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Leia o texto para responder a questão de nº 01. 

 

Ver imagens fofinhas é bom para a 

produtividade 

 

 
Cuticuti 

Fala a verdade: você bateu o olho no gatinho 

aí em cima e ensaiou um “oooooun”, né? Talvez 

não tenha contido um sorrisinho. Se bobear, até 

chamou alguém para ver também. Normal, 

imagens desse tipo, que transbordam fofura, 

estimulam a sensibilidade de quase todo 

mundo. Daí psicólogos da Universidade da 

Virginia (EUA) resolveram testar se essa emoção 

causada pela “exposição à fofura” tem algum 

efeito sobre o nosso comportamento. E tem sim. 

Em dois experimentos (com participantes de 

ambos os sexos, para ninguém dizer que é 

“coisa de mulherzinha”), voluntários que viram 

fotos de cães e gatos filhotes (que são 

naturalmente fofos) tiveram um desempenho 

bem melhor no jogo Operação (aquele em que 

você vai removendo órgãos do boneco com 

uma pinça, sabe?) do que os que viram fotos de 

bichos já crescidos. Os pesquisadores dizem que 

a exposição à fofura nos faz agir, 

inconscientemente, com mais “cuidado” e 

“gentileza”, o que, além de melhorar a 

coordenação motora, resulta num trabalho mais 

bem feito. Pode contar para o seu chefe. 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto, imagens das fofuras dos 

bichinhos: 

a) deixa a pessoa mais cuidadosa e gentil. 

b) deixa a pessoa mais distraída. 

c) deixa a pessoa mais feliz. 

d) deixa a pessoa mais sensível e desatenta. 

 

QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa em que a palavra seja 

uma proparoxítona: 

a) operação. 

b) você. 

c) né.  

d) psicólogos. 

 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a palavra seja um 

substantivo coletivo: 

a) terreiro. 

b) legião. 

c) lugares. 

d) bonecos. 

 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a frase seja 

composta por figuras de linguagem. 

a) Ele ficou uma fera. 

b) Segundo os pesquisadores a cobra era 

venenosa. 

c) Este gatinho é uma fofura. 

d) A flor que ele me deu murchou. 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a palavra seja um 

pronome demonstrativo: 

a) nosso. 

b) algum. 

c) aquilo. 

d) quem. 

 

QUESTÃO 06 

Em 20 minutos Felipe consegue analisar 30 casos 

de dengue. Em uma hora ele analisará 

____________ casos. 

a) 90. 

b) 80. 

c) 70. 

d) 60. 

 

QUESTÃO 07 

25 % de 160 é: 

a) 30. 

b) 40. 

c) 50. 

d) 60. 

 

QUESTÃO 08 

Ao passarmos 8,0 metros em centímetros 

teremos _______ cm. 

a) 80. 

b) 800. 
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c) 8000. 

d) 80000. 

 

QUESTÃO 09 

A soma dos meus jogos, com os jogos do meu 

irmão que tem 27 jogos a mais que eu dá 57. 

Quantos jogos eu tenho? 

a) 13. 

b) 14. 

c) 15. 

d) 16. 

 

QUESTÃO 10 

Ao convertermos 4620 em minutos teremos 

__________ minutos. 

a) 77. 

b) 87. 

c) 97. 

d) 107. 

 

QUESTÃO 11 

São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 

a) Busca de crescimento profissional sem levar 

em conta que algumas atitudes podem 

prejudicar outros colegas de trabalho. 

b) Educação e respeito entre os funcionários. 

c) Cooperação e atitudes que visam à ajuda 

aos colegas de trabalho. 

d) Respeito à hierarquia dentro do local de 

trabalho. 

 

QUESTÃO 12 

Cidadania é a expressão concreta do exercício 

da democracia. Exercer a cidadania plena é ter 

direitos: 

a) religiosos, políticos e sociais. 

b) civis, políticos e religiosos. 

c) civis, religiosos e sociais. 

d) civis, políticos e sociais. 

