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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 01 a 03. 
 

“Depois de 119 dias, o horário de verão termina à meia-noite de hoje [...] mas 
a meta de economia de energia não foi atingida. A redução de demanda por 
energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste foi de 4,5%, enquanto o 
governo esperava 5%. Na região Sul, a redução de demanda foi de 5%, mas 
o governo esperava 6%. 
, 
Com os resultados obtidos, a redução média da demanda por energia no 
horário de pico foi de aproximadamente 4,5% em toda a área de abrangência 
da medida [...]. A redução da demanda conseguida equivale ao consumo, no 
horário de pico, de cidades do porte de Belo Horizonte, Contagem, Betim e 
Porto Alegre somadas, ou à energia produzida pelas usinas nucleares de 
Angra 1 e 2. [...] 
 

A economia média de energia seria suficiente para atender a metade do 
consumo de cidades do porte de Florianópolis e Belo Horizonte. A adoção da 
medida significou ainda uma economia de 0,4% no nível de água dos 
reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste e de 1% 
nos reservatórios da região Sul. A medida também tem efeito na tarifa de 
energia, evitando reajustes ainda maiores. 
(Adaptado de: Horário de verão termina hoje sem atingir a meta. Jornal de 
Londrina, Londrina, 14 fev. 2004. Economia. p. 6 A). 
 
01. Assinale a alternativa em que a frase “Na região Sul, a redução de 

demanda foi de 5%, mas o governo esperava 6%” está reescrita de 
acordo com as normas de pontuação. 
(A) A região Sul, teve redução de demanda de 5%, mas o Governo 

esperava 6%. 
(B) Embora, o governo esperasse 6% de redução de demanda, na 

região Sul, a redução foi de 5%. 
(C) A redução de demanda na região Sul, foi de 5%, mas o governo 

esperava 6%. 
(D) A redução de demanda, na região Sul, foi de 5%, mas o governo 

esperava 6%. 
 

02. Observe a frase “A medida também tem efeito na tarifa de energia, 
evitando reajustes ainda maiores”. Assinale a alternativa que apresenta a 
conjunção adequada ao sentido que se pretendia expressar na frase 
original. 
(A) A medida também tem efeito na tarifa de energia, se evitar 

reajustes ainda maiores. 
(B) A medida também tem efeito na tarifa de energia, embora evite 

reajustes ainda maiores. 
(C) A medida também tem efeito na tarifa de energia, pois reajustes 

ainda maiores são evitados. 
(D) A medida também tem efeito na tarifa de energia, quando reajustes 

ainda maiores forem evitados. 
 

03. Na reportagem sobre o término do horário de verão, são fornecidas 
equivalências de consumo para o leitor ter a dimensão dos gastos e da 
economia alcançados durante o período em que a medida vigorou. 
Com base nessas comparações, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. Belo Horizonte, Contagem, Betim e Porto Alegre são cidades que 

apresentam o mesmo consumo no horário de pico. 
II. A energia produzida pelas usinas nucleares de Angra 1 e 2 é maior 

do que o consumo das cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre 
no horário de pico. 

III. O consumo de cidades como Florianópolis e Belo Horizonte, 
durante a vigência do horário de verão, é o dobro do que é 
economizado no mesmo período no Brasil. 

IV. As usinas nucleares de Angra 1 e 2 produzem a mesma 
quantidade de energia que as cidades de Belo Horizonte, 
Contagem, Betim e Porto Alegre economizaram no horário de pico, 
durante o horário de verão. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e IV. 

Aparecem novos casos 
 

Cinco novos casos de febre maculosa foram identificados no Rio 
de Janeiro depois que a doença foi confirmada como causa da morte do 
superintendente da Vigilância Sanitária Fernando Villas-Boas. A doença 
também provocou a morte do jornalista Roberto Moura e a internação de um 
professor aposentado, um menino de 8 anos e uma turista. Em São Paulo, 
uma garota de 12 anos morreu em decorrência da doença. Ela foi picada por 
um carrapato quando passeava em um parque. 

(Época, nº 391, nov. 2005.) 

