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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 15 Língua Portuguesa 

16 a 25 Informática 

26 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 1 

Cidades sustentáveis 
Marina Silva 

 
 Sustentabilidade é a palavra-chave para todo 

empreendimento, todo processo produtivo e toda 
solução urbana do século 21. Não teremos rios 
limpos sem saneamento básico. Não teremos 
cidades com qualidade de vida sem planejamento 
urbano e integração à natureza. Não teremos 
desenvolvimento econômico sem meio ambiente 
equilibrado. 

 Já um pouco tarde, as grandes metrópoles do 
mundo parecem ter percebido isso. Descobriu-se 
que a boa cidade é aquela que integra seus 
habitantes, que respeita o meio ambiente, que 
destina adequadamente o lixo, que oferece moradia, 
água, saneamento básico, transporte eficiente e 
menos poluente e se prepara também para os seus 
futuros moradores. 

 As cidades brasileiras, ao crescerem rápido demais 
e sem planejamento, reproduziram injustiças e 
desigualdades sociais, potencializando a pobreza e 
a violência. E, sem levar em conta a 
sustentabilidade, têm se tornado cada vez mais 
excludentes, pois as soluções da engenharia e os 
investimentos públicos nem sempre obedecem ao 
critério do bem-estar de toda a população. 

 Não é fácil, mas é possível, para uma nação 
emergente como o Brasil, com demandas legítimas 
de crescimento e com mazelas antigas a serem 
equacionadas, trilhar o caminho inovador da 
sustentabilidade. Temos de aproveitar as 
oportunidades - que no país são imensas, devido à 
carência estrutural em muitas áreas - e mudar os 
velhos modelos. Infelizmente, muitos querem 
continuar repetindo os erros de sempre. Mas 
políticas públicas devem ser dirigidas para uma 
nova realidade socioambiental. 

 Na semana passada, o Rio de Janeiro sediou o 
Forum Urbano Mundial (ONU Habitat), principal 
evento de urbanismo do mundo. Logo na abertura, 
uma notícia ruim. Um relatório revelou que, das 20 
cidades mais desiguais do planeta, cinco são 
brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, 
Brasília e Curitiba. A boa nova surgiu ao final, com 
o lançamento da Campanha Urbana Mundial, para 
envolver os governos locais e nacionais, setor 
privado e organizações da sociedade civil na 
adoção de práticas sustentáveis e democráticas, 
um instrumento importante para melhorarmos a 
vida nas nossas cidades. 

 É o que a população quer e espera. Quando os 
governos intervêm para resolver os problemas 
urbanos, não podem deixar de lado as ideias e os 
projetos provenientes de iniciativas da sociedade, 
como do Movimento Nossa São Paulo e de muitos 
outros espalhados pelo país. Somente unindo 
forças poderemos mudar a realidade de nossas 
cidades. Sem isso, estaremos caminhando para 
trás, deixando passivos ambientais e sociais cada 
vez maiores. 

Disponível em http://www.minhamarina.org.br/blog/artigos/page/5/ . 
Acesso em 30 dez 2010. 

 
 
 
 

 As questões de 01 a 09 referem-se ao texto 1. 
 
QUESTÃO 01 
 “Não é fácil, mas é possível, para uma nação 

emergente como o Brasil, com demandas legítimas 
de crescimento e com mazelas antigas a serem 
equacionadas, trilhar o caminho inovador da 
sustentabilidade.” 

 
 Todas as alternativas abaixo apresentam sinônimos 

da expressão mazelas , EXCETO 
(A) doenças. 
(B) moléstias. 
(C) desleixos. 
(D) feridas. 
(E) achaques. 
 
QUESTÃO 02 
 “Sem isso, estaremos caminhando para trás, 

deixando passivos  ambientais e sociais cada vez 
maiores.” 

 
 O significado de passivos é 
(A) estragos. 
(B) projetos. 
(C) planos. 
(D) recursos. 
(E) dívidas. 
 
