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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 13. 

 
"O samba não foi queimado" na Grande Rio  
 
 

O incêndio que destruiu o barracão da escola de 
samba da Grande Rio, vice-campeã do carnaval 2010 e 
atingiu os galpões da Portela e da União da Ilha, 
assustou e comoveu funcionários e componentes das 
escolas. A um mês do desfile, as agremiações tentam 
agora contar os prejuízo e resgatar o que sobrou. 
Enquanto o Corpo de Bombeiros apagava as últimas 
chamas, costureiras e mecânicos avaliavam as perdas. O 
presidente da Grande Rio, de Duque de Caxias (Baixada 
Fluminense), Helinho Oliveira, estimou que o fogo 
destruiu 98% do que tinha sido feito para o carnaval e 
que, a um mês do desfile, não haverá tempo para refazer 
carros alegóricos e fantasias.  

Mesmo assim, Helinho convocou a comunidade 
para entrar na avenida: "O samba não foi queimado. A 
vontade da Grande Rio de ser campeã também não foi. 
Você, de Caxias, segure as lágrimas ou chore para 
extravasar, mas vamos desfilar. Vamos desfilar com 
roupa ou sem roupa. Faremos alguma fantasia, nem que 
seja uma pluma, nem que seja um biquíni com paetê". 

Já a chefe do ateliê de fantasias de luxo (de 
destaques e passistas) da União da Ilha, Bruna Bi, 
acredita que o fogo destruiu cerca de 2 mil fantasias de 
18 alas. "Meu ateliê não foi abalado, mas não deu para 
salvar as fantasias dos componentes", contou a estilista. 
O presidente da Portela, Nilo Figueiredo, afirmou que a 
escola, que tem mais títulos de campeã do carnaval 
carioca, perdeu cerca de 3 mil fantasias das chamadas 
alas da comunidade, integradas por moradores de 
Madureira, onde fica a quadra de ensaios, e de bairros 
vizinhos da zona norte do Rio.  

Integrantes das escolas que não foram atingidas 
pelo incêndio, apesar de aliviados, também tiveram 
muito trabalho para ajudar a retirar os carros alegóricos 
que se salvaram do fogo. Agora aguardam a liberação do 
Corpo de Bombeiros dos galpões incendiados, para 
tentar salvar o que for possível dos ateliês que ficavam 
nos andares superiores.  
 

Jornal O Norte, 8 de fevereiro de 2011 
 

1.  A respeito do texto, analise as assertivas abaixo. 

I. Os barracões onde as escolas produzem seus 
carros e fantasias para o desfile do Carnaval 
estavam concentrados em um mesmo local.  

II.  O incêndio destruiu os barracões das escolas de 
samba Grande Rio, Portela e União da Ilha, 

apavorando os funcionários e os componentes das 
escolas.  

III. Após o Corpo de Bombeiros apagar as chamas, 
costureiras e mecânicos avaliavam os danos 
provocados pelo incêndio.  

 
Está(ão) VERDADEIRA(s): 

 
A. Apenas a assertiva I. 
B. Apenas a assertiva II. 
C. Apenas a assertiva III. 
D. Apenas as assertivas II e III.  
E. Todas as assertivas. 

 
2. Sobre as informações presentes no texto, julgue as 

afirmativas abaixo como V(verdadeira) ou F (faalso). 
 

(  )Apesar das perdas sofridas, as três associações 
confirmam que irão recuperar todo material 
devastado para que possam participar 
normalmente dos desfiles do Carnaval desse ano.  

( )Segundo estilista, o incêndio além de comprometer 
a estrutura do ateliê das fantasias de luxo da 
União da Ilha, também destruiu diversas fantasias 
dos componentes de 18 alas.  

(  )O pouco tempo para o Carnaval não é empecilho 
para os costureiros confeccionar novas fantasias 
luxuosas para os destaques e passistas das escolas.  

( )No trabalho inicial dos bombeiros, ficou 
confirmado que a causa do incêndio foi a grande 
quantidade de material sensível ao calor 
encontrado nos ateliês das escolas.  

 
A sequência CORRETA é: 

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

 
3. Com base no texto, assinale a opção CORRETA: 
A. O presidente Helinho afirma que o desfile do 

Carnaval 2011 ficará abaixo da expectativa por causa 
da queima de 98% do que já tinha sido feito pela 
escola vice-campeã do Carnaval carioca 2010.  

