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Língua Portuguesa 

TEXTO 1  
            

 

1 -  É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio entre o meio social e a 

nossa atividade: no diálogo com as pessoas que nos cercam na leitura do livro, do jornal, no acesso aos 

diversos meios de comunicação. Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado, 

é também à língua que apelamos: podemos ler um texto antigo (um relato sobre o mundo grego ou um 

romance de Machado de Assis) sem abandonar nossa circunstância histórica. É a língua, portanto, que nos 

permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem. 

 

2 -  Mas não é só aí que reside a importância da língua: é ela que possibilita, no seu mais expressivo sentido, a 

identidade que assumimos ante os nossos atos e a nossa fala. É a língua, no nosso caso, a língua portuguesa, 

que nos faz brasileiros ou portugueses, ou africanos. É ela que nos identifica, é ela que dá significado às 

nossas alegrias e tristezas: é ela, enfim, que nos reconhece. 

 3 -  Nesse rol de aspectos positivos envolvendo a língua, acrescente-se que o conhecimento linguístico está 
associado ao poder. Numa sociedade em que a vida se regula  pela escrita, pelo livro, pelo cheque, pelo 
documento, o domínio linguístico passa a ser não só um objetivo, mas uma necessidade. É através da língua 
que se alcançam os objetivos pessoais e sociais, num caminho que começa na escola e se expande para a 
vida. 

 

(SANTOS, V. In Mundo Jovem. p.6-7) 

01. De acordo com algumas relações semânticas estabelecidas no texto 1, não é correto afirmar que: 

A) em - “Se quisermos, por exemplo, alcançar um determinado momento do passado,...” - existe uma relação de 
condição que expressa uma possibilidade 

B) em - “É a língua, portanto, que nos permite esse cruzamento de experiências entre o hoje e o ontem.” - existe uma 
relação de causa explícita. 

C) em - “É à língua que recorremos sempre que buscamos o estabelecimento de um equilíbrio...” -  existe uma relação 
temporal que aponta para um momento. 

D) em -  “É através da língua que se alcançam os objetivos pessoais e sociais” , num caminho que começa na escola e 
se expande para a vida. - existe uma relação aditiva que indica a adição de ideias. 

E) em – “Mas não é só aí que reside a importância da língua....” - existe uma relação que expressa uma ressalva. 

02. Quanto ao uso recorrente de construções na primeira pessoa, é correto afirmar que: 

A) empobrece o texto. 
B) é inadequado ao gênero textual utilizado. 
C) distancia o leitor da abordagem. 
D) possibilita a inserção do leitor no texto. 
E) desvia-se da norma padrão. 

03. São conclusões autorizadas pelo texto 1, EXCETO: 

A) Existem ressalvas, em relação à língua oral, pois a língua escrita destaca-se como elemento que identifica nossas 
particularidades nacionais. 

B) Pelo exercício da linguagem verbal, podemos neutralizar as disparidades entre o coletivo e o particular. 
C) Entre as funções atribuídas às línguas, merece destaque a possibilidade de se poder alcançar experiências 

historicamente remotas. 
D) O texto é explícito quanto à vinculação entre poder e conhecimento linguístico. 
E) Numa sociedade regulada pela escrita, o conhecimento linguístico, além de ser um objetivo, é também uma 

necessidade.  
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04. As vírgulas destacadas em: “Se quisermos, por 
exemplo, alcançar um determinado momento do 
passado”, são utilizadas porque:  

A) o sujeito está deslocado. 
B) isola um vocativo. 
C) separa expressão explicativa. 
D) indica a elipse de um termo. 
E) isola um adjunto adverbial deslocado. 