QUESTÃO 03 
 Todas as palavras abaixo estão divididas 

corretamente, EXCETO 
(A) pas – sa – da. 
(B) in – ter – vêm. 
(C) so – ci – ais. 
(D) in – jus – ti – ças. 
(E) des – i – gua – is.  
 
QUESTÃO 04 
 “ Não é fácil...” 
 
 A frase acima é 
(A) interrogativa. 
(B) Imperativa. 
(C) declarativa. 
(D) nominal. 
(E) optativa. 
 
QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa correta quanto à ortografia. 
(A) Carente – carência 
(B) Ambiênte – ambiental 
(C) Violência – violênto 
(D) Emergente – emergencia 
(E) Econômico – econômia 
 
QUESTÃO 06 
 “ E, sem levar em conta a sustentabilidade, têm se 

tornado cada vez mais excludentes...” 
 
 Todas as palavras abaixo são grafadas com ex , 

assim como excludentes , EXCETO 
(A) exacerbante. 
(B) exvoaçante. 
(C) exabundante. 
(D) exalante. 
(E) exasperante.  
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QUESTÃO 07 
 “...um instrumento importante para melhorarmos  a 

vida nas nossas cidades.” 
 
 A forma verbal destacada se encontra na 1ª pessoa 

do plural, se conjugada nas demais pessoas desse 
mesmo tempo e modo, apresentará as seguintes 
formas: 

(A) melhoro, melhorares, melhora, melhorarmos, melhorai, 
melhorarem. 

(B) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, 
melhorares, melhorarem. 

(C) melhorar, melhorai, melhorar, melhorarmos, melhorais, 
melhorarem. 

(D) melhoro, melhorai, melhora, melhorarmos, melhorai, 
melhorarem. 

(E) melhorar, melhorares, melhorar, melhorarmos, 
melhorardes, melhorarem. 

 
QUESTÃO 08 
 “É o que a população quer  e espera.” 
 
 A forma verbal destacada, se conjugada no futuro 

do pretérito do indicativo, apresentará as seguintes 
formas: 

(A) queria, querias, queria, queríamos, queríeis, queriam. 
(B) quereria, quererias, quereria, quereríamos, quereríeis, 

quereriam. 
(C) queria, quererias, queria, quereríamos, queríeis, 

quereriam. 
(D) quereria, quererias, quereria, quereríamos, queríeis, 

queriam. 
(E) queria, querias, queria, quereríamos, quererieis, 

queriam. 
 
QUESTÃO 09 
 Assinale a alternativa cujas palavras são 

acentuadas pela mesma regra de acentuação 
gráfica. 

(A) País - também 
(B) Também - já 
(C) Trás - também 
(D) Século - básico 
(E) Fácil - áreas 
 
TEXTO 2 

Troca de turno 
 
 O porteiro Raimundo Rodrigues da Silva, 60 anos, 

está sempre resfriado e não consegue dormir 
direito. “Os problemas começaram há dez anos, 
quando passei a trabalhar de madrugada”, diz 
Raimundo, que cobre o turno das 22h às 6h da 
manhã. Como ele, pelo menos 1,1 milhão de 
brasileiros trabalham no período noturno em 
centros urbanos e estão sujeitos a problemas de 
memória, obesidade, falta de sono e 
enfraquecimento do sistema imunológico, entre 
outros males. De acordo com um estudo do 
Instituto Dexeus e do Hospital da Paz de Madri, na 
Espanha, feito em 2006, os trabalhadores noturnos 
perdem aproximadamente cinco anos de vida a 
cada 15 trabalhados de madrugada. E têm 40% mais 
chances de desenvolverem transtornos 
neuropsicológicos, digestivos e cardiovasculares.  

 Contrariando a vontade dos patrões, nosso 
organismo precisa descansar durante as noites, 
quando libera hormônios como a melatonina, o 
cortisol e o GH (hormônio do crescimento). “Eles 
continuam sendo liberados [quando se trabalha de 
noite], mas sem um pico, o que desencadeia uma 

série de consequências à saúde”, diz Marco Túlio 
de Mello, professor do departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). “Mesmo que a pessoa escureça o quarto, 
seu organismo não será invertido”, afirma Claudia 
Moreno, professora da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP).  

