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INSTRUÇÕES 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões consta de 50 (CINQÜENTA) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de 
Nível Médio, Nível Médio com Formação Técnica e Nível Superior. Leia-o atentamente e marque apenas uma 
alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o 
seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do dia 13 de outubro de 2008. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no Edital nº019/2008 – SEARH/SESAP, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 13 de outubro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 15 de 
outubro de 2008. 
b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes a sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax), via e-mail e outros diversos 
do que determina o item 6.3 do Edital n°019/2008 – SEARH/SESAP. 
 
 
 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
TEXTO:      Conversa de botequim 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 
Uma boa média que não seja requentada, 

Um pão bem quente com manteiga à beça, 
Um guardanapo e um copo d’água bem gelada. 

Feche a porta da direita com muito cuidado 
Que não estou disposto a ficar exposto ao sol, 

Vá perguntar ao seu freguês do lado 
Qual foi o resultado do futebol. 

 
Se você ficar limpando a mesa 

Não me levanto nem pago a despesa... 
Vá pedir ao seu patrão 

Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. 
Não se esqueça de me dar palito 

E um cigarro pra espantar mosquito. 
Vá dizer ao charuteiro 

Que me empreste umas revistas, 
Um cinzeiro e um isqueiro. 

 
Telefone ao menos uma vez 

Para 34-4333 
E ordene ao seu Osório 

Que me mande um guarda chuva 
Aqui pro nosso escritório. 

Seu garçom me empreste algum dinheiro 
Que eu deixei o meu com o bicheiro. 

Vá dizer ao seu gerente 
Que pendure esta despesa 

 No cabide ali em frente.        (Noel Rosa) 
 

01) Considerando a primeira estrofe do texto, assinale a alternativa em que há um exemplo em que o advérbio modifica 
o verbo: 
A) “Vá perguntar ao seu freguês do lado...”   D) “Que não estou disposto a ficar exposto ao sol...” 
B) “Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa...”  E) “Qual foi o resultado do futebol.” 
C) “ Um guardanapo e um copo d’água bem gelada...” 

02) O texto apresenta a letra de um dos mais famosos sambas da música popular brasileira. Assinale a alternativa que 
caracteriza a primeira pessoa do discurso: 
A) “Vá dizer ao seu gerente.”    D) “Não me levanto nem pago a despesa...” 
B) “Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão.” E) “E ordene ao seu Osório.” 
C) “Feche a porta da direita com muito cuidado.” 

03) “Feche a porta da direita com muito cuidado...” Assinale a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra 
sublinhada anteriormente: 
A) dano  B) reverência  C) lástima  D) habilidade  E) cautela 

04) Assinale a afirmativa abaixo que encontra-se no sentido figurado: 
A) “Feche a porta  da direita com muito cuidado.”  D) “Telefone ao menos uma vez 
B) “Seu garçom me empreste algum dinheiro.”          Para 34-4333.” 
C) “Que pendure esta despesa    E) “Vá perguntar ao seu freguês do lado 
 No cabide ali em frente.”            Qual foi o resultado do futebol.” 

05) A segunda pessoa do texto representa: 
A) O garçom que encontrava-se limpando a mesa do botequim. 
B) Seu Osório, o dono do guarda chuva. 
C) O bicheiro que pendurou a despesa e espantou o mosquito. 
D) O freguês da mesa do lado que assistia ao futebol. 
E) O dono do botequim que sempre emprestava dinheiro aos fregueses. 

06) Em “Seu garçom me empreste algum dinheiro”, assinale a classe gramatical a que pertencem as palavras sublinhadas 
anteriormente: 
A) adjetivo  B) numeral  C) pronome  D) substantivo  E) advérbio  

07) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi utilizado INCORRETAMENTE: 
A) Vi-o à distância.       D) Às três horas chegarei em casa. 
B) Estava à porta da miséria.     E) Usa temperos à mineira. 
C) Dirigiu-se à cidade. 
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08) “Que me mande um guarda-chuva 
       Aqui pro nosso escritório.” O trecho sublinhado anteriormente diz respeito à(ao): 

A) freguês do lado.      D) porta da direita. 
B) charuteiro.      E) botequim. 
C) casa do seu Osório. 