05. O termo destacado em - “É a língua, portanto, que nos 
permite esse cruzamento de experiências entre o hoje 
e o ontem.” - tem valor semântico de: 

A) causa 
B) conclusão 
C) explicação 
D) adição 
E) consequência 

06. No que se refere à acentuação, todas as palavras 
seguem a mesma regra em: 

A) importância, também, equilíbrio. 
B) equilíbrio, língua , diálogo. 
C) língua, linguística diálogo. 
D) domínio, experiências, equilíbrio. 
E) língua, histórica, circunstâncias. 

07. A concordância verbo-nominal é justificada pela norma 
padrão em: 

A) “É à língua que recorremos sempre...” – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

B) “a identidade que assumimos ante os nossos 
atos...” – o verbo concorda com o sujeito 
identidade. 

C) “o conhecimento linguístico está associado ao 
poder.” – o verbo concorda com o sujeito 
conhecimento. 

D) “Numa sociedade em que a vida se regula pela 
escrita...” – o verbo concorda com o sujeito  
sociedade. 

E) “É através da língua que se alcançam os 
objetivos pessoais e sociais...” – o verbo 
concorda com o sujeito língua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2            

       

1 Com fúria e raiva acuso o demagogo 

2 Que se promove à sombra da palavra 

3 E da palavra faz poder e jogo 

4 E transforma as palavras em moeda 

5  Como se faz com o trigo e com a terra 

BREINER, S. de M. In: Rocha, R. e Flora, A. Escrever e 
criar... É só começar! São Paulo: FTD, 1966, p.31 

08. O texto 2 tem como objetivo principal: 

A) emitir um julgamento de forma criativa. 
B) informar acerca do valor das palavras. 
C) explicitar uma opinião sobre a força das palavras. 
D) explicar  o sentido  das palavras. 
E) instruir o leitor acerca do uso das palavras. 

09. Em - “Como se faz com o trigo e com a terra.” -  a ideia 
expressa é de: 

A) condição 
B) causa 
C) adição 
D) consequência 
E) comparação. 

10.  O texto  2, veicula uma ideia que: 

A) valoriza as atitudes demagógicas. 
B) ressalta o papel do demagogo. 
C) enaltece a demagogia. 
D) despreza as estratégias demagógicas. 
E) enfatiza positivamente a demagogia.  
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Legislação do SUS  

11. Na Constituição da República Federativa do Brasil, o 
artigo 199 refere-se à assistência a saúde na iniciativa 
privada e de que forma as instituições privadas 
poderão participar no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Em relação a este artigo, assinale a alternativa correta. 

A) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar ao SUS, segundo diretrizes 
deste, sendo necessário contrato de direito 
público ou convênio.  

B) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxílios às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

C) É permitida a participação direta ou indireta de 
qualquer empresa estrangeira na assistência à 
saúde no país, não havendo qualquer 
impedimento previsto em lei. 

D) As entidades privadas com fins lucrativos terão 
preferência na participação do SUS. 

E) Não há legislação que disponha das condições e 
requisitos para a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante 
nas instituições privadas. 

12. A Lei Nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e institui que a 
Conferência de Saúde reunirá representantes de 
vários segmentos sociais, visando avaliar a situação 
de saúde e propor políticas públicas. Assinale a 
alternativa que corresponde ao período em que a 
Conferência de Saúde deverá ocorrer.  

A) A cada 2 anos. 
B) A cada 3 anos. 
C) A cada 4 anos. 
D) A cada 5 anos. 
E) A cada 6 anos. 

13. Na gestão do SUS, a participação da comunidade é 
composta pelos seguintes segmentos da sociedade: 
usuários dos serviços de saúde, prestadores de 
serviços, profissionais de saúde e representantes do 
governo. Para a referida participação em cada esfera 
de governo, a Lei Nº 8.142/90 instituiu duas instâncias 
colegiadas:  

A) Câmara Técnica e Conselho de Saúde. 
B) Comissão Intergestores Regional e Tripartite. 
C) Conferência de Saúde e Tripartite. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Bipartite e Tripartite. 

