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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Numere  a segunda coluna de acordo com a  primeira quanto 
aos sinais e sintomas apresentados por uma pessoa para o 
diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível. 
 

1. Corrimento vaginal 
e prurido  

(    ) Doença pélvica inflamatória 
por Clamídia ou Gonorréia 

2. Úlcera Genital  (    ) Vaginite bacteriana 
3. Dor no baixo 

ventre  
(    ) Cancro mole, Herpes genital 

e Sífilis 
4. Corrimento 

Vaginal  
(    ) Infecção por clamídia ou 

gonorréia 
5. Dor ao urinar e 

durante a relação 
sexual 

(    ) Doenças pélvicas 
inflamatórias, relação sexual 

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

 

 
 
 

Assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as 
falsas: 
 

(    ) As doenças sexualmente transmissíveis são infecções 
transmitidas através do contato sexual sem proteção ou 
de mãe para filho durante a gestação e parto ou por 
transfusão de sangue contaminado. 

(    ) O Ministério da Saúde vem trabalhando com 
abordagem sindrômica que é uma forma de detectar, 
tratar e tomar medidas preventivas na primeira 
consulta, por meio da síndrome apresentada pela 
pessoa. 

(    ) O Ministério da Saúde vem trabalhando com a 
abordagem sindrômica por ser uma forma simples e 
econômica em virtude de não necessitar exames 
laboratoriais que oneram os cofres públicos. 

(    ) As doenças sexualmente transmissíveis são infecções 
transmitidas apenas pelo contato sexual. 

(    ) Se não tratadas as DST podem trazer complicações 
sérias para o portador. 

(    ) Dentre as complicações das DST podem-se citar: maior 
risco de câncer cervical; doenças inflamatórias 
pélvicas; infertilidade e abortamento. 

 
A sequência  correta de cima para baixo é 
 

A) V, V, F, F, F, F. 
B) V, V, F, F, V, F. 
C) F, F, V, V, F, F. 
D) V, V, F, F, V, V. 
E) V, F, V, V, F, V. 

 
 
  
Em relação a denominada transição epidemiológica pode-se 
afirmar que: 
 
A) está associada a um predomínio da mortalidade por doenças             

crônicas  degenerativas. 
B) não está relacionada à transição demográfica. 
C) nos atuais países subdesenvolvidos começou mais tarde, 

está sendo mais lenta do que nos países desenvolvidos. 
D) a relação da mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias acentuou-se muito nos últimos anos. 
E) como decorrência do declínio da natalidade, ocorre um 

aumento da mortalidade. 
 
 
 

 
O envelhecimento de uma população ocorre: 
 
A) apenas pela diminuição da mortalidade. 
B) quando os movimentos migratórios são fatores 

determinantes. 
C) quando a diminuição da fecundidade é um fator decisivo. 
D) como conseqüência imediata da diminuição da mortalidade. 
E) porque a imigração provoca, em geral, um envelhecimento 

da população no local de origem. 
 
 
 
O maior risco de morte a população de 25 a 44 anos para ambos 
os sexos são as: 
 
A) Doenças do aparelho circulatório. 
B) Causas externas. 
C) Neoplasias. 
D) Causas mal definidas. 
E) Doenças do aparelho respiratório. 
 
 
 
A transição demográfica é: 

 
A)  um dado observacional visto tanto em países desenvolvidos 

quanto em países emergentes. 
B) teve seu início no Brasil a partir das políticas públicas que, 

no início do século XX, estabeleceram um controle sobre 
varias epidemias, entre as quais a febre amarela. 

C) tem se caracterizado por uma sequências de etapas 
nitidamente marcadas e com uma cronologia semelhante 
nos diversos países. 

D) um modelo macroteórico que relaciona indicadores como 
taxa de fertilidade e taxa de mortalidade para explicar as 
mudanças na composição das populações. 

E) insuficiente para explicar o envelhecimento da população 
brasileira, já que o desenvolvimento tecnológico em nosso 
país não é o mesmo dos países desenvolvidos. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Assinale a alternativa correta de acordo com o significado das 
siglas SIM; SINAN;SIH-SUS;SINASC, respectivamente: 
 
A) Sistema internacional de mortalidade; sistema 

internacional sobre notificação de agravos nacionais; 
sistema de internações hospitalares do SUS; sistema 
informatizado sobre nascimento. 

B) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de 
informação de agravos nacionais; sistema de informações 
hospitalares do SUS; sistema de informação de nascidos 
vivos. 

C) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de 
informação de agravos de notificação; sistema de 
informação sobre nascidos. 

D) Sistema informatizado sobre mortalidade; sistema 
informatizado nacional sobre agravos de notificação; 
sistema de internações hospitalares do SUS; sistema 
informaizado sobre nascimento. 