 Uma das substâncias que dependem muito do 
escuro e da noite para serem liberadas é a 
melatonina. O hormônio ajuda a controlar o 
momento certo de cada função corporal. “Sua 
produção é inibida se a pessoa é submetida à luz 
intensa de noite”, diz Mello. Isso pode provocar 
alterações metabólicas, o que faz com que 
trabalhadores noturnos acabem ganhando peso. 
“Eles sofreriam menos se não trabalhassem de 
madrugada mais do que quatro dias consecutivos e 
tivessem dois dias de folga como intervalo”, afirma 
Mello. Outras opções para reduzir os problemas é 
usar óculos escuros e diminuir a exposição à 
luminosidade. 

http://revistagalileu.globo.com  
 
As questões de 10 a 15 referem-se ao texto 2. 
 
QUESTÃO 10 
 Assinale a alternativa que apresenta as duas 

palavras grafadas corretamente. 
(A) Memória - memôriar 
(B) Hormônio - hormônal 
(C) Corporal - corpóreo 
(D) Imunológico - imunológia 
(E) Período - períodico 
 
QUESTÃO 11 
 “ Como ele, pelo menos 1,1 milhão de brasileiros 

trabalham no período noturno em centros urbanos e 
estão sujeitos a problemas de memória, obesidade, 
falta de sono e enfraquecimento do sistema 
imunológico, entre outros males .” 

 
 Assinale a alternativa cuja palavra tem seu plural da 

mesma forma que a palavra males . 
(A) Metales 
(B) Fieles 
(C) Reales 
(D) Cônsules 
(E) Natales 
 
QUESTÃO 12 
 Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia . 
(A) Diminuir a exposição à luminosidade é uma das opções 

para a redução dos problemas. 
(B) Não ocorre a inverção do organismo da pessoa mesmo 

que ela escureça o quarto. 
(C) Uma alternativa é usar óculos escuros e proceder à 

diminuição da exposição à luminosidade. 
(D) A submissão da pessoa à luz intensa à noite inibe a 

produção de melatonina. 
(E) Ocorre o desencadeamento de sérias consequências à 

saúde quando não se dorme à noite. 
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QUESTÃO 13 
 “Sua produção é inibida se a pessoa é submetida à 

luz intensa de noite...”  
 
 Um antônimo da palavra inibida  é 
(A) impedida. 
(B) estorvada. 
(C) vedada. 
(D) permitida. 
(E) impossibilitada. 
 
QUESTÃO 14 
 “ Eles sofreriam menos se não trabalhassem de 

madrugada mais do que quatro dias consecutivos e 
tivessem dois dias de folga como intervalo...”  

 
 A forma verbal tivessem , se conjugada em todas as 

pessoas desse mesmo tempo e modo, apresentará 
as seguintes formas: 

(A) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

(B) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivéssedes, 
tivessem. 

(C) Tivesse, tivesse, tivesse, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

(D) Tivesse, tivesses, tivesse, tivéssemos, tivéssedis, 
tivessem. 

(E) Tivesse, tivesse, tivesses, tivéssemos, tivésseis, 
tivessem. 

 
QUESTÃO 15 
 “... os trabalhadores noturnos perdem 

aproximadamente cinco anos de vida a cada 15 
trabalhados de madrugada.” 

 
 A frase acima é 
(A) declarativa 
(B) imperativa. 
(C) optativa. 
(D) exclamativa. 
(E) interrogativa. 
 

INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 
 Assinale a alternativa que apresenta apenas nome 

de navegadores de Internet. 
(A) Opera, Internet Explorer e Netscape.  
(B) Opera, Internet Explorer e Beach Navigator 2.0.  
(C) Internet Explorer, Safari e Raly web.  
(D) Mozilla Firefox, SeaMonkey e Beach Navigator 2.0.  
(E) Google Chrome, SeaHack Web e Mozilla Firefox. 
 
