
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

ENFERMEIRO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque de. 

A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 
23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Afrânio/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
Enfermeiro 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 4 de 11 
 

QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Avaliação do nível de consciência é uma das 
formas de se observar as respostas do paciente 
aos estímulos verbais ou dolorosos. Sobre essa 
avaliação, assinale a alternativa correta: 
 
a) Paciente em estado de alerta responde 
ativamente aos estímulos com respostas 
orientadas no tempo e no espaço. Normalmente 
apresenta-se muito sonolento. 
b) Paciente em estado letárgico apresenta 
respostas reduzidas aos estímulos ou não 
responde a eles com emissão de som, não 
interagindo consigo ou com o meio. 
c) Paciente em estado de coma responde muito 
pouco a estímulos verbais e aos dolorosos. 
Obtém-se abertura dos olhos ou sons 
incompreensíveis. 
d) Paciente em estado de obnubilação responde 
quando estimulado, obedecendo a estímulos 
simples.  
c) Paciente em estado de torpor apresenta 
resposta lenta ou vagarosa, podendo 
apresentar-se confuso. Não apresenta abertura 
dos olhos. 
 
QUESTÃO 22 
 
O diabetes insípido é uma síndrome clínica que 
se caracteriza por incapacidade de concentração 
do filtrado urinário, com consequente 
desenvolvimento de urina hipotônica e aumento 
do volume urinário. Com relação a essa doença, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Uma das causas dessa doença é a deficiência 
na produção da vasopressina, hormônio 
liberado pela hipófise. 
b) Neste tipo de diabetes, a produção de 
insulina no pâncreas é insuficiente, pois suas 
células sofrem destruição autoimune. 

c) Os doentes com diabetes insípido apresentam 
pouca diurese, se desidratam facilmente e por 
isso bebem muita água.  
d) Ocorre uma deficiência de insulina, de forma 
a afetar a produção do hormônio antidiurético. 
A causa disso é uma lesão nas células do 
pâncreas que o produzem. 
e) A vasopressina atua juntamente com o 
hormônio antidiurético para evitar a perda 
excessiva de líquido via urina. Essa diabetes atua 
de forma independente do pâncreas e pode 
levar o indivíduo à desidratação. 
 
QUESTÃO 23 
 
A Ocitocina é uma substância muito utilizada no 
meio hospitalar. Sabe-se, no entanto, que ela é 
produzida pelo organismo humano 
apresentando funções diversas, dentre elas, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Aumenta a contração uterina, acelerando o 
trabalho de parto. 
b) Propicia a produção do leite, quando o bebê 
succiona a glândula mamária. 
c) Fundamental para reduzir a perda de sangue 
pelo útero no pós-parto. 
d) No orgasmo, contrai o útero a fim de 
propiciar a penetração dos espermatozoides na 
cavidade uterina. 
e) É um hormônio liberado pela hipófise. 
 
QUESTÃO 24 
 
Esquizofrenia é uma das formas mais graves de 
transtorno mental. Estão listados os principais 
sintomas dessa doença, porém o que não se 
classifica como sintoma é: 
 
a) Delírios. 
b) Alucinações. 
c) Sensação de perseguição. 
d) Demência. 
e) Discurso desorganizado. 
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QUESTÃO 25 
 
A inflamação é conhecida desde a Antiguidade, 
e suas manifestações clínicas são classicamente 
constituídas. A respeito do processo 
inflamatório, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A inflamação, também conhecida como 
flogose, é uma reação dos tecidos 
vascularizados a um agente agressor e é 
caracterizada, morfologicamente, pela saída de 
líquidos e de células do sangue para o 
interstício. 
b) A inflamação aguda é uma resposta rápida do 
organismo que serve para liberar mediadores de 
defesa, glóbulos brancos (eritrócitos) e 
proteínas plasmáticas para eliminação do 
agente irritante. 
c) Os únicos sinais cardinais da inflamação são: 
calor, rubor, edema, dor e perda da função do 
tecido lesado. 
d) Os eventos inflamatórios têm o propósito de 
destruir e remover o agente agressor, diluir 
substâncias tóxicas ou o próprio agente e limitar 
os efeitos causados. 
e) A inflamação tem íntima relação com os 
processos de reparo, os quais se iniciam nas 
primeiras fases da inflamação. 
 