 

 

 

 

 

14. Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional 
da Assistência a Saúde (NOAS), instituída pela 
Portaria GM/MS Nº 95, de 26 de janeiro de 2001, 
visando promover maior equidade na alocação de 
recursos e no acesso da população aos serviços de 
saúde. Assinale a alternativa que corresponde ao 
plano instituído por esta norma operacional.  

A) Plano de Pactuação Integrada 
B) Plano de Carreira, Cargos e Salários 
C) Plano Municipal de Saúde 
D) Plano Estadual de Saúde 
E) Plano Diretor de Regionalização 

15. A Atenção em Saúde de Média Complexidade é 
composta por serviços cuja  assistência necessita de 
disponibilidade de profissionais especializados, além 
de recursos tecnológicos para o apoio de diagnóstico e 
tratamento. Assinale a alternativa que elenca os 
procedimentos considerados de média complexidade, 
segundo o Ministério da Saúde.  

A) Cirurgia cardiovascular e anestesia. 
B) Fisioterapia e exames ultrassonográficos. 
C) Imunização e tratamento de hanseníase. 
D) Genética clínica e assistência ao portador de 

obesidade. 
E) Atividades educativas a grupos da comunidade e 

Atendimento odontológico básico. 

16. A Emenda Constitucional Nº 29, de 13 de setembro de 
2000, foi aprovada para assegurar os recursos para o 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 
Em relação aos gastos com esses serviços esta 
Emenda, determina: 

A) que a União pactuará o percentual de recursos 
financeiros a serem repassados para os estados 
e municípios para ser gasto com as ações e 
serviços de saúde. 

B) que o percentual mínimo a ser aplicado pelos 
estados e municípios é 20% das receitas 
próprias. 

C) que cada estado e cada município determinará os 
percentuais de recursos financeiros que serão 
gastos com os serviços públicos de saúde. 

D) os percentuais mínimos de recursos 
orçamentários que a União, os estados, Distrito 
Federal e municípios são obrigados a aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde. 

E) os percentuais máximos de recursos 
orçamentários que a União, os estados, Distrito 
Federal e municípios são obrigados a aplicar em 
ações e serviços públicos de saúde. 
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17. A Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 
divulga o Pacto pela Saúde 2006, aprovando as 
Diretrizes Operacionais do Referido Pacto e seus três 
componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e 
de Gestão. Entre as alternativas abaixo, assinale a que 
corresponde a prioridade(s) do Pacto pela Vida, 
definida(s) no ano de 2006. 

A) Saúde da Pessoa com Deficiência.  
B) Mortalidade Infantil e Materna. 
C) Assistência na Média e Alta Complexidade. 
D) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
E) Doenças Cardiovasculares. 

18. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde foi 
apresentada pelo Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde e Comissão Intergestores Tripartite 
aos gestores, profissionais de saúde, organizações 
civis, instituições e pessoas interessadas visando 
assegurar o seu respeito e sua aplicação. Assinale a 
alternativa que não corresponde aos princípios desta 
Carta. 

A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 
organizado aos sistemas de saúde. 

B) Todo cidadão tem direito ao atendimento 
humanizado, acolhedor e livre de qualquer 
discriminação. 

C) Todo cidadão tem direito a atendimento que 
respeite a sua pessoa, seus valores e seus 
direitos. 

D) Todo cidadão tem responsabilidades para que 
seu tratamento aconteça da forma adequada. 

E) Independente do comprometimento dos gestores, 
são garantidos a todo cidadão os princípios desta 
Carta. 

19. Visando o enfrentamento de vulnerabilidades que 
comprometem o desenvolvimento dos escolares, o 
Decreto 6.286/2007, instituiu um programa em parceria 
entre os Ministérios da Saúde e da Educação, 
articulando as equipes de Saúde da Família e as 
escolas da rede pública de ensino.  

Assinale a alternativa que corresponde ao programa 
descrito no texto acima.  