QUESTÃO 17 
 Assinale a alternativa que apresenta o nome de um 

protocolo que permite transferir arquivos dos 
computadores? 

(A) KGF.  
(B) FTP.  
(C) SMKP.  
(D) POP8.  
(E) Ipv8. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 

português Brasil, instalação padrão em um sistema 
operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre formatação 
de texto, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No menu Inserir temos a opção de inserir 

cabeçalho em um documento. 
 
II. No menu Inserir temos a opção de inserir um 

marcador em um documento. 
 
III. No menu Formatar temos a opção de acessar 

a função de formatar os parágrafos. 
 
IV. No menu Opções temos acesso às 

configurações do editor de textos. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 19 
 Utilizando o editor de textos OpenOffice Writer 3.2.1 

português Brasil, instalação padrão em um sistema 
operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o menu 
Ferramentas, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta a(s) correta(s). 

 
I. No menu Ferramentas é onde encontramos a 

função de inserir um documento de vídeo e 
som em um documento de texto. 

 
II. No menu Ferramentas temos a possibilidade 

de selecionar qual idioma utilizaremos em um 
determinado trecho do documento. 

 
III. No menu Ferramentas temos a possibilidade 

de acessar o assistente de mala direta. 
 
IV. Através do menu Ferramentas acessamos as 

opções da autocorreção. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
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QUESTÃO 20 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, sobre o 
menu a criação e manipulação de uma planilha, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a(s) correta(s). 

 
I. Para criarmos uma nova planilha podemos 

fazer através de Arquivo, Novo, Planilha ou 
simplesmente pressionar Ctrl + N (tecla + 
serve apenas interpretação). 

 
II. Para inserirmos um nova célula em uma 

planilha podemos fazer através do menu 
Inserir, célula simplesmente pressionar 
Ctrl++. 

 
III. Através do menu Arquivo podemos exportar 

uma planilha como XDMCP. 
 
IV. Através do menu Arquivo podemos exportar 

uma planilha como PDF.  
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 21 
 Utilizando a planilha eletrônica OpenOffice Calc 

3.2.1 português Brasil, instalação padrão em um 
sistema operacional Linux Ubuntu 10.10, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta sobre 
teclas de atalho (tecla + serve apenas 
interpretação). 

 
I. Ctrl + c copia um texto selecionado. 
 
II. Ctrl + v cola em uma área um conteúdo 

anteriormente copiado ou cortado. 
 
III. Ctrl + Alt + v cola de forma especial um 

conteúdo anteriormente copiado ou cortado. 
 
IV. Ctrl + F2 acessa o assistente de funções. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) Apenas III e IV.  
 
QUESTÃO 22 
 Qual dos dispositivos abaixo é utilizado para leitura 

e escrita em um computador? 
(A) CD-ROM.  
(B) DVD-ROM.  
(C) Placa de Rede.  
(D) CPU.  
(E) HD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
 Utilizando o sistema operacional Windows XP 

professional service pack 2, instalação padrão 
português Brasil. Com uma pasta aberta podemos 
organizar a exibição dos arquivos de várias formas, 
assinale alternativa que NÃO é possível por este 
sistema operacional. 

(A) Miniaturas.  
(B) Lado a lado.  
(C) Maior para o menor. 
(D) Detalhes.  
(E) Lista. 
 
QUESTÃO 24 
 Geralmente em qual unidade de disco o sistema 

operacional Windows XP professional service pack 
2 opta para sua instalação. 

(A) A: 
(B) Z:  
(C) Y: 
(D) K:  
(E) C: 
 
QUESTÃO 25 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

modelo de processador utilizado em computadores 
pessoais.  

(A) K6.  
(B) K6 - II.  
(C) Pentium II.  
(D) Pentium IV.  
(E) Fhoen II. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 26 
 Na sociedade existem comunidades, famílias e 

indivíduos com maior probabilidade do que outros 
de apresentarem problemas de saúde, em 
contrapartida há os que apresentam maior 
probabilidade de usufruir de boas condições de 
saúde. Quanto mais fatores influentes estiverem 
presentes, maior a probabilidade de ocorrência de 
determinado dano. Dentre os fatores descritos 
abaixo, assinale aquele que apresenta um 
determinante Social da Saúde. 