 
04. De acordo com as informações do texto acima, assinale a alternativa 

correta. 
(A) O texto não aponta a forma provável como a vítima paulista 

contraiu a febre maculosa. 
(B) Todas as vítimas da febre maculosa morreram. 
(C) Dos seis infectados, apenas dois sobreviveram. 
(D) O texto inclui Fernando Villas-Boas na contagem de casos de 

febre maculosa no Rio de Janeiro. 
 
A ordem de serviço fictícia abaixo é referência para as questões 05 e 06. 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 – DRH 
 

O Chefe Geral do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais e CONSIDERANDO que o regulamento interno admite 
que sejam relevadas até três faltas do funcionário durante o mês, 
motivadas por doença comprovada mediante apresentação imediata do 
atestado médico; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de haver controle rigoroso com relação 
às faltas do funcionário até 03 (três) dias, justificadas mediante a 
utilização de atestados médicos emitidos por profissionais particulares 
e/ou SAS; 
 

CONSIDERANDO, ainda, o dever funcional imposto ao funcionário de se 
submeter à inspeção médica sempre que for determinado pela autoridade 
competente, até como forma de assegurar melhores condições de saúde 
dos funcionários pertencentes ao Quadro de Pessoal dessa Empresa; 
 

RESOLVE: 
 

RECOMENDAR aos chefes de Departamento, sempre que lhes forem 
apresentados atestados médicos particulares para justificar até três 
ausências no período de um mês, ou que excederem o limite de 09 (nove) 
ao ano, que adotem providências para que seja o funcionário 
encaminhado à Divisão de Medicina e Saúde Ocupacional, para 
submeter-se à inspeção e avaliação de suas condições de saúde. 
 
05. De acordo com o texto, é correto afirmar: 

(A) O funcionário tem assegurado o direito de faltar ao serviço, sem 
necessidade de comprovação, três vezes por mês. 

(B) Os funcionários deverão ser encaminhados à Divisão de 
Medicina e Saúde Ocupacional da empresa toda vez que 
justificar faltas apresentando atestados médicos emitidos por 
profissionais particulares ou SAS. 

(C) Os chefes de Departamento têm até três dias para apurar com 
rigor as faltas de funcionários. 

(D) Deverão ser encaminhados à Divisão de Medicina e Saúde 
Ocupacional os funcionários que apresentarem três atestados 
médicos no período de um mês e os que apresentarem mais de 
nove faltas durante o ano. 

 
06. O termo “relevadas”,  em destaque no texto, pode ser substituído, 

sem perda do sentido, por: 
(A) perdoadas. 
(B) punidas. 
(C) confirmadas. 
(D) impostas. 

 
07. ".... eles foram ícones de uma onda que varreu o país na virada da 

década: a febre dos importados".  
 
O emprego dos dois pontos assinala, no contexto, a introdução de: 
(A) uma restrição à afirmativa anterior. 
(B) uma repetição para realçar o assunto desenvolvido. 
(C) um segmento que explica a frase anterior. 
(D) a citação exata de uma opinião exposta anteriormente. 

 
08. Na frase: “Todos somos os fios do tecido”, há um exemplo de:  

(A) metonímia 
(B) metáfora 
(C) pleonasmo 
(D) eufemismo 

 
09. “Não me deixo tapear”. Empregou-se a colocação proclítica do 

pronome átono, pelo mesmo motivo por que ela foi empregada na 
citação acima em: 
(A) Cada qual se ajeite como puder 
(B) De modo algum me afastarei da cidade. 
(C) Logo que o vi, chamei a polícia. 
(D) alguém lhe disse que havia perigo. 
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10. Há objeto indireto na opção: 

(A) A eleição transcorreu calma. 
(B) A chuva cai mansa nos telhados. 
(C) As cidades elegeram novos prefeitos. 
(D) O povo confia nos seus dirigentes.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
11. Acerca da EC nº 29 de 2000, assinale a alternativa CORRETA. 

(A) A EC nº 29 permitiu que os recursos aplicados nas ações e 
serviços pudessem sofrer desvio de finalidade, no sentido de 
serem realocados em outros setores, de acordo com a 
necessidade da Administração, desde que atendido a supremacia 
do interesse público. 

(B) A aprovação da Emenda Constitucional nº 29, em 2000, 
representou uma importante conquista da sociedade para a 
construção do SUS, pois estabeleceu a vinculação de recursos 
nas três esferas de governo para um processo de financiamento 
mais estável do SUS, além de regulamentar a progressividade do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de reforçar o papel do 
controle e fiscalização dos Conselhos de Saúde e de prever 
sanções para o caso de descumprimento dos limites mínimos de 
aplicação em saúde. 

