Contempla 
os âmbitos federal, estadual, 
regional e municipal.  

(    ) Permite o acompanhamento 
de casos de reação adversa, 
ocorridos pós-vacinação e a 
rápida identificação e 
localização de lotes de 
vacinas. 

 
 
A sequência correta de cima para baixo, é: 
 
A) 2;  1; 4; 3. 
B) 1;  2; 4; 3. 
C) 3;  4; 1; 2. 
D) 4;  3; 2; 1. 
E) 3;  4; 2; 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Assinale a alternativa incorreta para as metas recentes do 
Programa Nacional de Imunizações -PNI : 
 
A) Erradicação do sarampo e a eliminação tétano neonatal.  
B) O controle da Difteria, Coqueluche e Tétano acidental. 
C) O controle da Hepatite B, Meningites, Febre Amarela, 

formas graves da Tuberculose, Rubéola e Caxumba em 
alguns Estados. 

D) A implantação da vacina contra osteoporose na rede de 
Atenção Básica. 

E) A manutenção da erradicação da Poliomielite. 
 
 
 
 
Considerando o Calendário oficial de vacinação do adulto e do 
idoso numere a segunda coluna de acordo com a primeira e,em 
seguida,assinale a alternativa correta 
 

VACINA INDICAÇÃO 
1. Febre amarela. 
2. dT (Dupla tipo 

adulto)1ª dose 
3. SCR (Tríplice 

viral) ) 
4. Influenza . 
5. dT (Dupla tipo 

adulto) 
reforço 

 

(    ) A partir dos 20 (vinte) anos, gestante, 
não gestante, homens e idosos que não 
tiverem comprovação de vacinação 
anterior, seguir o esquema estabelecido. 

(    ) Deve ser administrada em mulheres de 
12 a 49 anos que não tiverem 
comprovação de vacinação anterior e 
em homens até 39 (trinta e nove) anos.
 

(    ) Mulher grávida que esteja com a vacina 
em dia, mas recebeu sua última dose há 
mais de 05 (cinco) anos. A dose deve 
ser aplicada no mínimo 20 dias antes da 
data provável do parto. 

(    ) Adulto/idoso que resida ou que for 
viajar para área endêmica (estados: AP, 
TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, 
PA, GO e DF), área de transição 
(alguns municípios dos estados: PI, BA, 
MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco 
potencial (alguns municípios dos 
estados BA, ES e MG). Em viagem 
para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias 
antes da viagem 

(    ) É oferecida anualmente durante a 
Campanha Nacional de Vacinação do 
Idoso. 

 
A alternativa correta , de cima para baixo, é: 
 
A) 4; 1; 5; 3; 2. 
B) 1; 5; 3; 2; 4. 
C) 2; 3; 5; 1; 4.  
D) 2; 3; 1; 4; 5. 
E) 5; 3; 2; 1; 4. 
 
 

 
 
 

Com relação à AIDS assinale a alternativa incorreta:  
 

A) È uma doença que se manifesta após a infecção do 
organismo pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, mais 
conhecido como HIV.  

B) A transmissão ocorre por meio do contato com sangue, 
sêmen, secreção vaginal ou leite materno da pessoa doente.  

C) O suor, lágrima, beijo no rosto ou na boca e uso comum de 
sabonete, toalha, copos ou talhares, entre outros, não 
transmitem a doença.  

D) A distribuição gratuita pelo Ministério da Saúde, de 
medicamentos aos brasileiros que necessitam do tratamento 
de AIDS, trouxe um aumento na sobrevida e uma melhora 
na qualidade de vida dos pacientes portadores. 

E) A detecção do vírus, para diagnóstico da doença, se dá com 
segurança, através de exame da saliva. 

 
 
 

Assinale a alternativa correta para a forma de transmissão ao 
homem, comum a dengue, doença de chagas, febre amarela e 
malária. 
 
A) São doenças transmitidas por vetores. 
B) São doenças de veiculação hídrica. 
C) São doenças de transmissão direta. 
D) São Zoonoses. 
E) São doenças transmitidas por vírus. 