 

QUESTÃO 13 

Analise as informações abaixo referentes aos 

primeiros socorros em caso de Fraturas e 

responda: 

I- Se a fratura for exposta, cubra o ferimento 

com gaze ou pano limpo.  

II- Em hipótese alguma tente realinhar o 

membro ou retornar o osso, isso pode agravar 

a situação;  

III- Imobilize a região lesada com tábua, 

papelão ou madeira, envolvendo uma faixa; 

IV- Em caso de sangramento incessante 

(hemorragia), realize uma leve compressão 

com pano limpo. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 14 

O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento divulgou nesta segunda-feira 

dia 29 de Julho um retrato do Brasil nas últimas 

duas décadas. Na média, o IDH dos municípios 

brasileiros melhorou bastante. Houve aumento 

da renda e da expectativa de vida. A 

educação também avançou, mas ficou bem 

longe do ideal e foi o indicador que menos 

contribuiu para o resultado positivo. A sigla IDH 

significa: 

a) Indústria de Deportagem Humanizada 

b) Instrumento de divisão Humanística 

c) Índice de Desenvolvimento Humano 

d) Insatisfação da Humanidade 

 

QUESTÃO 15 

Para evitar acidentes no local de trabalho, é 

essencial que se veja claramente aquilo com 

que se está trabalhando. A maioria dos objetos 

deve ficar a; 

a) 10 centímetros de distância dos olhos. 

b) 20 centímetros de distância dos olhos. 

c) 50 centímetros de distância dos olhos. 

d) 90 centímetros de distância dos olhos. 

 

QUESTÃO 16 

Conforme o Caderno de Atenção Básica nº22 O 

diagnóstico de certeza da infecção malárica só 

é possível pela demonstração do parasito, ou 

de antígenos relacionados, no : 

a) sangue periférico do paciente. 

b) Exame de urina e fezes do paciente 

c) Amostra de líquido do paciente 

d) Machucado exposto na pele do paciente 

 

QUESTÃO 17 

Segundo “Cadernos de Atenção Básica- 

Zoonoses”, a  _____________ é causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi, caracterizado 

pela  presença de um flagelo. No sangue dos 

vertebrados, o T. cruzi se apresenta sob a forma  

de tripomastigota, que é extremamente móvel 
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e, nos tecidos, como amastigotas. No tubo 

digestivo dos insetos vetores, ocorre um ciclo 

com a transformação do parasito, dando 

origem às formas infectantes presentes nas fezes 

do inseto. 

a) dengue. 

b) doença de chagas. 

c) esquistossomose. 

d) difteria. 

  

QUESTÃO 18 

Os “Cadernos de Atenção Básica- Zoonoses”, 

afirmam que a febre amarela é uma doença 

febril aguda, não contagiosa, de curta duração: 

a)  no máximo 5 dias, que apresenta alta 

morbidade e letalidade. A infecção pelo vírus 

da febre amarela causa no homem desde 

formas leves com sintomatologia febril 

inespecífica até formas graves com icterícia, 

albuminúria, oligúria, manifestações 

hemorrágicas, delírio, obnubilação e choque. 

b) no máximo 12 dias, que apresenta alta 

morbidade e letalidade. A infecção pelo vírus 

da febre amarela causa no homem desde 

formas leves com sintomatologia febril 

inespecífica até formas graves com icterícia, 

albuminúria, oligúria, manifestações 

hemorrágicas, delírio, obnubilação e choque. 

c) no máximo 15 dias, que apresenta alta 

morbidade e letalidade. A infecção pelo vírus 

da febre amarela causa no homem desde 

formas leves com sintomatologia febril 

inespecífica até formas graves com icterícia, 

albuminúria, oligúria, manifestações 

hemorrágicas, delírio, obnubilação e choque. 

d) no máximo 21 dias, que apresenta alta 

morbidade e letalidade. A infecção pelo vírus 

da febre amarela causa no homem desde 

formas leves com sintomatologia febril 

inespecífica até formas graves com icterícia, 

albuminúria, oligúria, manifestações 

hemorrágicas, delírio, obnubilação e choque. 