B. A Portela, escola que mais ganhou título de campeã 
do carnaval brasileiro, teve seus galpões atingidos 
pelo incêndio.  

C. Os componentes das escolas que não foram atingidas 
pelas chamas iniciaram tardiamente o resgate das 
alegorias e fantasias nos andares superiores porque o 
corpo de bombeiros não autorizou a entrada no 
barracão de imediato.  

D. O presidente Nilo Figueiredo confirmou que a 
destruição do total de três mil fantasias da Portela, 
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comprometerá o desfile de uma das mais importantes 
escolas de samba do Carnaval do Brasil.  

E. O presidente da Grande Rio fez um cálculo 
aproximado e anunciou que somente 2% dos 
preparativos da sua escola escaparam de ser 
consumidos pelo fogo.  

 
4.  Analise os itens abaixo de acordo com as ideias do 

texto: 
 

1. Segundo informações dos organizadores do 
Carnaval, o cômputo geral dos prejuízos causados 
pelo incêndio às escolas foi de três mil fantasias.  

2. O público alvo da fala de Helinho Oliveira são os 
integrantes da escola de Duque de Caxias que 
desistiram de participar do desfile de Carnaval 
deste ano depois da tragédia ocorrida nos 
barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

3. Apesar dos barracões da União da Ilha, da Grande 
Rio e da Portela não estarem localizados numa 
mesma região, o incêndio se espalhou a tal ponto 
que destruiu os galpões das três escolas do Grupo 
Especial, que são as principais do Carnaval 
carioca. 

 
Está(ão) FALSO(s): 

 
A. Todos os itens. 
B. Apenas os itens 2 e 3. 
C. Apenas os itens 1 e 2. 
D. Apenas os itens 1 e 3. 
E. Apenas o item I. 
 
5. “Vamos desfilar com roupa ou sem roupa. Faremos 

alguma fantasia, nem que seja uma pluma, nem que 
seja um biquíni com paetê.”  

 
A partir dessa convocação do presidente da Grande 
Rio, assinale a opção CORRETA. 

 
A. Se for necessário os passistas da Grande Rio 

desfilarão neste ano desprovidos de quaisquer 
vestimentas. 

B. Alguns destaques da escola Grande Rio garantiram 
entrar na Cidade do samba, no dia do desfile, usando 
uma simples pluma ou um biquíni de paetê. 

C. Todos os moradores de Duque de Caxias, Baixada 
Fluminense, participarão do Carnaval da Grande Rio 
mesmo que seja com as mais simples fantasias. 

D. A destruição causada pelo incêndio não impedirá o 
desfile da Grande Rio.  

E. Segundo o texto, há a hipótese de que algumas 
escolas atingidas pelo incêndio não desfilem no 
Carnaval do Rio de Janeiro 2011.  

 
6. Sobre o texto, assinale a opção INCORRETA.  
 

A. Constitui uma notícia, pois comunica um fato 
importante e do interesse de grupos de leitores. 

B. É recorrente do ambiente jornalístico e caracteriza-se 
pela emissão de opinião, isentando o texto de 
neutralidade. 

C.  A linguagem do texto é clara, objetiva e não admite 
possibilidades de múltiplas interpretações por parte 
do leitor.  

D. A veracidade em relação aos fatos informados é 
característica do texto. 

E. O texto está escrito em terceira pessoa. 
 
7. “Você, de Caxias, segure as lágrimas ou chore    para 
extravasar, mas vamos desfilar”. 
 

Observando o trecho acima, podemos afirmar que os 
verbos destacados estão RESPECTIVAMENTE no: 

 
A. Imperativo afirmativo, imperativo afirmativo e 

presente do indicativo. 
B. Presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e 

presente do indicativo. 
C. Presente do subjuntivo, presente do subjuntivo e 

imperativo afirmativo.   
D. Imperativo afirmativo, imperativo afirmativo e 

imperativo afirmativo. 
E. Presente do indicativo, imperativo afirmativo e 

imperativo afirmativo. 
 
8. “A um mês do desfile, as agremiações tentam agora 

contar os prejuízos e resgatar o que sobrou.” 
  
 As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 
 
A. Artigo, artigo e advérbio e substantivo. 
B. Artigo, artigo, substantivo e adjetivo. 
C. Preposição, artigo, advérbio e substantivo. 
D. Preposição, preposição, substantivo e adjetivo. 
E. Artigo, preposição, advérbio e substantivo. 
 