QUESTÃO 26 
 
A filariose linfática (FL), doença parasitária 
crônica, é causada pelo verme nematóide 
Wuchereria bancrofti, sendo também conhecida 
como bancroftose. A respeito dessa doença, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) As regiões do corpo humano que 
normalmente abrigam as formas adultas desses 
vermes são: coração, fígado e rins (mais 
raramente).  
b) Os locais nos quais as fêmeas realizam a 
oviposição (desova), e suas larvas se 
desenvolvem até insetos adultos, são em geral 
coleções de água estagnada poluída com 
matéria orgânica em decomposição, 
principalmente águas servidas domésticas 
despejadas sem tratamento no ambiente. 

c) No Brasil, a FL é transmitida por mosquitos da 
espécie Culex Abipicans (mesmo mosquito 
transmissor da febre amarela).  
d) Apenas os machos são vetores do parasito, 
porque somente estes, ao defecarem na pele do 
indivíduo, transmitem a larva e, durante o ato 
de “coçar” a pele, a pessoa adquire a doença. 
e) No Brasil, espécie de culicídeo dos gêneros 
Aedes e Anopheles também já foi incriminada 
como vetor. 
 
QUESTÃO 27 
 
Tuberculose é uma doença infecciosa e 
contagiosa, causada por uma bactéria, o 
Mycobacterium tuberculosis, também 
denominado de Bacilo de Koch (BK). Sobre essa 
patologia, assinale a alternativa correta. 
 
a) A busca de casos deve ser feita 
principalmente entre: sintomáticos 
respiratórios, isto é, portadores de tosse com 
expectoração há pelo menos três semanas, 
indivíduos com febre noturna, suores noturnos, 
ganho de peso, escarro amarelado e/ou dor 
torácica. 
b) A baciloscopia direta do escarro deve sempre 
ser solicitada tanto para pacientes adultos que 
apresentarem queixas respiratórias, quanto 
para indivíduos que apresentem alterações 
pulmonares na radiografia de tórax. 
c) A Cultura do Bacilo de Koch (BK) é indicada 
para casos suspeitos de tuberculose pulmonar 
positiva ao exame direto do escarro, assim 
como para diagnóstico das formas 
extrapulmonares. 
d) A prova tuberculínica é indicada como 
método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. 
Pessoa reatora ao teste isoladamente é um 
indicativo da infecção, sendo suficiente para o 
diagnóstico da doença tuberculose. 
e) Considera-se caso novo ou sem tratamento 
anterior os pacientes que nunca se submeteram 
à quimioterapia antituberculosa; que fizeram 
tratamento por menos de 10 dias ou há mais de 
cinco anos. 
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QUESTÃO 28 
 
Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de 
grande importância para a saúde pública devido 
à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, 
atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa. A respeito dessa 
doença, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Manifesta-se como uma doença sistêmica 
comprometendo, além de outros órgãos e 
funções, articulações, olhos, testículos e 
gânglios. 
b) O M. leprae é um bacilo álcool-ácido 
resistente e gram-positivo, em forma de 
bastonete. É um parasita intracelular, sendo a 
única espécie de micobactéria que infecta 
nervos periféricos, especificamente as células de 
Schwann. 
c) Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, 
a doença progride lentamente. Entre o contato 
com a pessoa doente e o aparecimento dos 
primeiros sinais pode levar em média 2 a 5 anos. 
d) Para avaliar a sensibilidade ao calor, usar um 
tubo com água quente e fria; para usar 
sensibilidade à dor, usar a cabeça de um alfinete 
e para a sensibilidade ao tato, um chumaço de 
algodão. A sensibilidade tátil é a mais 
precocemente alterada. 
e) Dentre as principais doenças dermatológicas 
estão: Eczemátide (Pitiríase alba, dartro volante) 
e Pitiríase Versicolor (“pano branco”). 
 