(C) A EC nº 29 não foi auto-aplicável. Suas exigências e efeitos foram 
sendo colocados em prática um ano após sua aprovação, ou seja, 
somente no ano de 2001 é que se iniciaram os efeitos da referida 
emenda constitucional. 

(D) Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados 
nas ações e serviços públicos de saúde foram equivalentes, no 
caso dos Municípios e do Distrito Federal, a doze por cento do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e 
dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 
3º todos da Constituição Federal. 

 
12. A reforma do artigo 198 da Constituição Federal, levada a cabo pela 

aprovação da Emenda Constitucional nº 29, definiu os limites mínimos de 
aplicação em saúde, e estabeleceu regras até 2004 referentes aos 
repasses financeiros na área da saúde. Após esse período, ficou previsto 
que haveria regulamentação da matéria mediante Lei Complementar, que 
deverá ser reavaliada a cada: 
(A) 05 anos. 
(B) 04 anos. 
(C) Sempre que houver necessidade. 
(D) A cada 03 anos juntamente com a Conferência Nacional de Saúde. 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Em razão da supremacia dos entes, somente a União e os Estados 
é que aplicarão, semestralmente, em ações e serviços públicos de 
saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais, 
no caso da União, na forma definida nos termos da lei 
complementar, no caso dos Estados o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam 
os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II,(todos os artigo são 
da CF/88) deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único e 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - centralização  
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 
integral, com prioridade para as atividades profiláticas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;III - participação da 
comunidade. 

(C) O servidor que exerça funções congruentes às de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias não 
poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos 
específicos nos casos, fixados em lei, para o seu exercício, nas 
hipóteses comprovadas de ausência de prejuízo para a 
Administração, salvo quando houver sido instaurado processo 
administrativo disciplinar e seja apurada a falta grave. 

(D) As instituições privadas poderão participar, de forma 
complementar, do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, 
sendo vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
14. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei, EXCETO: 
(A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 
e outros insumos; 

(B) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, salvo 
as de saúde do trabalhador que competirá ao Ministério Público 
do Trabalho sua regulamentação, posteriormente executadas 
através de ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. 

(C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
(D) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho. 
 
15. No que diz respeito à solicitação de qualificação de uma 

região/microrregião de saúde que deverá ser encaminhada à CIT, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O gestor estadual, conjuntamente com os gestores municipais 

da região a ser qualificada, deve encaminhar à CIB solicitação 
de qualificação da região/microrregião. 

(B) A CIB deverá analisar a solicitação que, se aprovada, deverá 
ser encaminhada ao CES, para conhecimento, e à Secretaria 
Técnica da CIT, para deliberação. 

(C) A Secretaria Técnica da CIT deverá encaminhar documentação 
à Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) do Ministério da 
Saúde, que procederá a respectiva análise, de acordo com o 
PDR que deverá ser e, então, decidirá sobre sua aprovação ou 
não. 

(D) A SAS/MS deverá encaminhar parecer quanto ao processo de 
qualificação à CIT, para decisão quanto à sua homologação. 

 
16. De acordo com o que preceitua a NOAS 2001, o Município não 

habilitado na Gestão Plena do Sistema Municipal quanto na Gestão 
Plena da Atenção Básica Ampliada, enquanto durar a situação de não 
habilitado será de responsabilidade: 
(A) Do próprio Município tendo em vista que é um ente autônomo e 

com personalidade jurídica própria. 
(B) Da Secretaria Municipal de Saúde com apoio do Ministério da 

Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. 
(C) Do Ministério da Saúde. 
(D) Da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
17. A quem compete, por especial, as tarefas de harmonização, de 

integração e de modernização dos sistemas municipais, realizadas 
com a devida eqüidade (admitido o princípio da discriminação positiva, 
no sentido da busca da justiça, quando do exercício do papel 
redistributivo)? 
(A) Poder Público Municipal. 
(B) Poder Público Estadual. 
(C) Poder Público Federal. 
(D) Ambas as esferas do Poder Público, independentemente umas 

das outras. 
 
18. Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis diferentes de 
complexidade, sendo comum estabelecimentos ou órgãos de saúde 
de um município atenderem usuários encaminhados por outro. Em 
vista disso, quando o serviço requerido para o atendimento da 
população estiver localizado em outro município, as negociações 
para tanto devem ser efetivadas exclusivamente na Secretaria 
Estadual de Saúde para que essa possa autorizar o gestor Municipal 
a aceitar o paciente sob pena de não poderem ser realizados os 
atendimentos, face a programação orçamentária municipal. 

(B) A gerência (comando) dos estabelecimentos ou órgãos de saúde de 
um município é da pessoa jurídica que opera o serviço, sejam estes 
estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados. Assim, a 
relação desse gerente deve ocorrer somente com o gestor do 
município onde o seu estabelecimento está sediado, seja para 
atender a população local, seja para atender a referenciada de 
outros municípios. 

(C) O gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela 
avaliação e pela auditoria dos prestadores de serviços de saúde 
(estatais ou privados) situados em seu município. No entanto, 
quando um gestor municipal julgar necessário uma avaliação 
específica ou auditagem de uma entidade que lhe presta serviços, 
localizada em outro município, recorre ao gestor estadual. 

(D) Os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de 
atenção à saúde prestadas entre municípios são alocados, 
previamente, pelo gestor que demanda esses serviços, ao município 
sede do prestador. Este município incorpora os recursos ao seu teto 
financeiro. A orçamentação é feita com base na programação 
pactuada e integrada entre gestores. 
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19. Acerca dos Conselhos de Saúde, no âmbito de sua respectiva esfera de 

atuação, assinale a alternativa correta. 
(A) São deliberativos quando propõem critérios para a definição de 

padrões e parâmetros assistenciais 
(B) O Conselho Nacional de Saúde é deliberativo ao administrar as 

comissões intersetoriais de âmbito nacional, integradas pelos 
Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas 
da sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas 
não compreendidas no âmbito do SUS. 

(C) São órgãos consultivos quando criam critérios e valores para 
remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial, a serem estabelecidos pela direção nacional do SUS. 

(D) São órgãos deliberativos quando assistem a autoridade local ou 
federal no processo de planejamento do SUS. 

 

20. Sobre o atendimento e internação domiciliar, previsto na Lei 8.080/90, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Na modalidade de assistência de atendimento e internação 

domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos 
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 
assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio.  

(B)  O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por 
equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina 
preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

(C) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados 
por indicação de qualquer profissional de saúde com nível superior 
que verifique a necessidade de implantação do procedimento, 
avaliando o caso concreto; todavia, é prescindível a anuência do 
paciente ou de sua família.  

(D) Além da indicação médica que é obrigatória, o atendimento e 
internação domiciliar necessita da expressa concordância do 
paciente e de sua família. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A tuberculose é uma doença grave, porém curável. A associação 
medicamentosa adequada, doses corretas, uso por tempo suficiente, pode 
assegurar a cura do paciente. 
Avalie o quadro e responda: 

ESQUEMAS INDICAÇÕES 
 

DROGAS 
TEMPO 

I 
 

A 
Falência 
 

a 
2RHZ 
7RH 

II B 
Meningoencefálica 
  

b  
2RHZE 
4RHE 

III C 
Recidiva após cura 

c 
3SZEEt 
9Eet 
 

IV D 
Casos novos 
 

d 
2RHZ 4RH 

 

A relação correta entre Esquemas/Indicações/Drogas e Tempo é: 
(A) IAa,IIBb,IIICc,IVDd; 
(B) IDd,IICb,IIIBa,IVAc 
(C) ICc,IIDa,IIIAb,IVBd 
(D) IBb,IIAc,IIIDd,IVCa. 

 

22. O Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde define  como 
Caso novo de tuberculose o paciente que, exceto: 
(A) Concluir o tratamento com esquema I e apresentar positividade do 

escarro após o 6º mês do final do tratamento, tendo havido 
negativação anterior do exame; 

(B) Nunca se submeteu à quimioterapia antituberculosa; 
(C) Fez uso de tuberculostáticos por menos de 30 dias e abandonou 

tratamento; 
(D) Fez tratamento antituberculoso e recebeu alta há mais de cinco 

dias e está com tuberculose em atividade. 
 