 
 
 

Com relação à imunidade ativa, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune 

da criança, ao entrar em contato com uma substância 
estranha ao organismo, responde produzindo anticorpos e 
células imunes .  

B) Esse tipo de imunidade geralmente dura por vários anos, às 
vezes, por toda uma vida. 

C) Os dois meios de se adquirir imunidade ativa são: 
contraindo uma doença infecciosa e a vacinação. 

D) Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente 
proteção que, contudo, é temporária, durando, em média, 
poucas semanas ou meses. 

E) As vacinas vivas atenuadas, compostas de microrganismos 
vivos atenuados em laboratório, que devem ser capazes de 
multiplicarem-se no organismo,  estimulando  uma resposta 
imune, constituem uma forma de imunidade ativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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Com relação à administração simultânea de diferentes, vacinas 
assinale a alternativa correta. 
 
A) Duas vacinas vivas  atenuadas: esperar 8 semanas. 
B) Febre Amarela e Cólera: esperar  3 semanas. 
C) Difteria e Tétano: esperar 4 semanas. 
D) Coqueluche e Tétano: esperar 3 semanas. 
E) Rubéola e Coqueluche: esperar 8 semanas 

 
 
 

Considerando o modo de transmissão da Malária assinale a 
alternativa  Errada : 
 
A) Pode ocorrer de forma natural quando o plasmódio chega 

ao ser humano por meio da picada de fêmea de Anofelinos 
infectada ou seja com formas infectantes( esporozoítas) na 
glândula salivar. 

B) Cerca de 8 a 10 dias depois de se alimentar com o sangue 
de uma pessoa com malária a fêmea de Anofelinos poderá 
passar a transmitir a doença para outras pessoas, através de 
picada a cada nova necessidade de se alimentar com 
sangue, o que ocorre a cada dois ou três dias. 

C) Pode ocorrer de forma induzida, outro modo que não o 
natural, como transfusão de sangue, uso compartilhado de 
seringas e/ou seringas contaminadas, de forma congênita e 
acidentes de trabalho em laboratório ou hospital. 

D) A fêmea do mosquito pode continuar transmitindo a 
doença por toda sua vida que é de 90 dias. 

E) O período de incubação, que é o espaço de tempo que vai 
da picada do mosquito infectado até o aparecimento do 
primeiro sintoma tem, na maioria dos casos, duração 
média de 15 dias. 

 
 
 
Com relação à Raiva, assinale a alternativa correta. 
 
A) É uma zoonose causada por bactéria. 
B) Envolve os sistemas, levando ao óbito após curta evolução 

da doença. 
C) Acomete animais mamíferos de pequeno porte  suscetíveis 

à doença. 
D) A imunidade pode ser adquirida através da vacinação. 
E) No Brasil, o principal animal que transmite a raiva ao 

homem é o morcego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Considerando as Normas de qualidade da água para consumo 
humano, definidas através da Portaria MS 1.469/2000, 
estabeleça relação entre as designações e as conceituações 
constantes dos dois conjuntos abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta: 
 

DESIGNAÇÃO CONCEITUAÇÃO 

 
1. Sistema de 

abastecimento de água 
para consumo humano; 

2. Àgua potável. 
3. Vigilância da qualidade 

da água p/ consumo 
humano. 

4. Escherichia Colli; 
5. Solução alternativa de 

abastecimento de água 
p/ consumo humano. 

 

(    ) Considerada o mais 
específico indicador de 
contaminação fecal da 
água e de eventual 
presença de organismos 
patogênicos. 

(    ) Conjunto de ações 
adotadas continuamente 
pela autoridade de saúde 
pública, para verificar se a 
água consumida pela 
população atende às 
especificações e normas 
técnicas e para avaliar os 
riscos á saúde da 
população. 

(    ) Para consumo humano, 
cujos padrões 
microbiológicos, físicos, 
químicos e radioativos, 
atendem ao padrão de 
potabilidade e que não 
oferece riscos à saúde. 

(    ) Modalidade de 
abastecimento coletivo de 
água distinta, incluindo, 
dentre outras, fontes poço 
comunitário, distribuição 
por veículo transportador, 
instalações condominiais 
horizontais ou verticais. 