QUESTÃO 29 
 
Vitaminas são compostos orgânicos, 
quimicamente não relacionados entre si, 
essenciais para reações metabólicas específicas 
no meio celular e são vitais para o 
funcionamento e crescimento normal dos 
organismos. Sobre hipovitaminoses, marque a 
alternativa incorreta. 
 
a) A ceratomalacia é a manifestação mais severa 
da hipovitaminose A, caracterizada pela 
dificuldade de enxergar a noite, morte da 
superfície da córnea e as glândulas lacrimais 
afetadas, que acabam deixando o olho secar. 

b) Na hipovitaminose C, lactentes assumem uma 
postura característica, que lhes permite alívio da 
sintomatologia dolorosa, atitude típica de 
posição de rã, com quadro de pseudoparalisia 
representado por semiflexão das articulações 
coxofemorais e joelhos e rotação externa dos 
pés. 
c) Os lactentes alimentados ao seio, cujas mães 
têm osteomalacia, podem apresentar 
raquitismo dentro de 2 meses. 
d) No raquitismo, o crescimento defeituoso do 
osso resulta do retardo ou da supressão do 
crescimento normal da cartilagem epifisária e da 
calcificação normal. 
e) Na hipovitaminose C há ocorrência de 
alterações hemorrágicas, não sendo 
comprovado aparecimento de alterações 
ósseas. 
 
QUESTÃO 30 
 
Icterícia constitui um dos problemas mais 
frequentes no período neonatal. Cerca de 25 a 
50% de todos os recém-nascidos normais 
apresentam icterícia fisiológica. Acerca do 
assunto, marque a alternativa incorreta: 
 
a) Kernicterus ocorre pela impregnação do 
sistema nervoso central pela bilirrubina 
conjugada. 
b) Quando causada pelo leite materno, a 
icterícia tem sua resolução na interrupção do 
aleitamento, havendo a diminuição dos níveis 
de bilirrubina no plasma. 
c) No quadro leve da icterícia, a 
hepatoesplenomegalia pode ser leve ou não 
estar presente. 
d) A doença hemolítica constitui a causa mais 
frequente de icterícia patológica no recém-
nascido. 
e) Fototerapia é uma das opções de tratamento 
para icterícia neonatal e age na transformação 
da bilirrubina indireta sob a ação da luz em 
outros pigmentos que não são tóxicos para o 
sistema. 
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QUESTÃO 31 
 
Distúrbios do sistema urinário são muito 
comuns na infância. Marque a alternativa 
correta sobre algumas doenças relacionadas: 
 
a) A síndrome nefrótica é caracterizada pelo 
surgimento de edema, hematúria, hipertensão e 
oligúria. 
b) A Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-
Estreptocócica (GNDA) é doença aguda, de base 
imunológica, caracterizada por processo 
inflamatório e manifesta-se, geralmente, após 
infecção pelo estreptococo B- hemolítico do 
grupo B. 
c) Devido ao encurtamento presente no trato 
urinário das mulheres, tanto GNDA quanto 
síndrome nefrótica são mais comuns nesse 
grupo. 
d) Há na síndrome nefrótica uma perda maciça 
de proteínas e hipoalbuminemia, acompanhada 
por edema e hipercolesterolemia. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 32 
 
O corpo da mulher a cada ciclo menstrual 
prepara-se para uma possível gestação, e 
quando esta acontece, apresenta modificações 
importantes que comprometem os órgãos 
diretamente interessados pelo desenvolvimento 
ovular. Marque a alternativa incorreta: 
 
a) Após a nidação, o útero sofre alterações em 
sua consistência, volume, forma, posição e 
coloração. 
b) Sinal de Hegar é a denominação da 
diminuição da consistência do útero, no local da 
nidação, percebida no istmo, a partir da oitava 
semana gestacional. 
c) Um dos primeiros sintomas que a gestante 
refere logo após a amenorreia gestacional é a 
hipersensibilidade mamária. 
d) Na gestação, há o aumento do volume líquido 
extracelular com a finalidade de fornecer maior 
aporte nutricional e de oxigênio para o 
concepto. 

e) Na gestação, o padrão respiratório mantém-
se superficial e mais frequente para uma melhor 
oxigenação no sangue materno. 
 