A) Programa de Saúde e Prevenção Escolar. 
B) Programa de Atenção Primária na Escola. 
C) Programa de Saúde na Escola. 
D) Programa de Prevenção de Doenças na Escola. 
E) Programa de Saúde da Família na Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Uma das vantagens da Atenção Primária à Saúde é o 
estabelecimento de uma relação pessoal, ao longo do 
tempo, entre os indivíduos e o profissional ou a equipe 
de saúde, com o acompanhamento dos diversos 
momentos do ciclo de vida do indivíduo, família ou 
comunidade.  

Assinale a alternativa que corresponde ao termo 
descrito no texto.  

A) Longitudinalidade. 
B) Coordenação. 
C) Universalidade. 
D) Equidade. 
E) Territorialidade. 
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Conhecimentos Específicos 

21. O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer 
alterações fisiológicas em algumas situações, como na 
realização de esforços físicos, estresse, emocional ou 
durante o choro. A ortopneia caracteriza-se por: 

A) dispneia que surge na adoção da posição 
horizontal. 

B) frequência respiratória acima do normal 
C) frequência respiratória abaixo do normal 
D) frequência respiratória profunda com período de 

apneia 
E) parada respiratória.  

22. A via e local da administração da vacina BCG são 
respectivamente: 

A) intramuscular profunda, no glúteo. 
B) subcutânea, no deltoide direito. 
C) subcutânea, no glúteo. 
D) intradérmica, no deltoide direito. 
E) intradérmica, no deltoide esquerdo. 

23. Ao ensinar ao paciente ou familiar a forma de 
aplicação de insulina, deve-se orientar quanto à 
sequência de etapas da técnica. Indique essa 
sequência a ser seguida numerando os itens abaixo. 

(   ) observar reações tais como: tontura e debilidade. 
(   ) selecionar o local apropriado. 
(   ) limpar a área de aplicação. 
(   ) colocar a pessoa em posição cômoda (sentado 

ou deitado). 
(   ) preparar o material - seringa de insulina, insulina, 

agulha própria, álcool e algodão. 
(   ) aplicar a injeção subcutânea. 

 

A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) 1, 2, 3, 5, 4, 6. 
B) 6, 3, 4, 1, 2, 5. 
C) 1, 2, 3, 6, 4, 5. 
D) 2, 4, 1, 3, 5, 6. 
E) 2, 4, 1, 5, 3, 6. 

24. As feridas podem ser classificadas de três formas 
diferentes de acordo com o agente causal, o grau de 
contaminação e o comprometimento tecidual. Ao 
avaliar a ferida de um paciente durante a realização do 
curativo o técnico de enfermagem classifica a camada 
da pele lesada em estágio II que corresponde ao 
comprometimento da  

A) epiderme apenas, sem perda tecidual. 
B) pele e necrose de tecido subcutâneo, entretanto 

não atinge a fáscia muscular. 
C) fáscia muscular. 
D) epiderme, derme ou ambas e ocorre perda 

tecidual. 
E) estrutura óssea ou muscular ou necrose. 

25. Sobre os principais achados no exame físico de um 
paciente com derrame pleural associado à presença 
de sinais radiológicos de derrame pleural, analise as 
afirmativas abaixo. 

1) Alteração da forma do diafragma, com retificação 
de sua porção medial. 

2) O frêmito tóraco-vocal não está alterado através 
da palpação. 

3) Macicez ou submacicez sobre a região onde há 
maior acúmulo de líquido evidenciado através da 
percussão. 

4) Redução ou abolição do murmúrio vesicular 
sobre a região onde há presença de líquido 
através da ausculta. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3, e 4, apenas. 
D) 2, 3, e 4, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 

26. Sobre os cuidados de enfermagem com dreno de 
tórax, analise as afirmativas abaixo. 

1) A drenagem em selo d’água permite o escape do 
ar e do líquido para o frasco de drenagem. 