23. Qual o conceito de abortamento, adotado pelo manual técnico (Pré-Natal 
e Puerpério) do Ministério da Saúde?   
(A) É a morte ou expulsão do embrião ocorrida antes de 12 semanas 

ou quando o concepto pesa menos de 1kg; 
(B) É a morte ou expulsão do feto ocorrida antes de 20 semanas ou 

quando o concepto pesa mais de 500g; 
(C) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou 

quando o concepto pesa menos de 500g; 
(D) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 10 semanas ou 

quando o concepto pesa menos de 250g. 

 
24. A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro 

clínico, incluindo desde formas inaparentes até quadros graves, 
podendo  evoluir para o óbito. 
Avalie as afirmativas sobre esta doença e responda corretamente 

I. A primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39º C a 40º 
C) de início abrupto, associada à cefaléia, adinamia, mialgias, 
artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não de exantema 
e/ou prurido; 

II. As manifestações hemorrágicas como epistaxe, petéquias, 
gengivorragia, metrorragia, hematêmese, melena, hematuria e 
outros, bem como a plaquetopenia, podem ser observadas em 
todas as apresentações clínicas de dengue. 

III. Diferentemente do que ocorre em outras doenças que levam ao 
choque, na dengue, antes de haver uma queda substancial na 
pressão arterial sistólica (menor que 90mmHg, em adultos), 
poderá haver um fenômeno de pinçamento da pressão arterial, 
ou seja, a diferença entre a pressão arterial sistólica e a 
diastólica será menor ou igual a  20mmHg, caracterizando a 
pressão arterial convergente. 

IV. Os sinais de alarme e o agravamento do quadro se 
caracterizam pela febre elevada (acima de 40º C), persistente e 
contínua.  

V. Ao surgirem sinais de alarme ou aumento do hematócrito na 
vigência de hidratação, é indicada a internação hospitalar.  

Responda corretamente:  
(A) Todas as afirmativas estão corretas; 
(B) Apenas a afirmativa IV está incorreta; 
(C) As afirmativas IV e V estão incorretas; 
(D) As afirmativas III, IV e V estão incorretas. 

 
25. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei 

n.º9.263/96, foi conquista importante para mulheres e homens no que 
diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta na 
referida Lei, o planejamento familiar é entendido como: 
(A) O conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole 
pela mulher, pelo homem, ou pelo casal” (art. 2); 

(B) O conjunto de ações orientadoras, promotoras e  reguladoras, 
que garantem o direito de todos os casais legalmente 
constituídos, a optarem por quaisquer métodos 
contraceptivos.(art. 1); 

(C) O conjunto de ações que define de acordo com o perfil 
socioeconômico do casal, qual o método a ser utilizado por 
estes para o controle da prole (art. 1). 

(D) O conjunto de ações orientadoras que visam limitar o aumento 
de prole em casais de baixa renda (Art. 1, Inciso 3).  

   
26. As alterações emocionais no puerpério manifestam-se basicamente 

das seguintes formas, exceto: 
(A) Baby blue: mais frequente, acomete de 50 a 70% das 

puérperas; 
(B) Depressão: menos frequente, manifesta-se em 10 a 15% das 

Puérperas; 
(C) Angustia pós-natal; 
(D) Separação mãe/bebê. 

 
27. Estima-se que mais de 10% da população mundial está infectada por 

Entamoeba; dentre as espécies citadas, qual é a patogênica?  
(A) E.Coli; 
(B) E.Duodenale; 
(C) E.Americanus; 
(D) E.Histolytica. 

 
28. O Botulismo é uma doença não-contagiosa, resultante da ação de 

potente neurotoxina. Caracteriza-se clinicamente por manifestações 
neurológicas e/ou gastrintestinais. O quadro neurológico propriamente 
dito se caracteriza por: 
(A) Convulsão generalizada, associada a relaxamento total dos 

esfíncteres; 
(B) Paralisia flácida aguda motora descendente, associada a 

comprometimento autonômico disseminado; 
(C) Paralisia flácida aguda ascendente; 
(D) Confusão, Agitação mental e Perda total da consciência . 