09) Em relação à tipologia textual, o samba de Noel Rosa é um exemplo de: 
A) narração  B) dialogação  C) injunção  D) descrição  E) explicação 

10) “ E ordene ao seu Osório.” A palavra sublinhada anteriormente foi acentuada pelo mesmo motivo que: 
A) café  B) alvéolo  C) série   D) mês   E) bíceps 
 

SAÚDE PÚBLICA 
11) Considere que existe uma comunidade rural que não possui assistência à saúde e sua população trabalhadora vive 

da agricultura de subsistência e pequenos comércios. A aplicabilidade da Lei Orgânica de Saúde – Lei Federal         
n° 8080/1990 é incisiva em suas diretrizes e para este caso destaca: 
I. A igualdade de assistência à saúde, sem privilégios específicos para a população da zona urbana ou rural. 

II. A participação comunitária. 
III. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e com isto, moradores de 

comunidades não precisam contribuir com o Estado para ter acesso aos mesmos. 
Está(ao) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) III   D) I e III  E) I, II e III  

12) São princípios que compõem a Política Nacional de Humanização: 
I. O fortalecimento da participação popular em todas as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS). 

II. O fortalecimento do trabalho em equipe multidisciplinar, valorizando as atividades realizadas em grupo e as práticas de 
educação em saúde. 

III. O fortalecimento do controle social pela participação da comunidade, dos usuários do sistema e de seus familiares. 
IV. O fortalecimento e a valorização dos trabalhadores no sentido do avanço da democratização da gestão. 

Estão corretos apenas os ítens: 
A) I, II e III  B) I, II, III e IV  C) II, III e IV  D) I, II e IV  E) I, III e IV 

13) A Lei Federal n° 8142/1990 estabelece que os municípios devem se organizar para receber repasse de recursos 
financeiros. Para tanto, os municípios deverão contar com: 
A) Conselho Municipal de Saúde e Sindicato de Trabalhadores em Saúde. 
B) Conselho Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. 
C) Conferência Municipal de Saúde e Gestão Compartilhada. 
D) Consórcio Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde. 
E) Relatório de Gestão e Conselho Municipal de Saúde. 

14) Após criação e implantação do SUS e a publicação da Lei Orgânica de Saúde, a participação da comunidade no 
controle das ações de saúde ampliou-se a partir da: 
A) Publicação da Norma Operacional Básica – NOB/SUS. D) Criação do Programa Saúde de Família (PSF). 
B) Publicação da Lei Federal n° 8142/1990.   E) Criação do Fundo Municipal de Saúde.  
C) Publicação da criação dos Conselhos Estaduais. 

15) O Pacto de Gestão do SUS define as responsabilidades sanitárias e atribuições dos gestores. No que se refere às 
responsabilidades atribuídas aos estados, identifique a afirmativa INCORRETA: 
A) Organizar e pactuar com os municípios, o processo de referência intermunicipal das ações e serviços de média e alta 

complexidade, a partir da atenção básica. 
B) Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do território estadual. 
C) Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública. 
D) Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde considerando as diretrizes estabelecidas no âmbito 

nacional. 
E) Apoiar financeiramente, de forma direta, os hospitais municipais que atendem à média complexidade. 

16) A formulação e a implantação do SUS, resultados do movimento da Reforma Sanitária inseridos na 
redemocratização do país com o fim do período autoritário, tiveram como marco: 
A) A VIII Conferência Nacional de Saúde.   D) Uma Lei do Executivo Federal. 
B) O Conselho de Ministros de Estado.   E) A I Conferência Estadual e Municipal de Saúde. 
C) O resultado da Reunião de Senadores e Deputados. 

17) “A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, 
sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos...” (artigo 9° Lei Federal n° 8080/1990). Analise 
abaixo os incisos que completam corretamente esse artigo: 
I. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

II. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
III. No âmbito do Distrito Federal, pelo órgão equivalente ao nível municipal. 
IV. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
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Estão corretos apenas os incisos: 
A) I, II e III B) I, III e IV  C) I, II e IV  D) II, III e IV  E) II e III 

18) À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete definir e coordenar os sistemas de: 
A) Redes integradas de assistência de alta complexibilidade. 
B) Rede de laboratórios de saúde pública. 
C) Vigilância Epidemiológica. 
D) Vigilância Sanitária. 
E) Todas as alternativas anteriores completam o enunciado. 

