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Cargo: Enfermeiro Especialista- Psiquiatria  
 
Língua Portuguesa 

                                   
Brasil Paleolítico 

 
 Entre os fatores que caracterizam um país 

subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos 
níveis de vida da população. O exemplo das famílias que 
habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra 
que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir 
a nação. 

 O fato de famílias viverem há mais de uma geração, 
quase como homens do período paleolítico desafia qualquer 
aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e 
igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo 
ainda é uma arma vital. 

 Enquanto em partes do país a agroindústria produz para 
o mercado externo com padrões internacionais, esses 
trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para a 
sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” 
brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária 
moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.  

 Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos 
apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, 
encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e sem 
o menor instrumento que permita identificar traços de uma 
habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre 
jiraus. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo. 

 Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, 
os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de 
maneira mais impressionante o quanto são profundas as 
disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, 
chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, 
ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à 
modernidade. 

     Folha de São Paulo, 
22 de fevereiro de 1996. 
 
01. Pode-se afirmar sobre o texto que: 
I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto. 
II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado no 
final do primeiro. 
III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de 
contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos 
“habitantes das cavernas” piauienses. 
Assinale a correta. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 

 
02. Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no 
terceiro parágrafo? 
a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive 

os altamente desenvolvidos. 
b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o 

mercado externo. 
c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores piauienses 

para exportação. 
d) Que o mercado externo determina padrões para o que é 

produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” 
brasileiro. 

 
03. No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” 
e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser 
entendido como: 
a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades 

nacionais. 
b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e 

disparidades nacionais. 

c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das 
disparidades nacionais. 

d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades 
nacionais. 

 
04.  Assinale a frase que apresenta um erro de concordância 
nominal. 
a) O porteiro disse-lhe meias verdades. 
b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada. 
c) A garota ficou meio constrangida com a situação. 
d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia. 
 
05. Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras a 
seguir são respectivamente sufixo, prefixo e radical. 
a) emplacar – enriquecer – impune. 
b) semear – subterrâneo – bebedouro. 
c) socialismo – exportação – empobrecer. 
d) gorduroso – cafeteira – ajeitar. 
 
06. Em qual das opções abaixo a transposição do discurso direto 
para o indireto está incorreta? 
a) D.D. A esposa confirmou: 
   − Meu marido não esteve em casa ontem. 
     D.I A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa 

no dia anterior. 
 
b) D.D. O rapaz garantiu: 
             − Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco. 
     D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a 

pouco. 
 
c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto. 
    D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro. 
 
d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima. 
    D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não 

espalhasse.  
 
07. Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta. 
a) Obedeço velhas tradições. 
b) Não desobedeço a meus princípios. 
c) O tenente obedeceu ao general. 
d) O sargento obedeceu-lhe. 
 
08. A oração coordenada destacada em Joga-se comida fora; 
perde-se, pois, muita vitamina é: 
a) Assindética. 
b) Sindética conclusiva. 
c) Sindética explicativa. 
d) Sindética adversativa. 
 
09. Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração 
subordinada adverbial causal? 
a) Ela o odeia desde que ele a traiu. 
b) Emprestar-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã. 
c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui. 
d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à polícia. 
 
10. Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a elipse 
do verbo? 
a) Não demores, meu filho. 
b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais. 
c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses. 
d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999. 
 
11. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está 
sendo empregado como predicativo do objeto. 
a) Eram todos objetos antigos. 
b) Coisas assustadoras ocorreram lá. 
c) Os professores ficaram satisfeitos. 
d) Considero sua proposta extravagante. 
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12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. 
a) Fez a lição à força. 
b) À medida que caminhava, os corpos apareciam. 
c) Dirigiu-se à sala escura. 
d) Dei à ela tudo que um coração deseja. 

 
13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de 
acentuação gráfica. 
a) Os ditongos éi e ói devem ser acentuados nas palavras 

paroxítonas como em asteróide e estréia. 
b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) em 

palavras oxítonas como em pastéis e troféus. 
c) A palavra friíssimo deve receber acento por ser uma 

proparoxítona. 
d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem 

precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho. 
 
14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que 
letras? 
a) tóxico – tamanho. 
b) bochecha – assessor. 
c) piscina – recessivo. 
d) recessivo – máximo. 
 