QUESTÃO 33 
 
Abortamento é a interrupção da gestação, com 
a expulsão do concepto antes da sua 
viabilidade. Marque a alternativa correta: 
 
a) É considerado aborto quando há a expulsão 
do feto com até 22 semanas e pesando no 
máximo 1 kg. 
b) Na ameaça de abortamento, o colo do útero 
encontra-se fechado, o sangramento é 
moderado e a dor é de intensidade variável. O 
útero encontra-se em dimensões compatíveis 
com a idade gestacional. 
c) No quadro de abortamento retido, há a 
regressão dos sintomas gravídicos. Ao toque, o 
colo encontra-se entreaberto. O sangramento é 
escasso ou inexiste. 
d) No aborto incompleto, o sangramento e as 
cólicas cedem com a expulsão do ovo completo. 
Ao toque vaginal, o colo encontra-se 
entreaberto e o volume uterino é menor que o 
esperado para a idade gestacional. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 34 
 
A AIDS é uma doença caracterizada por uma 
disfunção grave do sistema imunológico do 
indivíduo infectado pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). Sobre a 
doença, marque a alternativa incorreta: 
 
a) Sua evolução é marcada por uma 
considerável destruição de linfócitos T CD4+ e 
pode ser dividida em 3 fases: infecção aguda, 
infecção assintomática e doença sintomática. 
b) Tumores raros em indivíduos 
imunocompetentes, como o sarcoma de Kaposi, 
linfomas não-Hodgkin podem surgir, 
caracterizando a AIDS. 
c) O indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo durante todas as fases de infecção, 
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porém com maiores chances de ser na primeira, 
que é a infecção aguda. 
d) A AIDS pode ser confundida com uma 
síndrome gripal ou mononucleose. 
e) Denomina-se janela imunológica o intervalo 
entre a infecção e a detecção de anticorpos por 
técnicas laboratoriais. 
 
QUESTÃO 35 
 
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 
que pode ser de curso benigno ou grave, 
dependendo da forma como se apresente. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) A dengue clássica, em geral, se inicia 
abruptamente com febre alta (39° a 40°), 
seguida de cefaleia, mialgia, prostração, 
artralgia, anorexia, dor retroorbitária etc. 
b) Nos casos graves de febre hemorrágica da 
dengue, o maior número de mortes ocorre 
entre o 3° e o 7° dia de choque. 
c) O agente etiológico é um vírus de DNA e 
possui 4 sorotipos conhecidos: 1, 2, 3 e 4. 
d) O período de incubação varia de 5 a 20 dias, 
em média 7 dias. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 36 
 
Hepatite viral é uma inflamação do fígado 
causada por um tipo específico de vírus. O 
quadro clínico envolve, geralmente, febre, mal-
estar, inapetência, cefaleia, náuseas etc. Sobre 
hepatites virais, marque a alternativa incorreta: 
 
a) O vírus da hepatite A é um vírus de RNA e é 
transmitido via fecal-oral, veiculação hídrica, 
pessoa a pessoa, alimentos contaminados e 
objetos inanimados. 
b) O vírus da hepatite B é um vírus de DNA e é 
altamente infectivo. Facilmente transmitido 
através da via sexual, hemodiálises, contatos 
íntimos domiciliares, como compartilhamento 
de escova dental. 
c) O vírus da hepatite C é um vírus de RNA e a 
sua transmissão ocorre por via parenteral. 

d) A hepatite D desenvolve-se isoladamente, 
independente da contaminação de outra 
hepatite como a B. 
e) O agente etiológico da hepatite E tem como 
reservatórios o homem, suínos, bovinos, 
galinhas, cães e roedores. 
 