(    ) Instalação composta por 
conjunto de obras civis, 
materiais e equipamentos, 
destinada à produção e à 
distribuição canalizada de 
água potável para 
populações, sob a 
responsabilidade do poder 
público, mesmo que 
administrada em regime de 
concessão ou permissão. 

 

A alternativa correta é: 
 

A) 1; 2; 4; 5; 3. 
B) 4; 3; 2; 5; 1. 
C) 4; 5; 2; 3; 1. 
D) 2; 4; 3; 1; 5. 
E) 3; 4; 5; 2; 1. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34
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Com relação às recomendações, quanto aos procedimentos 
após o tratamento da água domiciliar com o Hipoclorito de 
sódio,assinale a alternativa correta: 
 
A) O tempo de contato, ou seja, o tempo de espera para que a 

água possa ser utilizada é de 30 minutos. 
B) O procedimento de tratamento com hipoclorito de sódio é 

recomendado apenas, para zona rural e para grandes 
depósitos ou caixas d’água. 

C) Considerando que a água passou por um tratamento 
químico, é dispensável o uso de tampas ou cobertura do 
recipiente ou vasilhame.   

D) A dosagem de hipoclorito de sódio para o tratamento da 
água domiciliar está diretamente relacionado às 
características da cidade: clima, altitude, hábitos, 
condições socioeconômicas.  

E) Não mexer ou misturar a água após a colocação do 
hipoclorito de sódio por no mínimo 6 horas.  

 
 
 

Considerando as técnicas utilizadas no controle dos riscos 
biológicos, estabeleça relação entre as duas colunas 
numerando a segunda de acordo com a primeira e, em seguida, 
assinale a alternativa correta: 
 

 
 
1. Assepsia. 
2. Esterilização. 
3. Desinfecção. 
4. Limpeza e secagem. 
 

(    ) Processo físico ou químico 
que destrói todos os 
microorganismos, exceto 
os esporulados. 

(    ) Retirada da sujidade, 
utilizando água e sabão, 
dos artigos, das 
dependências, dos 
equipamentos e das 
instalações, podendo ser 
manual ou automática. 

(    ) Processo em que todos os 
microorganismos, mesmo 
os mais resistentes como 
vírus e esporos, são 
completamente 
eliminados. 

(    ) Conjunto de 
procedimentos para 
impedir a penetração ou 
contaminação de locais   
por microorganismos. 

 
A sequência correta é: 
 
A) 3; 4; 1; 2.  
B) 3; 4; 2; 1. 
C) 2; 3; 4; 1. 
D) 2; 3; 1; 4. 
E) 4; 1; 2; 3. 
 

 
 
 
Com relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis-DST, 
estabeleça relação entre as colunas, numerando a segunda de 
acordo com a primeira, e em seguida, assinale a alternativa 
correta  
 

DST Características 
1. Sífilis 
2. Condiloma 
3.  Gonorréia 
4. AIDS 

(    ) Causada pelo Papiloma Vírus Humano 
(HPV), caracteriza-se por verrugas que 
crescem em torno dos órgãos genitais e 
ânus, geralmente indolores, podendo 
causar coceira e sangramento quando se 
tenta arrancá-las. 

(    ) Se manifesta após a infecção do 
organismo humano pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana, mais 
conhecido como HIV 

(    ) Corrimento amarelo (pus) que suja a 
roupa e às vezes muito ardor para urinar, 
apresentando mal cheiro. 

(    ) Causada por uma bactéria (Treponema 
pallidum), capaz de infectar qualquer 
órgão ou tecido humano. O agente 
causador entra no organismo através de 
pequenas lesões na pele ou mucosas, ou 
pela corrente sanguínea.  

 
A sequência correta, de cima para baixo, é 
 
A) 1; 3; 4; 2. 
B) 2; 4; 3; 1. 
C) 3; 4; 2; 1. 
D) 3; 2; 1; 4. 
E) 2; 3; 4; 1. 
 