15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia. 
a) A cerração dificultava a visibilidade. 
b) Extático é sinônimo de pasmado. 
c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado. 
d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder. 
 
Leia o texto. 
 
                            O Google do Japão 
 

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de 
mostrar como funciona Street View, recurso disponível no Google 
Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo sem sair 
da frente do monitor. Uma animação mostra um carro munido de 
uma câmera fazendo fotos em sequência de vários pontos de 
uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao laboratório e 
processadas eletronicamente para dar a sensação de que você 
está passeando por uma rua real. Ele já foi visto quase 300 mil 
vezes. 
Época, São Paulo, 9 nov. 2009.  
 
16. Sobre o texto pode-se afirmar: 
I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada 
adverbial condicional reduzida de infinitivo. 
II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade. 
III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal. 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Em relação às responsabilidades do profissional de 
enfermagem as descrições abaixo figuram como deveres a 
serem cumpridos, exceto:  
a) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade, em 

casos de emergência, epidemia e catástrofe, visando 
vantagens pessoais.  

b) Prestar adequadas informações à pessoa, família e 
coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e 
intercorrências acerca da assistência de enfermagem.  

c) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito 
da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões 
sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.  

d) Proteger a família, a pessoa, a família e a coletividade contra 
danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência 
por parte de qualquer membro da equipe de saúde.  

 
18. A educação em saúde é um componente fundamental das 
ações de enfermagem. Podemos dizer que entre seus benefícios 
estão, exceto:  
a) Redução de custos na área da saúde.  
b) Aumento do grau de vinculação e dependência dos serviços 

de saúde.  
c) Prevenção de complicações de doenças crônicas.  
d) Paciente/Família com ansiedade reduzida , em relação à 

assistência à saúde.  
 
19. Considerando os princípios do Sistema Único de Saúde de 
universalidade e de integralidade da assistência, podemos dizer 
que o plano diretor de regionalização da assistência deverá 
garantir:  
I. O acesso dos cidadãos aos serviços de saúde o mais próximo 
possível de sua residência.  
II. Assistência pré-natal, parto e puerpério.  
III. Cobertura universal do esquema de imunizações para todas 
as faixas etárias.  
IV. Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta 
prevalência.  
Marque a alternativa correta: 
a) Somente as alternativas I e II estão corretas  
b) Somente as alternativas II e III estão corretas  
c) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas  
d) Todas estão corretas 
 
20. “A saúde é direito de todos e dever do Estado". Essa é uma 
conquista do povo brasileiro. Toda conquista é, entretanto, 
resultado e início de um outro processo. Em 1988, votamos a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Queremos um SUS 
com essas mudanças. Para isso, estamos implementando a 
Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no 
Sistema Único de Saúde – “HumanizaSUS”. Assim, entendemos 
Humanização como:  
a) Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco, 

garantido o acesso referenciado aos  demais níveis de 
assistência 

b) Integralidade e centralização   
c) Mudança nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco 

as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o 
próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os 
trabalhadores e as relações sociais no trabalho 

d) Diminuição do grau de co-responsabilidade na produção de 
saúde e de sujeitos  

 
21. Em relação o Projeto Terapêutico Singular (PTS), assinale a 
alternativa correta:  
a) A proposta de Núcleo de Saúde Integral pode ser entendida 

como uma proposta de apoio matricial.  
b) Definição de metas: que deverá conter uma avaliação 

orgânica, psicológica e social. Deve tentar captar como o 
Sujeito singular se produz diante de forças como as doenças, 
os desejos e os interesses, como também o trabalho, a 
cultura, a família. Ou seja, tentar entender o que o Sujeito faz 
de tudo que fizeram dele 

c) O nome Projeto Terapêutico Singular, em lugar de Projeto 
Terapêutico Individual, como também é conhecido, nos 
parece melhor porque destaca que o projeto pode ser feito 
somente por familiares 

d) Foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à Saúde 
Mental como forma de propiciar uma atuação integrada da 
equipe e de considerar outros aspectos, além do diagnóstico 
psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários 
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22.  São objetivos e metas do Pacto em Defesa do SUS no 
controle do câncer do colo de útero e da mama. Assinale a 
alternativa correta:  
a) Incentivo para a realização da cirurgia de alta freqüência, 

técnica que utiliza um instrumental especial para a retirada de 
lesões ou parte do colo uterino comprometido (com lesões 
intra-epiteliais de alto grau) com menor dano possível, que 
pode ser realizada em ambulatório, com pagamento 
diferenciado, em 2006 

b) Cobertura de 90% para o exame preventivo do câncer do colo 
do útero, conforme protocolo, em 2006 

c) Ampliar para 80% a cobertura de mamografia, conforme 
protocolo 

d) Realizar a punção em 50% dos casos necessários, conforme 
protocolo 

 
23. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de 
iniciativas que busquem exceto a: 
a) Repolitização da saúde, como um movimento que retoma a 

Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios 
atuais do SUS 

b) Garantir ao longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde 

c) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social 
tendo a questão da saúde como um direito 

d) Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do 
Sistema 

 
24. Para implementar- se a Gestão de um Sistema de Saúde, 
conforme previsto  na legislação brasileira, são necessárias 
algumas condições político-institucionais, mínimas, assim como 
algumas condições técnico- político- administrativas por parte do 
gestor. São condições técnico-político-administrativo do gestor, 
exceto: 
a) Ter conhecimento da realidade onde irá atuar, ser capaz de 

descrevê-la, analisá-la e propor soluções para os problemas 
localizados 

b) Ter noções e saber utilizar métodos de planejamento 
c) Ter os instrumentos de gestão do SUS implementados 
d) Ter capacidade para conduzir plano de ação 
 
25. Um sistema de informação em saúde, compatível com as 
diretrizes do SUS, baseia-se em alguns dos seguintes princípios, 
exceto: 
a) Uso adequado e divulgação das informações 
b) Acesso da população ás informações de seu interesse 
c) Garantia de privacidade do cidadão sobre as informações 

específicas de sua saúde 
d) Quem produz os dados deve ser gestor do sistema de 

informação 
 
26. O exame físico é uma parte integrante e importante da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A SAE 
deve ser adotada por todo enfermeiro, em qualquer área de 
atuação, inclusive nas urgências. Considere as afirmativas 
abaixo e assinale a incorreta:  
a) Timpanismo é o som semelhante ao de um tambor, esse som 

é produzido durante a técnica de ausculta abdominal 
b) Muitas estruturas corporais, embora não visíveis, são 

acessíveis à mão e podem ser avaliadas pelo tato 
c) Estados nutricionais, padrões de fala e movimentos corporais 

são observados durante a inspeção  
d) Em geral é a história de saúde do paciente que orienta o 

examinador nos esforços de obtenção de dados adicionais 
para um perfil completo do paciente 

 
27. A profissão de enfermagem existe para atender as 
necessidades de saúde das pessoas. Os diagnósticos de 
enfermagem são importantes aliados nesse processo. São 
definições de diagnósticos de enfermagem:  

I. São julgamentos clínicos sobre as respostas de indivíduos, 
famílias ou comunidades a problemas de saúde/processos vitais 
efetivos ou potenciais 
II. Determinam o grau em que os objetivos foram atingidos 
III. Propiciam a base para a seleção de intervenções e para a 
obtenção de resultados planejados 
IV. São problemas de saúde reais ou potenciais do paciente que 
são passíveis de resolução por ações de enfermagem  
Marque a alternativa correta:  
a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas  
b) Somente as alternativas I, II e III estão corretas  
c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas  
d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas  
 
28. As hepatites constituem-se em um grave problema de Saúde 
Pública no mundo e no Brasil. As equipes de atenção básica tem 
papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no 
acompanhamento das pessoas portadoras sintomáticas ou não 
de hepatites. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) as 
seguintes situações clínicas, consideradas como suspeitas de 
hepatite viral e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta: 
(    ) Icterícia aguda e colúria 
(    ) Diminuição de aminotransferases  
(   ) História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue 
e/ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de 
infecção pelo HBV ou HAV 
(   ) História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo 
sabidamente HBsAg reagente e/ou anti- HBc reagente 
(    ) Exames sorológicos de triagem reagentes para hepatites 
(doadores de sangue e/ou órgãos, usuários de hemodiálise e 
ambulatórios de DST) 
a) V- V- F- F- F 
b) V- F- F- V- V 
c) V- F- F- F- V 
d) F- F- V- V- V 
 
29. Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas 
ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é 
importante que a atenção ás mulheres esteja pautada em uma 
equipe multiprofissional. Em relação ás ações dos profissionais, 
qual das alternativas abaixo não faz parte das atribuições do 
enfermeiro: 
a) Realizar atividades de educação permanente junto aos demais 

profissionais da equipe 
b) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de 

enfermagem 
c) Emitir prescrição do tratamento medicamentoso, quando 

necessário 
d) Realizar atenção domiciliar, quando necessário 
 
30. Como não há tratamento específico para a Doença Renal 
Policística, as condutas terapêuticas estão orientadas para:  
I. Alívio da dor  
II. Hipertensão arterial e infecção do trato urinário  
III. Tratamento cirúrgico  
IV. Aconselhamento genético e insuficiência renal  
Marque a alternativa correta:  
a) Somente I, II e IV estão corretas  
b) Somente II, III e IV estão corretas  
c) Somente I e III estão corretas  
d) Todas estão corretas  
 
31. O pré-natal é uma atividade exercida pelo enfermeiro que 
integra a Equipe de Saúde da Família. Nesse sentido é 
fundamental que se saiba identificar corretamente e em tempo  
hábil os desvios e patologias que podem ocorrer no transcorrer 
da gravidez. Assinale a alternativa que contém os sinais e 
sintomas típicos de uma pré-eclâmpsia grave:  
a) Hipotensão arterial, febre alta e cefaléia occiptal.  
b) Hipertensão arterial, proteinúria e edema generalizado.  
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c) Hipertensão arterial, glicosúria e cefaléia occiptal.  
d) Hipotensão arterial, oligúria e edema generalizado.  
 
32. O Diabetes Mellitus é uma doença de incidência mundial. 
Embora seja uma doença crônica, é possível manter a qualidade 
de vida realizando diversas adaptações no modo de viver. A falta 
de apoio da família, conceitos errôneos sobre a doença e o não 
acompanhamento pelos serviços podem levar a complicações 
tanto agudas quanto crônicas. Assinale a alternativa que engloba 
somente os sinais e sintomas referentes à complicações 
diabéticas:  
a) Poliúria, hipoglicemia, edema pulmonar e ascite  
b) Polidipsia, hipoglicemia, hemorragia ocular e menorragia 
c) Polidipsia, hiperglicemia, hemorragia ocular e hálito cetônico 
d) Anúria, hiperglicemia, cicatrização prejudicada e icterícia 
 
33.  Em relação á Hipertensão Arterial, assinale a alternativa 
correta: 
a) Em indivíduos jovens, a hipertensão decorre, mais 

frequentemente, apenas da elevação na pressão sistólica, 
enquanto a partir da sexta década o principal componente é a 
elevação da pressão diastólica 

b) Na medida da pressão arterial do idosos pode haver menor 
freqüência de hiato auscultatório, que consiste no 
desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do 
manguito, geralmente entre o final da fase I  e o início da fase 
II dos sons de Krotkoft, tal achado pode superestimar a 
pressão sistólica 

c) A hipertensão arterial apresenta custos médicos e 
socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das 
suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, 
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 
insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades 

d) Pressão mínima chamada de diastólica, que é exercida pelo 
batimento cardíaco no momento em que o ventrículo 
esquerdo ejeta o sangue através da artéria aorta 

 
34. A saúde enquanto patrimônio do trabalhador é condição 
essencial e fundamental para o convívio social, indissociável do 
trabalho, ferramenta primeira no desenvolvimento das relações 
de produção. De acordo com os agentes de riscos de natureza 
ocupacional, com suas respectivas doenças, relacione as  
colunas e, em seguida assinale a sequência correta nas opções 
abaixo: 
A. Vibrações 
B. Ar comprimido 
C. Ruído e afecção auditiva 
D. Algodão, linho, cânhamo, sisal 
E. Arsênico e seus compostos arsenicais 
(   ) Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão 
(   ) Ruptura traumática do tímpano 
(   ) Sinusite barotraumática 
(   ) Rinites alérgicas 
(   ) Acrocianose e acroparestesia 
a) E- C- B- A- D 
b) A- C- D- B- E 
c) E- B- A- C- D 
d) D- B- C- A- E 
 