9. “O incêndio que destruiu o barracão da escola de 

samba da Grande Rio, vice-campeã do carnaval 2010 
e atingiu os galpões da Portela e da União da Ilha, 
assustou e comoveu funcionários e componentes das 
escolas.” 

 
A respeito do termo grifado no fragmento acima, 
assinale a opção CORRETA. 

 
A. Tem um sentido comparativo, pois busca fazer uma 

comparação entre o termo que o antecede e fato 
noticiado. 

B. É um resumo do termo citado posteriormente. 
C. Tem valor de uma enumeração, pois especifica o 

termo que o antecede. 
D. Tem um sentido explicativo, pois busca dar maior 

precisão ao termo que o antecede explicando melhor 
o que foi dito anteriormente. 
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E. Funciona como elemento delimitador do fato 
ocorrido com a escola Grande Rio. 

 
10. “A vontade da Grande Rio de ser campeã também 

não foi.” (segundo parágrafo) 
 

Considerando o contexto do texto, na construção do 
fragmento acima, é CORRETO afirmar que: 

 
A. A oração está incompleta e, por isso, sem sentido. 
B. Só é possível compreender o sentido do trecho se o 

leitor se remeter ao que foi dito antes. 
C. O termo que completa o sentido da oração está 

explícito na última frase do segundo parágrafo.  
D. O que daria sentido a essa frase seria a expressão 

anterior “da Grande Rio” 
E. A omissão da palavra após o verbo “foi” prejudica 

completamente a compreensão da frase.  
 
11. “Meu ateliê não foi abalado, mas não deu para salvar 

as fantasias dos componentes". 
 

Entre as orações do trecho acima há uma relação 
de: 

 
A. Explicação 
B. Dependência 
C. Consequência 
D. Motivo 
E. Contraste 

 
12. A expressão “mesmo assim” que inicia o segundo 

parágrafo não sofrerá alteração de sentido se for 
substituída por: 

 
A. Apesar disso. 
B. Por isso mesmo. 
C. Por essa razão. 
D. Nesse caso. 
E. Por conseguinte. 
 
13. É CORRETO afirmar que o título do texto constitui:  
 
A. A apresentação de uma definição do assunto 

abordado pelo texto.  
B. A reprodução de uma fala do texto.  
C. A exposição de argumentos dentro do sentido geral 

do texto.  
D. O uso de recurso para suavizar a tragicidade do fato.  
E. A Indicação do uso de uma enumeração dentro do 

contexto. 
 
14. Em todas as opções, a regência verbal está correta, 

EXCETO: 

A. Aspiramos a uma vaga neste concurso público.  
B. Para agradar ao pai, estudou com afinco durante todo 

o ano 

C. Quero aos meus amigos, como aos meus irmãos.  
D. Eu não lembrei do nome daquele jovem rapaz.  
E. Gostava de assistir aos jogos que Ronaldo, o 

fenômeno, jogava. 
 
15. Assinale a opção em que a concordância nominal 

está INCORRETA. 
 
A. A primeira dama municipal não cansava de dizer 

obrigada. 
B. Para se viver bem é necessária mais segurança nas 

ruas.  
C. A garota apaixonada anda meio distraída diariamente.  
D. Neste concurso, há menos mulheres que homens 

concorrendo a vagas. 
E. Nos resultados dos concursos públicos, os candidatos 

ficam alerta.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16.  “E assim, a cada dia, renovamos a esperança de que 
o SUS que temos seja transformado no SUS que 
queremos.” Com essa expressão Sérgio Arouca, 
referência mundial na Saúde Pública, e autor de vasta 
produção científica para a construção do SUS viu os 
seus ideais consolidados na Constituição Federal de 
1988. 

 
São princípios doutrinários e organizativos do SUS, 
EXCETO: 

 
A. Universalidade do acesso aos serviços e ações de 

saúde. 
B. Integralidade da assistência em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 
C. Igualdade da assistência à saúde em preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 
D. Igualdade na privatização e terceirização da saúde. 
E. Participação da comunidade. 
 