 

QUESTÃO 19 

De acordo com “Cadernos de Atenção Básica- 

Zoonoses”, a leishmaniose tegumentar 

americana (LTA) é uma doença infecciosa, não 

contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que 

acomete pele e mucosas. 

A LTA é uma das afecções dermatológicas que 

merece atenção devido à sua magnitude e 

risco de ocorrência de deformidades, podendo 

ter repercussões psicológicas e reflexos no 

campo social dos indivíduos. Acomete 

principalmente: 

a) pessoas do sexo masculino, maiores de 10 

anos e residentes de área rural. 

b) pessoas do sexo masculino, menores de 10 

anos e residentes de área rural. 

c) pessoas do sexo feminino, menores de 10 

anos e residentes de área rural. 

d) pessoas do sexo feminino, maiores de 10 anos 

e residentes de área rural. 

 

QUESTÃO 20 

De acordo com “Cadernos de Atenção Básica- 

Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, 

Tracoma e Tuberculose”, no seu ciclo de vida, o 

Aedes apresenta quatro fases: 

a) ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto 

vive, em média, de 10 a 15 dias. A sua fêmea 

põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, 

em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais 

com água limpa e parada. 

b) ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto 

vive, em média, de 15 a 20 dias. A sua fêmea 

põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, 

em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais 

com água limpa e parada. 

c) ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto 

vive, em média, de 20 a 30 dias. A sua fêmea 

põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, 

em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais 

com água limpa e parada. 

d) ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto 

vive, em média, de 30 a 35 dias. A sua fêmea 

põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, 

em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais 

com água limpa e parada. 

 

QUESTÃO 21 

O Parágrafo 5° do Artigo 32 da Lei Federal 

8080/90 determina as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento científico e tecnológico em 

saúde serão co-financiadas: 

a)  pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas 

universidades e pelo orçamento fiscal, além 

de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e 

receita própria das instituições executoras. 
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b) pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e 

receita própria das instituições executoras. 

c) pelo Ministério da Saúde e da Educação e 

Cultura (MS/MEC), pelas universidades e pelo 

orçamento fiscal, além de recursos de 

instituições de fomento e financiamento ou 

de origem externa e receita própria das 

instituições executoras. 

d) Pela iniciativa privada em parceria com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e 

receita própria das instituições executoras. 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com o Caderno de Atenção Básica 

nº 21 – Vigilância em Saúde - Dengue, 

Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma 

E Tuberculose , A informação é instrumento 

essencial para a tomada de decisões, e 

ferramenta é imprescindível à Vigilância em 

Saúde, por ser o fator desencadeador do 

processo: 

a) informação-decisão-ação 

b) ação e reação 

c) informação- reação 

d) pesquisa- informação- ação 

 

QUESTÃO 23 

A esquistossomose é uma doença de 

veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre 

quando: 

a) o individuo entra em contato com alguém 

infectado pela doença. 

b) o indivíduo suscetível entra em contato com 

águas superficiais onde existam caramujos, 

hospedeiros intermediários. 

c) o indivíduo é picado por algum inseto 

suscetível a larva. 

d) O indivíduo use o mesmo copo e talheres de 

uma pessoa infectada pela doença. 

 

QUESTÃO 24 

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº22 – 

Zoonoses, a febre amarela no Brasil apresenta 

uma ocorrência endêmica prioritariamente na 

Região: 

a) Norte 

b) Sul 

c) Amazônica 

d) Centro-Oeste 

 

QUESTÃO 25 

Qual o significado da sigla CIEVS ? 

a) Comunidade Integrada em Vigilância 

Sanitária 

b) Centro Internacional em viabilidade da 

saúde 

c) Centro de Informações Estratégicas e 

Respostas em Vigilância em Saúde 

d) Comunidade de Informações em Vigilância 

em Saúde 

 