E) Sistema de informação sobre mortalidade; sistema de 
informação e agravos e notificação; sistema de 
informação hospitalares do SUS; sistema de informação 
de nascidos vivos. 
 
 
 

A confiabilidade dos dados epidemiológicos é de 
fundamental importância para avaliação dos programas 
destinados ao controle das grandes endemias do país. O 
Programa Nacional de Controle da Tuberculose lança mão de 
diferentes bancos de dados necessários à geração de 
informação para a sua avaliação. Não corresponde a um dos 
bancos utilizados nas rotinas de avaliação do PNCT: 
 
A) SINAN. 
B) SIM. 
C) SINASC. 
D) SIH-SUS. 
E) SILTB. 
 
 
 
O sistema de informação alimentado com boletins de 
produção dos serviços de saúde é: 
 
A) APAC. 
B) SIAB. 
C) SIOPS. 
D) SIH. 
E) SICLON. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter: 
 
A) Majoritário. 
B) Minoritário. 
C) Obrigatório. 
D) Complementar. 
E) Normativo. 
 
 
 
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece como 
competência nacional 
 
A) Descentralização para os municípios dos serviços e das 

ações de saúde. 
B) Coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde 

pública e hemocentros. 
C) Vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
D) Execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de 

saúde do trabalhador. 
E) Formação de consórcios administrativos intermunicipais. 

 
 
 
 
Quanto ao direito à saúde e a sua garantia, analise as afirmativas 
abaixo: 
 

1. A execução de ações de vigilância sanitária, a vigilância 
nutricional e a orientação alimentar, a colaboração na 
proteção do meio ambiente e a participação no controle e na 
fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
são exemplos de ações incluídas no campo de atuação do 
SUS. 

2. O SUS é constituído tanto pelas ações e serviços de saúde 
prestados por órgãos e instituições publicas federais, 
estaduais e municipais quanto pela administração direta e 
indireta e as funções mantidas pelo poder público. 

3. O estado tem o dever de garantir o direito fundamental à 
saúde, apenas a execução de políticas econômicas sociais 
que visem à redução de risco de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços pra a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 3. 
D) 2 e 3. 
E) 1 e 3. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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 No que se refere às ações e serviços de saúde, que integram o 
SUS, analise as afirmativas: 
 
1. São desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas 

no artigo 198 da Constituição Federal. 
2. Devem obedecer aos princípios da preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 
e mental. 

3. Devem obedecer, exclusivamente, à descentralização 
político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo, com ênfase na descentralização dos serviços 
para os municípios e na regionalização e hierarquização 
da rede de serviços de saúde. 

4.  A obediência ao princípio da universalidade de acesso 
aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é 
facultativa para os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o SUS. 

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1 e 2. 
B) 1, 2, e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 4. 
E) 2. 
 
 
 
As atividades abaixo enumeradas estão incluídas no campo de 
atuação do SUS, exceto: 
 
A) Vigilância sanitária. 
B) Vigilância epidemiológica. 
C) Saúde do trabalhador. 
D) Saneamento ambiental. 
E) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
  
 
 
 O esquema MDT/PQT é uma importante estratégia no 
controle de: 
 
A) Leishimaniose tegumentar. 
B) Filariose. 
C) Malária. 
D) Hanseníase. 
E) Hepatite B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A polioquimioterapia é considerada a estratégia mais importante 
na eliminação da hanseníase e foi introduzida no Brasil a partir 
de 1986. Quanto aos fundamentos da proposta de eliminação da 
hanseníase mediante a quimioterapia, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) O doente é a única fonte importante de infecção e, abaixo de 

um limiar arbitrário de prevalência, o potencial de 
transmissão é muito limitado. 

B) Devido a sua baixa transmissibilidade, a hanseníase tenderia 
a desaparecer gradualmente se o programa assegurasse o 
tratamento quimioterápico completo de 25% dos doentes 
bacilíferos na população. 

C)  O tratamento radical dos doentes evitaria o contágio de 
animais domésticos, restringindo, assim, o potencial 
zoonótico na população. 

D)  O tratamento dos doentes reduziria pelo menos a produção 
de quadros clínicos de maior gravidade, com dano neural 
mantendo-se, no entanto, taxas de incidência inalteradas. 

E) Eliminaria rapidamente os portadores paucibaciliferos da 
população, contribuindo, portanto, para a eliminação da 
endemia no país. 

 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta padrões e tendências da 
endemia hansênica no Brasil contemporâneo: 
 
A)  Alta transmissibilidade, infecção predominantemente por 

via respiratória, tendência estável ou ligeiramente 
ascendente na detecção de casos novos. 

B) Baixa transmissibilidade, infecção predominantemente por 
via tegumentar, tendência estável ou ligeiramente 
descendente na detecção de casos novos. 