(A) Hipertensão. 
(B) Escolaridade. 
(C) Diabetes. 
(D)  Sífilis. 
(E) Doenças transmissíveis. 
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QUESTÃO 27 
 Em relação à Equidade em Saúde, assinale a 

alternativa correta. 
(A) A questão central a ser tratada pelas políticas que 

almejam equidade em saúde é a redução ou a 
eliminação das diferenças que advém de fatores 
considerados evitáveis e injustos, criando, desse 
modo, igual oportunidade em saúde e reduzindo as 
diferenças injustas tanto quanto possível. 

(B) De acordo com o princípio da Equidade em saúde, 
todos os indivíduos devem ser atendidos de forma 
igual pelos serviços tendo como principal foco da 
assistência, o indivíduo e o meio ambiente, 
centralizando os serviços de saúde na média e alta 
complexidade. 

(C) A equidade em saúde é sinônimo de universalidade, 
ou seja, todos têm o direito de utilizar o Sistema de 
Saúde em todos os níveis: preventivos e curativos; 
individuais e coletivos; de baixa, média e alta 
complexidade. 

(D) O maior interessado em sua saúde é o próprio 
indivíduo, por isso ele tem direito a todas as 
informações, exceto os resultados de exames e testes 
realizados no seu diagnóstico, portanto equidade é o 
direito à informação em saúde para todas as pessoas. 

(E) Para prover as ações de saúde o Estado deve manter 
uma estrutura com todos os recursos necessários à 
prestação de serviços do SUS. Esta estrutura envolve 
e depende de recursos financeiros, das esferas 
municipais e regionais de governos que em seu 
aspecto central traz a equidade como forma de 
organização. 

 
QUESTÃO 28 
 O processo de transferência de responsabilidades 

de gestão para os municípios, atendendo às 
determinações constitucionais e legais que 
embasam o SUS e que definem atribuições comuns 
e competências específicas à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios é chamada de 

(A) habilitação. 
(B) automação. 
(C) participação social. 
(D) descentralização. 
(E) financiamento. 
 
QUESTÃO 29 
 De acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS 
a execução de ações 

 
I. de vigilância sanitária. 
 
II. de saúde do trabalhador. 
 
III. de assistência terapêutica, exceto a 

farmacêutica. 
 
IV. de saneamento básico. 

 
 Assinale a alternativa que aponta as corretas. 
(A) Apenas I e II.  
(B) I, II, III e IV. 
(C) Apenas I, II e IV.  
(D) Apenas III , IV. 
(E) Apenas I e IV.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
 A instância colegiada de caráter permanente e 

deliberativo composta por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários disposta na Lei 8142 é 

(A) a Conferência de Saúde. 
(B) a Comunidade de Saúde. 
(C) o Colegiado Institucional. 
(D) a Programação pactuada. 
(E) o Conselho de Saúde. 
 
QUESTÃO 31 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

apresenta a(s) correta(s). 
 

I. O ponto de partida para a organização dos 
serviços e das práticas de vigilância em 
saúde é a territorialização do sistema local 
de saúde, isto é, o reconhecimento e o 
esquadrinhamento do território segundo a 
lógica das relações entre condições de vida, 
ambiente e acesso às ações e serviços de 
saúde. 

 
II. A microárea é o espaço de atuação de uma 

unidade de saúde, que compreende uma 
população de mais de 8 mil habitantes, com 
características heterogêneas e diversidades 
no atendimento e no acesso aos serviços de 
saúde local e regional. 

 
III. A territorialização permite espacializar e 

analisar os principais elementos e relações 
existentes em uma população, os quais 
determinam em maior ou menor escala seu 
gradiente de qualidade de vida. 