17.  A Lei Orgânica da Saúde afirma que “a saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais”. 

 
 Em relação ao saneamento básico, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A. A formulação da política de saneamento básico no 

Brasil é da competência exclusiva do SUS. 
B. Não cabe ao SUS participar da formulação da política 

e/ou da execução de ações de saneamento básico. 
C. A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico faz parte do 
campo de atuação do SUS. 
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D. Cabe ao SUS participar da formulação da política de 
saneamento básico, mas não da execução de suas 
ações. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 
  
18.  Com o objetivo de desenvolver ações de prevenção 

das doenças e promoção da saúde de uma 
comunidade, qual deve ser a primeira atividade a ser 
realizada pela Unidade de Saúde a fim de estruturar 
as ações a serem desenvolvidas em nível local? 

 
A. Criação do conselho local de saúde. 
B. Contratação de agentes comunitários de saúde. 
C. Ampliação dos programas oficiais existentes. 
D. Ampliação e capacitação da equipe de saúde. 
E. Territorialização e diagnóstico de saúde da 

comunidade. 
 
19. A Estratégia Saúde da Família no Brasil é uma 

política pública: 
 
A. Voltada para a oferta de assistência médica 

domiciliar à população mais pobre, em que os 
médicos trabalham todos os dias em visitas 
domiciliares. 

B. Voltada para a prevenção de doenças e suas 
complicações, devendo prover cuidado somente aos 
grupos epidemiologicamente relevantes. 

C. Voltada para a população segurada do INSS que deve 
prover cuidado integral a eles e seus familiares. 

D. Cujos serviços devem resolver cerca de 80% da 
demanda ambulatorial da população, sem realizar 
atendimentos de pequenas urgências, que devem ser 
encaminhadas aos serviços de urgência/emergência. 

E. Para o fortalecimento e expansão da atenção primária 
à saúde, que deve realizar, além de atividades de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, 
atendimento resolutivo de aproximadamente 80% dos 
problemas de saúde da população. 

 
20. O financiamento do Sistema Único de Saúde é feito 

através de recursos oriundos das seguintes fontes: 
 
A. Ministério da Saúde e folha de salários dos 

trabalhadores. 
B. Orçamento da Seguridade Social, dos Estados e 

Municípios. 
C. Fundo Nacional de Saúde e Conselho Nacional de 

Saúde. 
D. Congresso Nacional e Assembléias Legislativas. 
E. Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF) e o Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios. 

 
21. A realização de campanhas de combate ao mosquito 

transmissor da dengue, em municípios que não 
possuam focos nem casos notificados de doença, 
consiste numa estratégia de prevenção: 

A. Primordial. 
B. Primária, de proteção específica. 
C. Primária. 
D. Secundária. 
E. Terciária. 
 
22.  Após 10 anos de implantação no Brasil, o Programa 

de Saúde da Família (PSF) é criticado em função do 
perfil de fixação das equipes no território nacional. 
Este perfil é: 

 
A. Mais frequente nos grandes municípios. 
B. Predomina nos municípios litorâneos. 
C. Mais frequente nos municípios médios. 
D. Mais frequente nos municípios menores. 
E. Predomina nos municípios mais ricos. 
 
23. Em relação à Emenda Constitucional 29/2000, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. A EC 29/2000 fixa o percentual mínimo de 15% (das 

receitas tributárias próprias), a partir de 2004, para os 
municípios aplicarem em ações e serviços públicos 
de saúde. 

B. A EC 29/2000 fixa o percentual mínimo de 12% (das 
receitas tributárias próprias), a partir de 2004, para os 
estados aplicarem em ações e serviços públicos de 
saúde. 

C. A EC 29/2000 fixa o percentual mínimo de 10% (das 
receitas tributárias próprias), a partir de 2004, para a 
União aplicar em ações e serviços públicos de saúde.  

D. Com relação à União, o orçamento do ano anterior 
serve de base para um acréscimo correspondente à 
variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB), 
para se chegar ao orçamento do ano seguinte. 

E. Encontra-se em fase de regulamentação pelo 
Congresso Nacional.  

 
24. Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde 

(SUS), inclui-se à: 
 

I. Identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes de saúde. 

II.  Formulação de políticas econômicas e sociais 
voltadas a assegurar o acesso universal às ações 
e serviços de saúde. 

III. Assistência às pessoas, com integração das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

 
Está (ao) CORRETA(S): 

 
A. Apenas I. 
B. Apenas I e II. 
C. Apenas I e III. 
D. Apenas II e III. 
E. I, II e III. 
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25. A Lei 8080/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção recuperação da saúde, 
organização e funcionamento dos serviços.  