C) Alta transmissibilidade infecção predominantemente por via 
tegumentar, tendência estável ou ligeiramente ascendente na 
detecção de casos novos. 

D) Baixa transmissibilidade, infecção predominantemente por 
via respiratória, tendência estável ou ligeiramente 
ascendente na detecção de casos novos. 

E) Alta transmissibilidade; infecção predominantemente por 
via cutânea; tendência estável ou ligeiramente descendente 
na detecção de casos novos. 
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Os trabalhadores dos hospitais de referência em doenças 
infecciosas estão mais susceptíveis a: 
 
1. maior conversão do teste tuberculínico. 
2. aumento de risco de infecção por tuberculose. 
3. atividades de risco para infecção por tuberculose; 

broncoscopia, entubação orotraqueal e indução de 
escarro. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 2. 
E) 1. 
 
 
 
 

No que se refere ao uso da prova tuberculínica (PPD) no 
diagnóstico da tuberculose, é correto afirmar: 
 

A) Sua leitura é realizada em, no máximo, 48 horas após a 
inoculação. 

B) Indica infecção pelo m. Leprae, e tem grande valor 
diagnóstico isoladamente. 

C) Não é prova indicada para pessoas infectadas com HIV 
com suspeita de tuberculose. 

D)  Ao apresentar como resultado enduração de 10mm, ou 
reator forte, define um caso de tuberculose positivo. 

E) O local adequado para inoculação é o terço superior do 
braço, região da curva do deltóide, por via intradérmica, 
volume de 0,1 ml. 

 

 
 
Os intervalos entre a 1ª e 2ª doses da vacina oral contra a 
poliomielite, e entre a 2ª e 3ª doses de vacina contra a hepatite 
B são, respectivamente: 
 
A) 30 e 30 dias. 
B) 30 e 45 dias. 
C) 30 e 60 dias. 
D) 30 e 90 dias. 
E) 30 e 150 dias. 
 
 
 
 A vacina BCG, contra tuberculose, é administrada por via 
intradérmica, e a reação local esperada é: 
 
A) Pústula, com duração habitual de 18 meses. 
B) Eritema em 20 dias e nódulo que dura até 4 semanas. 
C) Pápula hipoestésica, evoluindo para úlcera com duração 

habitual de 2 semanas. 
D) Vesícula, seguido de pústula, seguindo-se crosta, com 

duração habitual de 24 semanas. 
E) Nódulo, seguido de pústula, seguindo-se crota e úlcera. 

com duração habitual de 6 a 12 semanas após a aplicação. 

 
 

 
Em relação à vacina contra febre amarela, é correto afirmar que: 
 

A) Deve ser aplicada toda vez que uma pessoa viaja para áreas 
consideradas endêmicas, independente de vacinação 
anterior. 

B) É administrada em 2 doses, com intervalo de 30 dias. 
C) Em áreas endêmicas, a idade mínima de vacinação é de seis 

meses. 
D) A população indígena não necessita ser vacinada. 
E) Confere imunidade após 20 dias, por ate 5 anos. 
 

 
 
Dentre as funções da vigilância Epidemiológica situam-se todas 
as ações abaixo listadas, exceto: 
 

A) Processamento de dados coletados. 
B) Divulgação de informações pertinentes. 
C) Análise e interpretação dos dados processados. 
D) Avaliação da eficácia e efetivação dos dados processados. 
E) Normatização de funcionamento e qualidade de bens e 

serviços de saúde. 
 

 
 
Para a vigilância epidemiológica, a coleta de dados é o 
momento fundamental para a construção de informações que 
orientem as ações de controle e combate às doenças e agravos á 
saúde. Relacione as fontes de dados epidemiológicos com os 
tipos de dados 
 

Fontes de dados epidemiológicos: 
 

A - Declaração de óbito. 
B - Boletim individual de notificação. 
C - Registro de internação hospitalar. 
D - Contagem populacional. 
 

Tipos de dados 
 

1) Dados demográficos. 
2) Dados de mortalidade. 
3) Dados de morbidade. 
4) Notificação de surtos/epidemiológicos. 
 

A correlação correta  é 
 

A) 1B, 2A, 3D, 4C. 
B) 1D, 2A, 3C, 4D. 
C) 1D, 2C, 3A, 4B. 
D) 1A, 2B, 3D, 4C. 
E) 1C, 2A, 3B, 4D. 
 
 
 

Para fins de vigilância epidemiológica, a notificação negativa de 
uma determinada doença significa a (o): 
 

A) Não envio a notificação da doença. 
B) Notificação da não ocorrência de casos da doença. 
C) Notificação de outras doenças. 
D) Notificação dos soropositivos da doença. 
E) Notificação dos soronegativos da doença. 
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