 
VI. O uso da epidemiologia como ferramenta 

para o planejamento de ações através da 
microlocalização dos problemas de saúde 
não permite a escolha de ações mais 
adequadas uma vez que o território é 
estático e independente destas ações. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II, III e IV.  
(C) Apenas I. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV. 
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QUESTÃO 32 
 Em relação ao Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN), informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

 
(   ) O SINAN é alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista 
nacional de doenças de notificação 
compulsória, e inclui apenas as doenças 
agudas de interesse comum a todo o 
território nacional, não podendo constar 
problemas de saúde com importância 
regional. 

(   ) A Ficha Individual de Notificação (FIN) é 
preenchida pelas unidades assistenciais 
para cada paciente quando da suspeita da 
ocorrência de problema de saúde de 
notificação compulsória ou de interesse 
municipal. Caso não ocorra nenhuma 
suspeita de doença, as unidades 
assistenciais não precisam informar e nem 
preencher relatórios para a Vigilância 
Epidemiológica das Secretarias Municipais 
de Saúde.  

(   ) O uso adequado do SINAN, de forma 
descentralizada, contribui para a 
democratização da informação, permitindo 
que todos os profissionais de saúde tenham 
acesso à informação e as tornem 
disponíveis para a comunidade. É, portanto, 
um instrumento relevante para auxiliar o 
planejamento da saúde, definir prioridades 
de intervenção, além de permitir que seja 
avaliado o impacto das intervenções. 

(   ) Os agravos que fazem parte da lista 
nacional de doenças de notificação 
compulsória são as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, a Dengue, a Malária, as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis e as 
Hepatites virais. 

(A) F – F – V – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) F – V – V – V. 
(E) F – F – V – V. 
 
QUESTÃO 33 
 Em relação a dengue, assinale a alternativa correta.  
(A) A transmissão ocorre pela picada do macho do 

mosquito vetor. 
(B) No seu ciclo de vida, o Aedes aegypti apresenta três 

fases: ovo, larva e adulto. 
(C) Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por apenas 

2 dias, mesmo que o local onde ele foi depositado 
fique seco. 

(D) Há transmissão pelo contato de um doente ou suas 
secreções com uma pessoa sadia, bem como em 
fontes de água ou alimento. 

(E) Nas habitações, o adulto do Aedes aegypti é 
encontrado, normalmente, em paredes, móveis, peças 
de roupas penduradas e mosquiteiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 Complete corretamente a lacuna e, a seguir, 

assinale a alternativa correta.   
 
 A dengue é uma das doenças de notificação 

compulsória, devendo todo caso suspeito ou 
confirmado ser notificado ao Serviço de Vigilância 
Epidemiológica, por meio do 
_____________________ nas fichas de notificação 
e investigação. 

(A) SINAN  
(B) SIM  
(C) SINASC  
(D) SISVAN 
(E) SIH 
 
QUESTÃO 35 
 Para orientar a população sobre a dengue, é 

possível seguir um roteiro de orientações 
preventivas que pode ser utilizado durante as 
visitas domiciliares. Em relação ao roteiro, 
relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 
OBSERVAR 
1. Pratinhos de vasos de plantas dentro e fora 

de casa. 
2. Vasos sanitários em desuso. 
3. Bandejas externas de geladeiras. 
4. Piscinas em desuso ou não tratadas. 
 
ORIENTAR 
(   ) Deixar a tampa sempre fechada. Em 

banheiros pouco usados, dar descarga uma 
vez por semana. 

(   ) Tratar a água com cloro. Limpar uma vez 
por semana. Se não for usá-las cobrir bem. 

(   ) Preencher com areia até as bordas. 
(   ) Retirar sempre água. Lavar com água e 

sabão, pelo menos, uma vez por semana. 
(A) 1 – 3 – 2 – 4. 
(B) 2 – 4 – 3 – 1. 
(C) 2 – 4 – 1 – 3. 
(D) 3 – 1 – 4 – 2. 
(E) 4 – 2 – 3 – 1. 
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QUESTÃO 36 
 A esquistossomose é uma doença infecciosa 

parasitária provocada por vermes do gênero 
Schistosoma, inicialmente assintomática, mas que 
pode evoluir até as formas clínicas extremamente 
graves. É também conhecida como, “xistose”, 
“xistosa” “xistosomose”, “doença dos caramujos”, 
“barriga d’água” e “doença de Manson-Pirajá da 
Silva”. Em relação a esta doença, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

(A) É doença de veiculação hídrica, cuja transmissão 
ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato 
com águas superficiais onde existam caramujos, 
hospedeiros intermediários, que liberam as cercárias. 