 
São disposições presentes nessa lei, EXCETO: 

 
A. Instituições públicas federais, estaduais e municipais 

de controle de qualidade, pesquisa produção de 
insumos e medicamentos constituem o SUS. 

B. As ações e serviços de saúde executados isolada ou 
conjuntamente, apenas por instituições públicas, em 
todo o território nacional são reguladas por essa Lei. 

C. Os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do país. 

D. O dever do Estado de garantir saúde consiste no 
estabelecimento de condições que asseguram acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços. 

E. As ações que se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social dizem respeito à saúde.  

 
26. Além dos pulmões, o bacilo da tuberculose pode se 

disseminar no momento da primoinfecção, implantar-
se e multiplicar-se em qualquer órgão ou tecido. 
Cerca de 20% dos casos de tuberculose em crianças 
têm apresentação extrapulmonar. 

 
 Assinale a forma de tuberculose extrapulmonar mais 
comum na criança. 

 
A. Tuberculose do sistema nervoso central. 
B. Pleurite tuberculosa. 
C. Tuberculose ganglionar superficial ou escrofulose. 
D. Tuberculose osteoarticular. 
E. Tuberculose miliar. 
 
27.  Em relação à vigilância epidemiológica, identifique 

as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 

 
( )Mesmo na ausência de casos, as fontes 

notificadoras devem enviar a notificação negativa. 
(   )Toda suspeita de epidemia ou surto de qualquer 

doença ou a ocorrência de agravos inusitados deve 
ser imediatamente notificada por telefone à 
autoridade sanitária. 

( ) Os dados coletados sobre as doenças de 
notificação compulsória são incluídos no Sistema 
de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS). 

( )O cumprimento das funções de vigilância 
epidemiológica depende da disponibilidade de 
dados que sirvam para subsidiar o processo de 
produção de informação para ação. 

( )A principal fonte de dados da vigilância 
epidemiológica são os estudos epidemiológicos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. F – F – V – V – F 
B. V – V – F – F – V 
C. V – V – F – V – F 
D. F – V – V – F – F 
E. V – F – F – V – V 
 
28. Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica 

endêmica no Brasil.  
 

Sobre essa doença, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A. Na hanseníase indeterminada, as lesões se 

apresentam como manchas hipocrômicas e a 
baciloscopia pode ser positiva ou negativa. 

B. Na hanseníase tuberculoide, as lesões são 
predominantemente placas eritematosas com 
alteração da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. 

C. Na hanseníase dimorfa, os bacilos inviáveis se 
apresentam corados e em globias. 

D. Na hanseníase virchoviana, as lesões são 
disseminadas, infiltram a face, mãos e pés, a 
baciloscopia é positiva e o teste de mitsuda é 
negativo. 

E. Todos os contatos intradomiciliares devem ser 
examinados, acompanhados e orientados, para 
interrupção da cadeia epidemiológica. 

 
29.  Em relação à vigilância epidemiológica, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A. Os profissionais de saúde no exercício da profissão 

são obrigados a comunicar aos gestores do SUS a 
ocorrência de casos suspeitos ou confirmados das 
doenças incluídas na relação nacional de notificação 
compulsória. 

B. A investigação epidemiológica é um trabalho de 
campo realizado a partir da notificação dos casos de 
doença de notificação. 

C. A vigilância epidemiológica é aplicada a variados 
problemas de saúde pública, além das doenças 
transmissíveis, a exemplo das malformações 
congênitas, dos acidentes e das doenças profissionais. 

D. São funções da vigilância epidemiológica coletar, 
processar e analisar dados sobre a saúde da 
população. 

E. Os gestores municipais e estaduais do SUS podem 
excluir doenças e agravos do elenco de doenças de 
notificação compulsória, em seu âmbito de 
competência, de acordo com o perfil epidemiológico 
local. 

 
30. Em relação à situação epidemiológica das doenças 

transmissíveis e não-transmissíveis no Brasil, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
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A. Estão entre as doenças transmissíveis com quadro de 

persistência a malária, o tracoma e a difteria. 
B. Dentro do grupo de doenças transmissíveis com 

tendência ao declínio, estão a rubéola, a coqueluche e 
o tétano acidental. 

C. As doenças transmissíveis no Brasil apresentam um 
quadro complexo, que pode ser resumido em três 
grandes tendências: doenças transmissíveis com 
tendência descendente, doenças transmissíveis com 
quadro de persistência e doenças transmissíveis 
emergentes e reemergentes. 