 
29. O agente etiológico do botulismo é o  Clostridium botulinum, bacilo 

gram-positivo, anaeróbio, esporulado, que produz toxinas. Das toxinas 
citadas, quais são as patogênicas para o homem? 
(A) As dos tipos A, B, C1 e C2, sendo as mais frequentes a B e C1; 
(B) As dos tipos B, B1, B2 e B3, sendo as mais frequentes a B e B1; 
(C) As dos tipos (A, B, C1, C2, D, E, F e G, sendo as mais 

frequentes a A, B, D e G; 
(D) As dos tipos A, B, E e F, sendo as mais frequentes a A e a B. 
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30. O conceito que segue, define qual das DSTs abaixo listada? 
 

“Caracteriza-se por apresentar lesões múltiplas (podendo ser única), tipo 
úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, com contornos 
eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por exsudato necrótico, 
amarelado e de odor fétido, que quando removido revela tecido de 
granulação que apresenta sangramento fácil quando submetidos a 
traumatismos”.  
 

(A) Cancro Mole; 
(B) Herpes genital; 
(C) Linfogranuloma venéreo; 
(D) Donovanose. 

 
31. Considerando o  Manual de  Doenças  Sexualmente Transmissíveis – 

DST/MS, analise e responda qual afirmativa está incorreta. 
(A) Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída 

à ascensão de microorganismos do trato genital inferior. É um 
processo agudo, salvo nos casos em que é provocada por 
microorganismos, como os causadores da tuberculose, 
actinomicose e outros. Os agentes mais comuns são a Neisseria 
gonorrhoeae e a Chlamydia trachomatis.; 

(B) Tricomoníase é  uma  infecção  causada  pelo  Trichomonas  
vaginalis  (protozoário  flagelado) tendo  como  reservatório  a  
cérvice uterina,  a vagina  e  a uretra. Sua principal forma de 
transmissão é a sexual. Na mulher, pode acometer a vulva, a 
vagina e a cérvice uterina, causando cervicovaginite; 

(C) A vaginose bacteriana é caracterizada pela proliferação 
exacerbada de bactérias patogênicas que promovem um 
desequilíbrio da  flora vaginal normal; é uma infecção de 
transmissão sexual; no homem é assintomática, apenas eleva o pH 
do sêmen; 

(D) A Candidíase vulvovaginal, é uma infecção da vulva e vagina, 
causada por um fungo comensal que habita a mucosa  vaginal  e  a 
mucosa  digestiva; cerca de 80 a 90% dos casos são devidos à 
Candida albicans e de 10 a 20% a outras espécies chamadas não- 
albicans (C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis). 

 

32. A esquistossomose mansônica é uma doença infecciosa parasitária, 
causada pelo Schistosoma mansoni que vive na corrente sanguínea do 
hospedeiro definitivo, cuja evolução clínica pode variar desde formas 
assintomáticas até as extremamente graves. Como ocorre a transmissão 
desta doença? 
(A) O S. mansoni presente nas fezes humanas, ao serem liberados 

nas águas naturais, infectam o caramujo, estes após seis semanas 
liberam larvas ciliadas, denominadas miracídios, nas águas 
naturais e estes ao infectar um novo hospedeiro (homem) reinicia o 
ciclo de vida do S. mansoni; 

(B) Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro 
intermediário infectado (homem). Na água, estes eclodem, 
liberando larvas ciliadas denominadas miracídios, que infectam o 
hospedeiro definitivo (caramujo) e após período de maturação se 
liberam para infectar um novo hospedeiro(homem); 

(C) As cercarias, presentes nas fezes do hospedeiro (homem) 
infectado pelo S. mansoni, se transformam em miracídios, ao 
serem eliminados na água se alojam no hospedeiro intermediário 
(caramujo) e aguarda o momento para reiniciar um novo ciclo vital 
contaminando um novo homem; 

(D) Os ovos do S. mansoni são eliminados pelas fezes do hospedeiro 
infectado (homem). Na água, estes eclodem, liberando larvas 
ciliadas denominadas miracídios, que infectam o hospedeiro 
intermediário (caramujo). Após quatro a seis semanas, abandonam 
o caramujo, na forma de cercárias que ficam livres nas águas 
naturais. 

 

33. Qual é o antibiótico capaz de erradicar a Bordetella pertussis do 
organismo em um ou dois dias e é o antimicrobiano de escolha para o 
tratamento da coqueluche? 
(A) Eritromicina (de preferência o estolato); 
(B) Tetraciclina; 
(C) Gentamicina; 
(D) Tienan. 