2) A água atua como um selo e evita que o ar que 
está sendo drenado seja aspirado para dentro do 
espaço pleural. Seu volume deverá ser suficiente 
para manter o tubo longo submerso em 
aproximadamente 2 a 3 cm. 

3) O extravasamento e o encarceramento de ar no 
espaço pleural podem provocar pneumotórax 
hipertensivo. 

4) A ordenha impede que o tubo fique obstruído 
com coágulos de fibrina. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas.  
B) 2, 3, e 4, apenas.  
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 3, e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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27. A Organização Mundial da Saúde define Sistema de 
Informação em Saúde - SIS como um mecanismo de 
coleta, processamento, análise e transmissão da 
informação necessária para se planejar, organizar, 
operar e avaliar os serviços de saúde. Em relação ao 
SIS, analise as alternativas abaixo. 

1) O SIM proporciona a produção de estatísticas de 
mortalidade e a construção dos principais 
indicadores de saúde. A análise dessas 
informações permite estudos não apenas do 
ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas 
também sociodemográfico. 

2) Avaliação e auditoria não são funções do sistema 
de informação em saúde. 

3) O SIS gera apenas dados epidemiológicos e 
demográficos da população investigada. 

4) O SIOPS é o sistema de informação sobre 
orçamentos públicos em saúde. 

 
        Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, e 4, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 

28. Em relação à Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), Em relação a SAE analise as 
alternativas abaixo. 

1) A SAE é uma atividade privativa do Enfermeiro, 
que dá sustentação para ações de enfermagem 
exclusivamente no ambiente hospitalar. 

2) Para que a SAE possa ser aplicada, é necessária 
a adoção de teoria de enfermagem, que 
fundamente a prática da assistência de 
enfermagem. 

3) Na aplicação da SAE podem-se utilizar as 
seguintes fases do processo de enfermagem: 
histórico, diagnóstico, prescrição e avaliação de 
enfermagem. 

4) A operacionalização da SAE implica trabalho em 
equipe, podendo ser realizada por outras 
categorias profissionais de nível superior.  

 
        Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, e 3, apenas. 
D) 3, e 4, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 

 

 

29. O desenvolvimento de sistemas de classificação na 
enfermagem foram desencadeados pelos avanços das 
tecnologias da informação na área da saúde na 
década de 1960 e podem ser definidos como um 
instrumento que provê um guia sistematizado para o 
desenvolvimento de um estilo de pensamento que 
direciona os julgamentos clínicos necessários para o 
cuidado de enfermagem Sobre os Sistemas de 
Classificação em Enfermagem, é correto afirmar que: 

A) a Taxonomia NANDA (North American Nursing 
Diagnosis Association) propõe quatro eixos que 
deverão ser levados em conta no processo 
diagnóstico: conceito, sujeito, idade e situação do 
diagnóstico. 

B) segundo a NANDA, os tipos de diagnóstico de 
enfermagem são: reais, de risco, de recuperação 
da saúde e de bem-estar. 

C) a Classificação Internacional das Práticas de 
Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC) foi 
desenvolvida no Canadá entre 1996 e 2000, com 
o objetivo geral de contribuir para a 
transformação das práticas de enfermagem em 
saúde coletiva no Brasil, tendo como referência 
os pressupostos da reforma sanitária brasileira, 
os perfis de saúde-doença da população e a 
inscrição constitutiva da Enfermagem no 
processo de produção em saúde. 

D) a Classificação Internacional para a Prática de 
Enfermagem (CIPE) é a classificação multiaxial 
constituída por sete eixos: foco, juízo, meios, 
ação, tempo, localização e paciente. 

E) a Classificação dos Resultados de Enfermagem 
(NOC-Nursing Outcomes Classification) é uma 
taxonomia complementar à NANDA, onde 
constam intervenções e resultados de 
enfermagem para cada diagnóstico da NANDA. 