(B) O homem infectado elimina ovos viáveis de S. mansoni 
por meio da saliva, ficando os ovos em suspensão por 
aproximadamente dois minutos. 

(C) Quando os ovos entram em contato com a água, 
rompem-se e permitem a saída da forma larvária 
ciliada, denominada miracídio. 

(D) As cercárias penetram no homem por meio da pele 
e/ou mucosas e, mais frequentemente, pelos pés e 
pernas, por serem áreas do corpo que ficam em maior 
contato com águas contaminadas. 

(E) A detecção precoce e o tratamento dos portadores de 
S. mansoni, tem como um dos objetivos evitar ou 
reduzir a ocorrência de formas graves e óbitos. 

 
QUESTÃO 37 
 Um dos principais sinais e sintomas desta doença 

são: manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), 
acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de 
sensibilidade, pápulas, infiltrações, tubérculos e 
nódulos, normalmente sem sintomas, diminuição 
ou queda de pêlos, localizada ou difusa e falta ou 
ausência de sudorese no local - pele seca. O 
enunciado refere-se a qual doença?  

(A) Malária. 
(B) Tracoma. 
(C) Febre amarela. 
(D) Tuberculose. 
(E) Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 
 Existem algumas medidas que podem ser 

utilizadas no controle e combate a malária. Em 
relação a essas medidas, assinale (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, e a seguir, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta.  

 
(   ) Atendimento ambulatorial ao paciente 

suspeito, para coleta da amostra de sangue 
e exame parasitoscópico. 

(   ) Coletar material para diagnóstico 
laboratorial, de acordo com as orientações 
técnicas. 

(   ) Tratamento imediato dos casos 
diagnosticados; busca de casos junto aos 
comunicantes; investigação epidemiológica; 
orientação à população quanto à doença, 
uso de repelentes, cortinados, mosquiteiros, 
roupas protetoras, telas em portas e 
janelas; investigação entomológica. 

(   ) Atividades de saneamento ambiental devem 
ser evitadas, pois visa apenas a eliminação 
de criadouros de anofelinos (drenagem e 
retificação). 

(A) F – F – V – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) V – F – F – F. 
 
QUESTÃO 39 
 O tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva 

ocular e da córnea e é considerada a principal 
causa de cegueira evitável do mundo. Esta doença 
tem como agente etiológico 

(A) a bactéria, Mycobacterium tuberculosis. 
(B) a bactéria, Chlamydia trachomatis. 
(C) a bactéria Staphylococcus aureus. 
(D) o protozoário, Entamoeba histolytica. 
(E) o fungo, Coccidioides immitis. 
 
QUESTÃO 40 
 A definição de caso de tuberculose, pode ser de 

três tipos: tuberculose pulmonar positiva, 
tuberculose pulmonar negativa e tuberculose 
extrapulmonar. Em relação a essas três formas, 
relacione a primeira coluna com a segunda e, a 
seguir, assinale a alternativa correta. 

 
1. Tuberculose pulmonar positiva. 
2. Tuberculose pulmonar negativa. 
3. Tuberculose extrapulmonar. 
 
(   ) Duas baciloscopias negativas, com imagem 

radiológica sugestiva e achados clínicos ou 
outros exames complementares que 
permitam ao médico efetuar o diagnóstico 
de tuberculose. 

(   ) São classificadas segundo a localização: 
pleural, ganglionar periférica, ósteoarticular, 
geniturinária, meningoencefálica e outras. 

(   ) Duas baciloscopias diretas positivas. 
(A) 2 – 3 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3. 
(C) 1 – 3 – 2. 
(D) 1 – 2 – 3. 
(E) 3 – 1 – 2. 