35. A cardiopatia é a principal causa de morte no idoso. As 
valvas cardíacas formam-se mais espessas e mais rígidas, o 
músculo e as artérias cardíacas perdem sua elasticidade. Exceto: 
a) A pessoa idosa deve ser orientada a fazer três refeições 

durante o dia, para evitar o risco de hipertensão 
b) A saúde cardiovascular pode ser promovida através do 

exercício regular, dieta adequada, controle do peso, 
medicações regulares da pressão arterial, gerenciamento do 
estresse e cessação do tabagismo 

c) Pessoas idosas, com freqüência, apresentam como sintomas 
da insuficiência cardíaca: fadiga, náuseas e desconforto 
abdominal 

d) A disfunção cardiovascular pode manifestar-se como 
insuficiência cardíaca congestiva, doença da artéria 
coronária, arteriosclerose, hipertensão ortostática, disritmias, 
acidentes vasculares cerebrais ou infarto do miocárdio  

 
36.  A Estratégia Saúde da Família é entendida como:  
a) Uma estratégia de reformulação das diretrizes profissionais, 

com o foco exclusivo nas ações promocionais e preventivas, 
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 
Unidades Básicas de Saúde 

b) Uma intervenção comunitária e política para garantir o acesso 
a populações de baixa renda aos serviços de saúde, 
mediante comprovação de renda dos usuários e implantação 
das equipes multiprofissionais  

c) Uma estratégia de reorientação de modelo de atenção, 
operacionalizada mediante implantação de equipe 
multiprofissional em Unidade Básica de Saúde com foco 
exclusivo nas ações promocionais e preventivas  

d) Uma estratégia de reorientação de modelo de atenção 
assistencial, mediante implantação de equipe 
multiprofissional em Unidade Básica de Saúde com foco nas 
ações promocionais, preventivas, de recuperação e 
reabilitação de doenças e agravos 

 
37. O ambiente hospitalar merece cuidados especiais para o 
controle da infecção hospitalar.Um dos procedimentos é a 
classificação dos artigos e áreas de uma instituição hospitalar. 
Classificamos os medicamentos orais e inaláveis como sendo: 
a) Críticos 
b) Não críticos 
c) Semicríticos 
d) Subcríticos 
 
38. De acordo com o Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Criança (PAISC) tem como princípios que a assistência à 
criança precisa ser uma ação multiprofissional e que o Centro de 
Saúde seja a unidade básica e de referência para a assistência à 
criança. O PAISC estabeleceu como diretrizes e objetivos. 
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta: 
(   ) Desenvolver ações que favoreçam o crescimento, o 
desenvolvimento e a qualidade de vida da criança 
(   ) Garantir níveis de cobertura vacinal de 85% com as normas 
técnicas do Ministério de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde 
(   ) Promover a vigilância de situações de riscos específicos: 
desnutrição, recém- nascidos de risco, problemas visuais e 
outras que venham a ser propostas 
(     ) Incentivar e apoiar o aleitamento materno 
a) V- V- V- V 
b) F- V- V- V 
c) F- F- F- V 
d) V- F- V- V 
 
39. É a designação genérica do Papilomavírus Humano. A 
exemplo do herpes, essa doença tem períodos de latência 
(remissão) variáveis de um indivíduo para o outro. Causam 
lesões verrugosas a princípio microscópicas e de difícil 
visualização a olho desarmado, que vão lentamente crescendo 
como lesões sobrepostas umas ás outras, formando designação 
popular de crista de galo. Podem chegar, em indivíduos com 
higiene precária, as lesões coalescentes e grandes como a 
palma da mão de um adulto. Seu contágio é quase que 
exclusivamente sexual (genito-genital, oro-genital ou gênito-anal) 
e sua manifestação depende da imunidade do contaminado 
a) Condiloma (HPV) 
b) Cancro Mole 
c) Herpes simples genital 
d) Gonorréia 
 
40. Sobre Imunizações marque a alternativa incorreta: 
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a) O objetivo das imunizações individuais é a prevenção de 
doenças, embora também possa ser usada para o tratamento 
terapêutico 

b) A imunização passiva corresponde á administração de 
antígenos a fim de gerar uma resposta imunológica 

c) Imunização ativa corresponde á administração de antígenos a 
fim de gerar uma resposta imunológica específica 

d) Imunidade pode ser obtida por imunização ativa e/ou passiva; 
através de formas naturais (infecções prévias) ou artificiais 
(injeção de anticorpos ou vacina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