19) “Os municípios poderão constituir ___________ para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam.” Artigo 10 da Lei Federal n° 8080/1990. Marque a alternativa abaixo que completa corretamente o 
artigo citado anteriormente: 
A) organizações B) consórcios  C) departamentos D) distritos  E) serviços 

20) Na Política de Atenção Básica, o bloco é constituído por dois componentes – Piso de Atenção Básica – PAB Fixo e 
Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. A transferência dos recursos financeiros para o critério do PAB 
Fixo é feita:  
A) mensalmente.  B) bimestralmente. C) trimestralmente. D) semestralmente. E) anualmente. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
21) A figura abaixo apresenta a tela do Excel. Analisando-a, identifique o nome de cada barra que está numerada com 

sua respectiva denominação: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) Barra de Menus.  
(    ) Barra de Título.  
(    ) Barra Padrão ou de ferramentas de comando.  
(    ) Barra de Fórmulas.  
(    ) Barra de Ferramentas de Formatação.  
A seqüência está correta em: 
A) 5, 4, 3, 1, 2 B) 4, 5, 3, 1, 2  C) 4, 5, 2, 1, 3  D) 5, 3, 4, 1, 2   E) 1, 2, 3, 4, 5 

22) Analise a tabela apresentada abaixo: 
   
 
 
 
 
 
 
 

Dentre as fórmulas apresentadas abaixo, assinale a que deve ser utilizada para se obter o valor total de algodão 
gasto nos meses de Agosto e Setembro: 
A) +A4+C4  B) =4A+AC  C) =A4+C4  D) A4+C4=   E) N.R.A. 

23) Uma das responsabilidades do sistema operacional é o sistema de arquivos. Dentre as alternativas apresentadas 
abaixo, assinale a que apresenta o programa específico do Windows para realizar esse gerenciamento: 
A) Outlook Express.      D) Windows Explorer. 
B) Windows Movie Maker.     E) Windows Media Player. 
C) Internet Explorer. 

24) Assinale entre as alternativas abaixo, a que NÃO pertence ao Menu Editar do Microsoft Office Word 2003: 
A) Copiar.       D) Colar. 
B) Localizar.      E) Cabeçalho e Rodapé. 
C) Selecionar tudo. 

25) “No Microsoft Office Excell, as ___________ são formadas através da interseção ‘cruzamento’ de uma coluna com 
uma linha”. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior: 

 A) planilhas  B) pastas  C) fórmulas   D) células  E) colunas 
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26) Correio eletrônico é o serviço básico de comunicação entre uma rede de computadores conectados à Internet. 
Assinale, entre as alternativas apresentadas abaixo, a que apresenta o símbolo correto para separar o nome do 
usuário do domínio do servidor de email: 

 A) *  B) @   C) #   D) &   E) + 
27) No Microsoft Office Word 2003 é possível inserir número nas páginas. Para isso, é necessário dar um clique no 

menu Inserir, e na lista de opções que aparece, deve-se clicar em Número de Páginas. Acerca disso, assinale a 
afirmativa INCORRETA sobre a opção Número de Páginas:  
A) É possível formatar a numeração a ser inserida, determinando a partir de qual numeração o documento irá iniciar. 
B) Não é possível determinar o alinhamento dos números das páginas no documento. 
C) É possível determinar o formato do número a ser inserido. 
D) É possível determinar a posição do número. 
E) É possível determinar se o número irá aparecer na primeira página ou não. 

28) Analise as afirmativas abaixo sobre o Microsoft Office Word 2003 e assinale V para as verdadeiras e F para as 
falsas: 

(   ) Como é um editor de texto, não é possível inserir tabelas a partir dele. 
(   ) Quando estamos trabalhando com um texto, não é possível inserir uma Borda num parágrafo determinado, somente na 

página toda. 
(   ) Para se inserir um Cabeçalho e Rodapé é necessário ir ao Menu Inserir e selecionar na caixa de opções, Cabeçalho e 

Rodapé. 
(   ) O Microsoft Office Word 2003 possui um recurso de Verificar Ortografia e Gramática. 
A seqüência está correta em: 
A) F, F, F, V  B) V, F, V, F  C) V, V, V, V  D) F, F, F, F   E) V, V, V, F 

29) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o atalho de teclado, quando no Microsoft Office Word 2003, se 
deseja desfazer algo: 

 A) Ctrl + A  B) Ctrl + X  C) Ctrl + C  D) Ctrl + Z  E) Ctrl + V 
30) Analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(   ) O Microsoft Internet Explorer (IE) possui um recurso denominado Supervisor de Conteúdo, em que pode-se controlar 
o conteúdo que pode ser exibido na Internet. 