30. Na avaliação antropométrica da criança de 0 a 6 anos 
de idade, a técnica de medição do peso recomendada 
é 

A) pesar a criança com o mínimo de roupa possível, 
de preferência nua, retirando fraldas sapatos e 
adereços. 

B) pesar a criança sempre no colo da mãe, em 
balança suspensa ou do tipo relógio. 

C) pesar a criança com roupas leves, descalça e, de 
preferência, em jejum. 

D) pesar a criança no colo da mãe, colocando a 
balança em superfície plana, em altura que 
permita uma boa visualização da escala. 

E) pesar a criança no colo da mãe, em qualquer tipo 
de balança. 
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31. Os cuidados imediatos de enfermagem prestados ao 
RN após o nascimento têm como objetivos: ajudar o 
RN a adaptar-se à vida extrauterina; avaliar o índice de 
Apgar, promover o seu bem estar; detectar 
malformações. Os principais cuidados de enfermagem 
imediatos a serem prestados a um recém-nascido, por 
ordem de importância, são: 

A) desobstrução das vias aéreas superiores e 
controle da respiração, cuidados com o cordão 
umbilical, manutenção da temperatura corporal, 
identificação, cuidados com os olhos 
(credeização), administração de vitamina K. 

B) identificação, desobstrução das vias aéreas 
superiores, limpeza corporal. 

C) limpeza corporal, mensuração, desobstrução das 
vias aéreas superiores. 

D) laqueadura do coto, administração de vitamina K, 
aquecimento. 

E) mensuração, administração de vitamina K, 
desobstrução das vias aéreas superiores. 

32. Uma das atribuições do técnico de enfermagem em 
sala operatória é: 

A) transportar o paciente da enfermaria para o 
centro cirúrgico. 

B) preparar a sala de operação e permanecer na 
sala durante o período operatório, atendendo as 
necessidades. 

C) induzir o paciente na anestesia. 
D) fazer estatísticas das cirurgias. 
E) preparar material a ser esterilizado. 

33. A paramentação cirúrgica, incluindo o uso de gorro e 
propé por toda a equipe cirúrgica tem como finalidade: 

A) promover um ambiente totalmente estéril 
B) formação de uma barreira microbiológica contra 

penetração de microrganismos no sítio. 
C) manter a equipe cirúrgica uniformizada 
D) isolar as doenças do paciente da equipe 

cirúrgica. 
E) proteger apenas a equipe cirúrgica. 

34. Em casos de tuberculose, leucemia, bactéria 
multirresistente, os EPI utilizados para entrar no 
isolamento são, respectivamente: 

A) isolamento de contato, respiratório e reverso. 
B) isolamento reverso, respiratório e de contato. 
C) isolamento respiratório, reverso e de contato. 
D) isolamento de contato, entérico e respiratório. 
E) isolamento respiratório, entérico e de contato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Sobre a hanseníase, doença infecciosa, crônica, de 
grande importância para a saúde pública, devido a sua 
magnitude e o seu alto poder incapacitante, assinale a 
alternativa correta. 

A) O alto potencial incapacitante da hanseníase está 
inversamente relacionado à capacidade de 
penetração do Mycobacterium leprae na célula 
nervosa e seu poder imunogênico. 

B) A classificação operacional do caso de 
hansentase, visando o tratamento com 
poliquimioterapia é baseado no número de lesões 
cutâneas. 

C) O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção 
Básica de Saúde é essencialmente clínico por 
meio de exame dermatoneurológico, para 
identificar lesões ou áreas de pele com alteração 
de sensibilidade e/ou comprometimento de 
nervos periféricos e uma baciloscopia. 

D) Os casos paucibacilares terão concluído o 
tratamento com: 06 (seis) doses supervisionadas 
(seis cartelas PQT/OMS – PB), em até 09 meses. 
Ao final da 6ª cartela, deverão retornar para 
realizar apenas o exame dermatoneurológico e 
alta por cura, quando serão retirados do registro 
de casos em curso de tratamento. 