 
 
Com relação ao agente etiológico da AIDS, assinale a 
alternativa incorreta 
 
A) O vírus da AIDS é bastante sensível ao meio externo. 
B) Estima-se que vírus da AIDS possa viver em torno de uma 

hora fora do organismo humano. 
C) Graças a uma variedade de agentes físicos (calor, por 

exemplo) e químicos (água sanitária, glutaraldeído, álcool, 
água oxigenada) o vírus pode tornar-se inativo 
rapidamente. 

D) O uso de preservativos, mesmo de maneira adequada, não 
impede o contágio durante as relações sexuais. 

E) Relação sexual (homo ou heterossexual) com pessoa 
infectada, sem o uso de preservativos (camisinha); 
compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente 
no uso de drogas injetáveis; transfusão de sangue 
contaminado pelo HIV; reutilização de objetos pérfuro-
cortantes com presença de sangue ou fluidos 
contaminados constituem comportamento de risco à 
contaminação. 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Com relação à imunização passiva, assinale a alternativa 
Incorreta: 
 
A) É obtida pela transferência à criança de anticorpos 

produzidos por um animal ou outro homem.  
B) A imunidade passiva natural é o tipo mais comum de 

imunidade passiva, sendo caracterizada pela passagem de 
anticorpos da mãe para o feto através da placenta e 
também pelo leite.  

C) A transferência de anticorpos  da mãe para o filho ocorre 
nos últimos 2 meses de gestação, de modo a conferir uma 
boa imunidade à criança durante seu primeiro ano de vida. 

D) A imunidade passiva artificial pode ser adquirida sob três 
formas principais: a imunoglobulina humana combinada, a 
imunoglobulina humana hiperimune e o soro heterólogo. 

E) A transfusão de sangue não constitui  uma  forma de se 
adquirir imunidade passiva, apesar de dispor dos diversos 
tipos de produtos sanguíneos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Com relação às doenças e suas caracteristicas, estabeleça 
relação entre a primeira coluna e a segunda e, em seguida, 
assinale a alternativa correta 

 

 
A sequência correta de cima para baixo é 
 
A) 1; 5; 2; 3; 4. 
B) 2; 4; 3; 5; 1. 
C) 3; 2; 4; 5; 1. 
D) 2; 3; 5; 4; 1. 
E) 5; 1; 3; 4; 2. 
 
 

DOENÇA CARACTERISTICA 
 
 
1. Cólera  
2. Gastroenterite 
3. Febre tifóide 
4. Hepatite B 
5. Amebíase  

(    ) Termo geral que se refere a um 
grupo de distúrbios cujas causas 
são as infecções e cujos sintomas 
incluem a perda de apetite, a 
náusea, vômito, a diarréia de leve a 
intensa, a dor tipo cólica e o 
desconforto abdominal.  

(    ) Doença infecciosa viral, 
contagiosa, causada pelo  HBV, 
conhecida anteriormente como 
soro-homóloga podendo apresentar-
se como infecção assintomática ou 
sintomática. 

(    ) Doença bacteriana aguda,  causada 
por bactéria do tipo Salmonella, de 
gravidade variável, que se 
caracteriza por febre, mal-estar, 
cefaléia, náusea, vômito e dor 
abdominal, podendo ser 
acompanhada de erupção cutânea. e 
ser fatal se não tratada. 

(    ) Infecção causada por um 
protozoário que se apresenta em 
duas formas: cisto e trofozoíto. 
Varia de uma diarréia aguda e 
fulminante, de caráter 
sanguinolento ou mucóide, 
acompanhada de febre e calafrios, 
até uma forma branda, 
caracterizada por desconforto 
abdominal leve ou moderado, com 
sangue e/ou muco nas fezes. 

(    ) Doença infecciosa intestinal aguda, 
de transmissão predominantemente 
hídrica, que se caracteriza, em sua 
forma mais evidente, por diarréia 
aquosa súbita, profusa e sem dor, 
vômitos ocasionais, desidratação 
rápida, causada pelo bastonete 
Vibrio cholerae 

QUESTÃO 39 QUESTÃO 40