(   ) Cookies são arquivos armazenados no computador por sites para salvar preferências, como informações de logon. 
(   ) Os arquivos de Internet temporários são cópias de páginas da WEB, imagens e mídia salvas para exibição mais rápida. 
(   ) No IE é possível limpar a listagem de endereços visitados que ficam registrados (histórico) na barra de endereços, 

assim como limitar o número de dias que elas devem ficar registradas. 
A seqüência está correta em: 
A) V, F, V, F B) V, V, V, V  C) F, V, F, V  D) F, F, F, F  E) V, V, F, F 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
31) No que tange à transmissão vertical do HIV pode-se afirmar que, EXCETO:  

A) A criança é infectada pelo  vírus da AIDS durante a gestação. 
B) A criança é infectada pelo  vírus da AIDS durante o parto. 
C) A criança é infectada pelo  vírus da AIDS por meio da amamentação. 
D) A criança, filha de mãe infectada pelo HIV, não tem como não se infectar pelo HIV.  
E) A maioria das crianças nascidas de mãe soropositiva para o HIV não apresenta sinais ou sintomas de infecção pelo HIV 

no nascimento. 
 

32) A Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível causada por: 
A) Vírus.  B) Protozoário.  C) Fungo.  D) Bactéria.  E) Verme. 

 

33) Os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer do colo do útero são: 
I. HPV: sendo esse o principal fator de risco. 

II. Multiplicidade de parceiros sexuais. 
III. Baixa condição socioeconômica. 
IV. Imunossupressão. 
V. Uso prolongado de contraceptivos injetáveis. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II   C) III   D) I, II, III e V  E) I, II, III e IV 

 

34) O iodo é um elemento traçado à semelhança de outros como o cálcio e o ferro, porém, mais raro que estes. Sua 
importância decorre do fato de ser necessário para o adequado funcionamento da glândula tireóide, uma vez que é 
parte constituinte dos hormônios tireóideos. Pacientes com distúrbios por deficiência de iodo podem apresentar, 
EXCETO: 
A) Cretinismo.      D) Desenvolvimento do bócio. 
B) Gigantismo.      E) Abortos espontâneos. 
C) Dificuldade na aprendizagem. 
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35) Sobre a morte materna obstétrica direta, marque a afirmativa correta: 
A) É a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração 

ou da localização da gravidez. 
B) É aquela que ocorre por complicações obstétricas durante gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, 

tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. 
C) É aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período, agravadas 

pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 
D) É resultante de causas incidentais ou acidentais não relacionadas à gravidez e seu manejo. 
E) É morte de uma mulher, devido a causas obstétricas diretas ou indiretas, que ocorre num período superior a 42 dias e 

inferior a um ano após o fim da gravidez.  
36) “A aplicação de insulina deve seguir rigorosa padronização. Em pessoas muito magras ou crianças menores, a injeção 

poderá ser administrada em um ângulo de ________ para evitar que seja aplicada no músculo.”  Assinale a alternativa 
que completa corretamente a frase anterior: 
A) 15º  B) 35º   C) 45º   D) 90º   E) 95º   

37) A desinfecção é o processo de eliminação de microrganismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa e presente 
nos artigos e objetos inanimados, mediante à aplicação de agentes físicos ou químicos. Para a desinfecção de artigos 
e equipamentos suspeitos de contaminação por influenza recomenda-se entre outros, a desinfecção de alto nível que 
é um método que:  
I. Destrói todas as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos, vírus e parte dos esporos.  

II. É indicado para artigos como lâminas de laringoscópio, equipamentos de terapia respiratória, anestesia e endoscópio de 
fibra flexível.  

III. Os agentes mais comumente usados são o glutaraldeído e o ácido paracético, além do processo de pasteurização. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I e III  C) II   D) I e II   E) I, II e III 

38) Considera-se que tem hipoglicemia a criança com desnutrição grave, cujo nível de glicose sangüínea é inferior a 54 
mg/dl (menor que 3 mmol/l). Por isso, o seu risco deve ser sistematicamente avaliado em toda criança hospitalizada 
com desnutrição grave. O quadro clínico da hipoglicemia na desnutrição grave é inespecífico e, na maioria das 
vezes, se expressa como, EXCETO: 
A) Baixa temperatura corporal.     D) Sudorese e palidez. 
B) Provável presença de letargia.    E) Perda de consciência. 
C) Dificuldade de coordenação motora.  

39) A ancilostomíase é uma infecção intestinal que em crianças com parasitismo intenso, pode levar a um quadro de 
hipoproteinemia. Acerca disso, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) É causada por nematódeos. 
B) É também chamada de Amarelão. 
C) É uma doença de notificação compulsória. 
D) Não se transmite de pessoa a pessoa. 
E) A migração da larva através dos pulmões pode causar hemorragia e pneumonite. 