D. O principal foco da ação no conjunto de doenças 
transmissíveis com quadro de persistência está 
voltado para o diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, visando à interrupção da cadeia de 
transmissão. 

E. Em relação à transição epidemiológica no Brasil, 
tem-se que, em 1930, cerca de 50% da mortalidade 
proporcional era causada pelas doenças infecciosas e 
parasitárias (DIP). Em 2003, a principal razão das 
mortes foi por doenças do aparelho circulatório. 

 
31. Segundo o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, assinale a alternativa CORRETA sobre a 
utilização de EPI. 

 
A. O EPI deve ser selecionado considerando o número 

de trabalhadores que serão expostos aos riscos do 
trabalho. 

B. O treinamento dos trabalhadores quanto à utilização 
do EPI é facultativo. 

C. As condições para reposição do EPI devem ser 
estabelecidas pelo trabalhador. 

D. É de responsabilidade do trabalhador o 
estabelecimento de normas para higienização do EPI. 

E. O empregador deve estabelecer a caracterização das 
funções dos trabalhadores, com a respectiva 
identificação dos EPI’s utilizados. 

 
32.  Em relação à vigilância epidemiológica, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
A. Os profissionais de saúde no exercício da profissão 

são obrigados a comunicar aos gestores do SUS a 
ocorrência de casos suspeitos ou confirmados das 
doenças de notificação compulsória, da relação 
nacional de notificação compulsória. 

B. A investigação epidemiológica é um trabalho de 
campo realizado a partir da notificação dos casos de 
doença de notificação. 

C. A vigilância epidemiológica é aplicada a variados 
problemas de saúde pública, além das doenças 
transmissíveis, a exemplo das malformações 
congênitas, dos acidentes e das doenças profissionais. 

D. São funções da vigilância epidemiológica: coletar, 
processar e analisar dados sobre a saúde da 
população. 

E. Os gestores municipais e estaduais do SUS podem 
excluir doenças e agravos no elenco de doenças de 
notificação compulsória, em seu âmbito de 
competência, de acordo com o seu perfil 
epidemiológico local. 

 
33.  Com relação às doenças sexualmente transmissíveis 

(DST) no ciclo gravídico-puerperal, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A. O risco de transmissão do HIV é cinco vezes maior 

em pacientes portadores de úlceras genitais causadas 
por DSTs. 

B. O quadro clínico de infecção por clamídia é 
inespecífico e, na maioria das vezes, assintomático. O 
rastreamento da doença só se justifica em populações 
de alto risco para a prematuridade ou para DST. 

C. O tratamento do herpes genital na gestação deve ser 
feito por 5 dias, com antivirais sistêmicos, o aciclovir 
ou o valaciclovir ou o fanciclovir, sem risco para o 
concepto, devendo-se ampliá-lo de 5 para 10 dias, 
quando concomitante com o HIV. 

D. O linfogranuloma venéreo apresenta-se inicialmente 
como úlcera genital indolor, que costuma não ser 
percebido pela paciente e pode causar sequelas 
graves se não tratado. 

E. A donovanose ou granuloma inguinal é doença 
venérea rara e de baixa infectividade, que não causa 
complicações obstétricas e/ou perinatais. 

 
34.  São doenças de notificação compulsória no Brasil, 

EXCETO: 
 
A. Cólera, febre amarela e peste. 
B. Diabete, cólera e febre amarela. 
C. Febre amarela, poliomielite e doença meningocócica. 
D. Poliomielite, AIDS e cólera. 
E. AIDS e sífilis congênita. 
 
35.  A amamentação, além de nutrir a criança, promove 

uma grande interação entre mãe e filho, com 
repercussões no estado nutricional da criança, na 
defesa de infecções e no seu desenvolvimento 
cognitivo e emocional.  

 
Sobre esse tema, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. A introdução precoce de alimentos 

complementares está associada a maior número de 
episódios de diarréia, risco de desnutrição, maior 
número de hospitalizações, menor absorção de 
nutrientes e menor duração do aleitamento 
materno. 

2. A amamentação é considerada um excelente 
método anticoncepcional, independentemente do 
tipo, da duração do aleitamento e do fato de a mãe 
ter ou não menstruado nos seis primeiros meses 
após o parto. 
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3. A saída do leite da mama é prejudicada pelo 
aumento da liberação de ocitocina em situações de 
estresse, dor, desconforto, ansiedade, medo, 
insegurança e falta de autoconfiança da mulher 
durante a amamentação. 