E) São atribuições do profissional enfermeiro (a) de 
Atenção Básica: realizar exame 
dermatoneurológico em todos os contatos 
intradomiciliares dos casos novos, orientá-los 
sobre a hanseníase e importância do autoexame; 
registrar em prontuário e fichas/boletins de 
acompanhamento e realizar a vacinação com o 
BCG para os contatos sem sinais de doença.  

36. A AIDS é uma doença emergente que representa um 
dos maiores problemas de saúde da atualidade, em 
função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade. 
Esta afirmação significa que a AIDS é uma doença 
que: 

A) surgiu recentemente no mundo, e é localizada 
geograficamente. 

B) já estava erradicada e reapareceu, e atinge 
várias regiões. 

C) surgiu recentemente no mundo, e atinge vários 
continentes. 

D) está sendo erradicada, e atinge diversos países. 
E) está em vias de sofrer mutação, e é localizada 

em apenas um continente. 
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37. Em relação ao exercício profissional e às atribuições 
dos Técnicos de Enfermagem. Assinale a afirmativa 
incorreta. 

A) O Técnico de Enfermagem deve participar da 
equipe de saúde como membro responsável pela 
promoção da saúde e prevenção das doenças. 

B) É considerado Técnico de Enfermagem o titular 
do diploma ou do certificado de Técnico de 
Enfermagem expedidos de acordo com a 
legislação e registrados pelo órgão competente. 

C) É competência do Técnico de Enfermagem 
executar as ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro. 

D) O Técnico de Enfermagem exerce atividades de 
nível médio, não envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem 
em grau auxiliar nem participação no 
planejamento da assistência de enfermagem. 

E) O Técnico de Enfermagem exerce as atividades 
auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de 
Enfermagem, cabendo-lhe entre elas, assistir ao 
Enfermeiro. 

38. A presença usual de uma doença, dentro dos limites 
esperados, em uma determinada área geográfica, por 
um período de tempo ilimitado denomina-se:  

A) surto epidêmico. 
B) epidemiologia. 
C) epidemia. 
D) endemia. 
E) pandemia. 

39. Sobre os dados e informações que alimentam o 
Sistema de Vigilância Epidemiológica, analise as 
alternativas abaixo. 

1) Dados demográficos, socioeconômicos e 
ambientais: permitem quantificar a população e 
gerar informações sobre suas condições de vida: 
número de habitantes e características de sua 
distribuição, condições de saneamento, 
climáticas, ecológicas, habitacionais e culturais. 

2) Dados de morbidade: podem ser obtidos 
mediante a notificação de casos e surtos, de 
produção de serviços ambulatoriais e 
hospitalares, de investigação epidemiológica, de 
busca ativa de casos, de estudos amostrais e de 
inquéritos, entre outras formas. 

3) Dados de mortalidade: são obtidos através das 
declarações de óbitos, processadas pelo Sistema 
de Informações sobre Mortalidade.  

4) Notificação de surtos e epidemias: a detecção 
precoce de surtos e epidemias. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 

 

40. O estudo epidemiológico das doenças envolve o 
conhecimento das medidas de ocorrência dessas 
doenças em uma determinada população e período. 
Com base nesse conhecimento, assinale a alternativa 
na qual o conceito é apresentado de forma correta. 

A) Incidência - é o número de casos reincidentes de 
uma doença em um determinado período. 

B) Prevalência - é a frequência de casos existentes 
de uma doença em uma determinada população 
e em um dado momento. 

C) Morbidade - representa o risco ou probabilidade 
que qualquer pessoa na população apresenta de 
vir a morrer em decorrência de uma determinada 
doença. 

D) Letalidade - refere-se ao risco de adquirir uma 
determinada doença num dado intervalo de 
tempo. 

E) Mortalidade - representa a proporção de casos 
fatais em relação ao total de casos verificados de 
uma determinada doença ou agravo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