40) O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) caracteriza as áreas do país de acordo com a taxa de 
incidência: 
I. Áreas de baixa incidência: regiões, estados ou municípios com taxa de incidência menor que 100 casos por 100.000 

habitantes.  
II. Áreas de média incidência: regiões, estados ou municípios com taxa de incidência entre 100 e 300 casos por 100.000 

habitantes. 
III. Áreas de alta incidência: regiões, estados ou municípios com taxa de incidência maior que 300 casos por 100.000 

habitantes. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II  B) II e III  C) I   D) I, II e III  E) I e II 

41) É definido pela Organização Mundial da Saúde “como uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que 
compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher”. Assinale a alternativa 
correta correspondente ao enunciado: 
A) Amenorréia. B) Dismenorréia. C) Sialorréia.  D) Climatério.  E) Menopausa. 

42) Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
I. Esterilização por meios químicos. 

 

II. Esterilização por meios físicos. 
 

(   ) Óxido de etileno. 
(   ) Peróxido de hidrogênio. 
(   ) Glutaraldeído. 
(   ) Calor seco. 
(   ) Ácido peracético. 

A seqüência está correta em: 
A) I, I, II, I, II B) I, II, I, I, II  C) II, II, I, I, I  D) I, I, I, II, I  E) I, II, I, I, I 

43) As vacinas que contêm vírus vivos atenuados são, EXCETO: 
A) Tríplice viral. B) Poliomielite.   C) Rubéola.  D) Raiva.  E) Febre amarela. 
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44) A posição de SIMS está indicada para: 
A) Preparo em cirurgia oftálmica.    D) Realização de sondagem vesical. 
B) Preparo em realização de exames retais.   E) Preparo para cirurgia de tireóide. 
C) Alimentação do paciente com dificuldades respiratórias. 

45) A hiperglicemia pode ocorrer nas seguintes situações, EXCETO: 
A) Stress.       D) Uso de glicocorticóides. 
B) Acromegalia.      E) Uso de progestágenos.  
C) Hipotireoidismo. 

46) As vitaminas são compostos orgânicos encontrados nos alimentos, essenciais para o crescimento dos tecidos do 
corpo. As vitaminas podem ser classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são 
armazenadas nos tecidos do corpo. São elas, EXCETO: 
A) A  B) C   C) D   D) E   E) K 

47) Os postos de coleta são classificados como serviços de laboratórios clínicos pertencentes a estabelecimentos de saúde 
que fornecem serviços auxiliares de diagnose e terapia. O sangue colhido no tubo sem EDTA, em volume suficiente 
(mínimo de 2ml), é indicado para coleta de: 
I. Hemograma.    II. Série vermelha.   III. VHS. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) III  B) I e III  C) I e II   D) I   E) I, II e III 

48) Investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados clinicamente 
declarados ou suspeitos e seus contatos, que tem como principais objetivos, EXCETO: 
A) Identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão. 
B) Identificar os grupos expostos a menor risco. 
C) Confirmar o diagnóstico. 
D) Determinar as principais características epidemiológicas.  
E) Orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos.  

49) O Evento Adverso Pós-Vacinação é qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha recebido algum 
tipo de imunobiológico. É um evento que está temporalmente associado ao uso da vacina. A grande maioria dos 
eventos são locais e sistêmicos leves, por isso, as ações de vigilância são voltadas para os eventos moderados e 
graves. São características de um evento adverso grave, EXCETO: 
A) Hospitalização por pelo menos 24 horas. 
B) Disfunção ou incapacidade significativa e/ou persistente. 
C) Evento que resulte em anomalia congênita. 
D) Risco de morte. 
E) Não necessidade de exames complementares e tratamento médico.  

50) Sobre o padrão de morbidade e mortalidade da população de um município, os critérios que podem ser utilizados 
para definir prioridades são: 
I. Magnitude: incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos. 

II. Potencial de disseminação: risco de disseminação para indivíduos ou coletividade. 
III. Transcendência: severidade, relevância social e econômica. 
IV. Vulnerabilidade: existência de medidas de controle viáveis e efetivas. 
V. Compromissos internacionais: doenças alvo de esforços conjuntos entre países. 
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) III e V   B) I, II, III e V  C) I e II   D) I, II e IV  E) I, II, III, IV e V 

 
   
 
 