4. O leite materno apresenta composição semelhante 
para todas as mulheres que amamentam, com 
exceção da desnutrição grave, que pode afetar a 
qualidade e a quantidade do leite. 

 
Assinale a alternativa VERDADEIRA. 

 
A. Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
D. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
E. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
 
36. A obesidade é um agravo de caráter multifatorial 

envolvendo questões biológicas, históricas, 
ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas.  

 
Com relação a esse assunto, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F): 

 
( ) O balanço energético positivo, determinante 

imediato do aumento de peso, acontece quando a 
energia gasta nas funções vitais é maior do que a 
energia ingerida. 

( ) As principais causas das altas prevalências de 
obesidade atualmente estão relacionadas com 
fatores genéticos e endócrinos. 

( ) A ocorrência de obesidade dos pais leva a um 
risco aumentado de ocorrência de obesidade, 
chegando a um risco quase duas vezes maior para 
indivíduos com pai e mãe obesos. 

( ) A transição nutricional, com aumento da 
obesidade, está ligada às mudanças nos padrões de 
consumo de alimentos e às modificações de 
ordem demográfica e social, com destaque para o 
novo papel da mulher na sociedade. 

( ) O consumo de alimentos de baixa densidade 
energética, ricos em açúcares simples, gordura 
insaturada, sódio e conservantes é o responsável 
pelo aumento da obesidade no mundo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A. V – V – F – V – V 
B. F – F – V – V – F 
C. F – V – F – F – V 
D. V – F – V – V – F 
E. V – V – V – F – F 
 
37.  A tuberculose e a hanseníase estão entre os agravos 

e problemas de saúde prioritários no Brasil, 

constituindo-se como graves problemas de saúde 
pública. O propósito dos Programas de Controle da 
Tuberculose e Hanseníase é interromper a cadeia de 
transmissão através de ações de diagnóstico precoce e 
tratamento adequado dos casos. A Secretaria de 
Saúde do município X, interessada em cumprir o 
compromisso pactuado para o controle dessas 
endemias, adotou uma série de medidas. 

 
 Assinale a alternativa que está de acordo com esse 
compromisso. 

 
A. Extinguiu as coordenações para o controle dessas 

endemias, transferindo a atribuição para a Secretaria 
Estadual, conforme previsto no Pacto da Saúde. 

B. Implantou o diagnóstico e tratamento em todas as 
unidades de saúde da família (USF) e unidades 
tradicionais de atenção básica. 

C. Implantou na unidade especializada uma referência 
para acompanhar os casos de complicações e 
intercorrências. 

D. Implementou e intensificou o acompanhamento de 
seu banco de dados para realizar um monitoramento 
epidemiológico das áreas mais críticas e do processo 
de descentralização das ações de controle. 

E. Apresentou e debateu a proposta no Conselho 
Municipal de Saúde que a aprovou. 

 
38. Assinale a doença que NÃO é de notificação 

compulsória. 
 
A. Tuberculose 
B. Gonorréia  
C. Raiva 
D. Hanseníase 
E. Poliomielite 

  
39. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), além do previsto na NR-09, na fase de 
reconhecimento de resíduos biológicos requer a 
identificação dos riscos biológicos mais prováveis, 
em função da localização geográfica e da 
característica do serviço de saúde.  

 
Nesse sentido, é necessário ao profissional de saúde 
reconhecer: 

 
1. As fontes de exposição e reservatórios. 
2. Os estudos clínicos ou dados estatísticos. 
3. As vias de transmissão e de entrada. 
4. Transmissibilidade, patogenicidade e virulência 

do agente. 
5. A persistência do agente biológico no ambiente. 

 
Estão CORRETOS os itens: 

 
A. 1, 2 e 3 apenas. 
B. 3 e 4 apenas. 
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C. 1, 3, 4 e 5 apenas. 
D. 2 e 4 apenas. 
E. 1, 2 e 5 apenas. 
 
40. Qual a doença cuja vacina NÃO faz parte do 

esquema básico do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Ministério da Saúde? 

 
A. Sarampo 
B. Catapora 
C. Caxumba 
D. Coqueluche 
E. Meningite por Haemophilus influenza 
___________________________________ 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