QUESTÃO 37 
 
A incidência de infecções respiratórias 
superiores em crianças é muito comum. Sobre a 
abordagem correta nessas situações, aponte a 
alternativa incorreta: 
 
a) A criança com gripe ou resfriado comum, que 
apresenta piora do quadro durante a evolução, 
com hipertermia, obstrução nasal, rinorreia 
purulenta, halitose e tosse noturna por 10 a 14 
dias após infecção respiratória aguda, mas sem 
sinais graves de perigo, taquipnéia ou tiragem 
subcostal, é classificada como portadora de 
sinusite. 
b) Criança com dor de garganta que não 
consegue deglutir, que apresenta aspecto 
toxêmico, abaulamento do palato, amígdalas 
rechaçadas para a faringe e trismo, é 
classificada como portadora de abscesso 
periamigdaliano. 
c) O Streptococcus beta-hemolítico do grupo B é 
o maior responsável pelas amigdalites 
bacterianas. 
d) Dor de garganta em crianças tem etiologia 
predominantemente viral, principalmente nas 
crianças abaixo de 3 anos de idade. 
e) O tratamento da sinusite consiste na 
administração de antibióticos, antissépticos 
nasais e, muito raramente, de punção do seio 
maxilar. 
 
QUESTÃO 38 
 
Sobre as indicações para vacinas, segundo o 
manual CRIE, assinale a alternativa correta: 
 
a) A vacina inativada contra poliomielite (VIP) 
não é indicada para pessoas submetidas a 
transplante de órgãos ou de medula óssea, pois 
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estariam com imunidade baixa e possivelmente 
contrairiam poliomielite. 
b) A vacina contra hepatite C é indicada para 
vítimas de abuso sexual, de acidentes com 
material biológico positivo, profissionais de 
saúde, hepatopatas e portadores de hepatite C. 
c) A Imunoglobulina Humana Antirrábica é 
contraindicada para indivíduos que 
apresentaram algum tipo de hipersensibilidade 
quando da utilização do soro heterólogo 
(antitetânico, antirrábico, antidiftérico etc.). 
d) A vacina contra Pneumococo em pacientes 
sujeitos a esplenectomia eletiva deve ser 
aplicada no máximo uma semana antes da 
cirurgia. 
e) A vacina contra varicela está indicada, no 
caso de pré-exposição à doença, para 
profissionais de saúde, nefropatas crônicos, 
doadores de órgãos, portadores de trissomias 
etc. 
 
QUESTÃO 39 
 
Mensurar o estado de saúde de uma população 
é uma necessidade para que sejam feitos 
diagnósticos, realizadas intervenções e 
avaliados os impactos das mesmas nesta 
população. Partindo desse pressuposto, marque 
a alternativa incorreta: 
 
a) O Coeficiente de Mortalidade Geral, apesar 
de ser um dos indicadores mais utilizados em 
saúde pública, na prática o seu uso em estudos 
comparativos é muito prejudicado pela 
presença de variáveis intervenientes, 
relacionadas à qualidade dos serviços de 
registro de dados vitais. 
b) O Coeficiente de Mortalidade Infantil tem o 
objetivo de indicar o risco de morte para 
crianças menores de 1 ano. 
c) Um dos grandes problemas enfrentados 
quando se tenta estudar a mortalidade por 
causas ainda é o erro no preenchimento da 
causa básica do óbito, ocorrido na Declaração 
de Óbito. 
d) O Coeficiente de Letalidade o maior ou 
menor poder que tem uma doença em provocar 

a morte das pessoas que adoeceram por esta 
doença. 
e) O Índice de Mortalidade Infantil Proporcional 
refere à relação entre os óbitos de crianças até 
1 ano com os óbitos de todas as idades. 
 
QUESTÃO 40 
 
Não se constituem situações sujeitas à denúncia 
na Vigilância em Saúde do Trabalhador os 
descriminados abaixo, exceto: 
 
a) Suspeita de doença do trabalho. 
b) Trabalhador doente demitido. 
c) Denúncia de ratos no ambiente de trabalho. 
d) Intoxicações coletivas e acidente fatal. 
e) Direitos trabalhistas violados. 
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