 
34. Analise as afirmativas e responda corretamente: 

I. A coqueluche é uma doença de notificação compulsória em todo o 
território nacional. 

II. A coqueluche evolui em três fases sucessivas: Catarral, 
Paroxística, Convalescença.  

III. Seu período de incubação em média é de cinco a dez dias, 
podendo variar de uma a três semanas e, raramente, até 42 dias. 

IV. A transmissão se dá, principalmente, pelo contato direto de pessoa 
doente com pessoa susceptível, através de gotículas de secreção 
da orofaringe, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. 

 
(A) Apenas a afirmativa III, está incorreta; 
(B) Todas as afirmativas estão corretas; 
(C) As afirmativas II e III, estão incorretas; 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 
35. No contexto SAE, quando é citado que o processo de enfermagem é 

fundamentado em um método sistemático do cuidar, quer se dizer 
que: 
(A) O cuidado de enfermagem deve ser supervisionado e 

sistematizado privativamente pelo enfermeiro, responsável pela 
execução da SAE, garantindo que as 5 dimensões do cuidado 
de enfermagem sejam plenamente atendidas; 

(B) O método sistemático trabalho (SAE) deve constituir-se de 
forma organizada, planejada e sistematizada, visando 
contemplar as dimensões técnico-científicas da enfermagem; 

(C) O processo de trabalho varia de acordo com as necessidades 
básicas de cada cliente e de cada perfil profissional, porém 
estas necessidades devem ser atendidas de forma 
sistematizada; 

(D) O trabalho executado em termos sistematizado, constitui-se 
num trabalho organizado, planejado e científico onde as 4 
dimensões da enfermagem são plenamente atendidas. 

 
36. Dentre os instrumentos que compõem a SAE, avalie o conceito e 

defina de se trata:  
 

“É que o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que 
direciona e coordena a assistência de enfermagem de forma 
individualizada e contínua” 

 
(A) Diagnóstico de enfermagem; 
(B) Evolução de enfermagem; 
(C) Prescrição de enfermagem; 
(D) Consulta de enfermagem. 

 
37. O Programa de Saúde da Família tem por objetivo: 

(A) Contribuir para a aceitação da superioridade do conhecimento 
científico sobre o saber popular entre a população de baixa 
renda; 

(B) Eleger famílias de baixa renda como sua clientela exclusiva; 
(C) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de 

um vínculo entre profissionais de saúde e a população. 
(D) Organizar os serviços de alta complexidade de modo a prestar 

assistência à população de baixa renda; 
 
38. Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente 

contaminados devem ser tratados como casos de emergência 
médica. O vírus que tem a transmissão mais eficaz após um acidente 
ocupacional é o vírus: 
(A) Da imunodeficiência humana 
(B) Da hepatite B 
(C) Da hepatite C 
(D) Da Epstein-Barr 

 
39. Julgue as afirmativas e responda corretamente. 

I. A alcalose respiratória é causada pela hiperventilação alveolar; 
II. A insulina é secretada pelas células beta das ilhotas de 

Langerhas e age diminuindo a taxa de glicose sanguínea; 
III. A insuficiência cardíaca congestiva é a falha do coração em 

bombear uma quantidade adequada de sangue, proporcional a 
necessidade do corpo. 

IV. O excesso de cálcio, ou hipercalemia, está frequentemente 
associado à fratura patológica; 

V. A fibrilação ventricular é uma condição letal vista 
frequentemente num quadro de infarto do miocárdio. 

 
Quais as afirmativas estão corretas 
(A) Apenas a afirmativa V; 
(B) As afirmativas II, IV e V; 
(C) As afirmativas I, II, III e V; 
(D) Apenas a afirmativa IV. 
 

40. O músculo cardíaco é rico em enzimas que liberam diferentes reações 
bioquímicas. Elas ficam significativamente aumentadas após: 
(A) Um susto, porque o músculo cardíaco sofre aumento da 

frequência cardíaca; 
(B) O despertar porque o músculo cardíaco sai do repouso; 
(C) Qualquer atividade física, devido à sobrecarga do músculo 

cardíaco; 
(D) O infarto do miocárdio, porque são liberadas por células 

miocárdicas lesadas ou mortas. 







