
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 

1 
ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMILIA 

 

Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CARGO: ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
1 -Complete as lacunas, usando adequadamen-
te"mas", "mais", "mal" ou "mau". 

Pedro e João ______ entraram em casa,perceberam 
que as coisas não estavam bem,pois sua irmã caçula 
escolhera um ______momento para comunicar aos 
pais que iria viajar nas férias; _____. seus dois ir-
mãos deixaram os pais ______ sossegados quando 
disseram que a jovem iria com as primas e a tia. 

a) mau, mal, mais, mas 
b) mal, mal, mais, mais 
c) mal, mau, mas, mais 
d) mal, mau, mas, mas 

e) mau, mau, mas, mais 
 
02 - Nas frases seguintes: 

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
 
Leia os textos: 
Os cinco sentidos 
Os sentidos são dispositivos para a interação com o 

mundo externo que têm por função receber infor-
mação necessária à sobrevivência. É necessário ver 
o que há em volta para poder evitar perigos. O tato 
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os 
objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. 
O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 

que são sentidas como sons.(...) 
 
03 - A palavra relacional “que” aparece quatro vezes 
no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
a) Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito. 
b) Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c) Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 

d) Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto dire-
to. 

e) Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
Se nos portarmos bem, está prometido, veremos 
todos as mesmas imagens e ouviremos os mesmos 

sons e vestiremos as mesmas roupas e comeremos 
os mesmos hambúrgueres e estaremos sós na 
mesma solidão dentro de casas em bairros 
iguais de cidades iguais onde respiraremos o mesmo 
lixo e serviremos aos nossos automóveis com a 
mesma devoção e obedeceremos às mesmas má-
quinas num mundo que será maravilhoso para todo 

aquele que não tiver pernas nem patas 
nem asas nem raízes. (Galeano, Eduardo. De pernas 
pro ar – A escola do mundo ao avesso.  
Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 239) 
 

04 - A partir do uso do termo “se” no início do texto, 
infere-se que: 
a) Há uma condição estabelecida diante da infor-

mação seguinte. 
b) Há uma oposição à informação seguinte. 
c) O termo “se” pode ser substituído por “deste 

modo” indicando a conclusão de um pensamen-
to. 

d) O texto inicia-se a partir de um elemento que 

indica explicação. 
e) O autor tem dúvidas sobre seu ponto de vista a 

respeito do assunto que será tratado. 
 

05 -Considerando as formas verbais sublinhadas, 
assinale 
a alternativa correta, quanto à predicação verbal. 

a) ( ) Aquela gruta tem em seu interior um belo 
córrego. – verbo transitivo indireto. 

b) ( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tiju-
cas.– verbo transitivo indireto. 

c) ( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transiti-
vo direto. 

d) ( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo 

transitivo direto. 
e) ( ) A cidade oferece aos turistas bons restauran-

tes,hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo 
direto e indireto. 

 
06 -Assinale a alternativa correta, quando à classifi-

cação sintática dos termos sublinhados. 
a) ( ) Tijucas, como vives em meu coração! – apos-

to. 
b) ( ) Conheço bem as belezas naturais de minha 

cidade. – complemento nominal. 
c) ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.– 

vocativo. 

d) ( ) Zita mesma organizou as últimas Olimpíadas 
Tijuquenses. – predicado. 

e) ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível 
antigos. – sujeito. 

 
07 -No que diz respeito à mensagem da frase “Até 
tu, Brutus?” e considerando as funções da lingua-

gem e os elementos da comunicação, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Predomina a função fática, centrada na mensa-
gem. 
b) Predomina a função referencial, centrada no refe-
rente. 

c) Predomina a função metalingüística, centrada no 
referente. 
d) Predomina a função conativa, centrada no desti-
natário. 
e) Predomina a função emotiva, centrada no emis-
sor. 
 

08 -Assinale a alternativa cuja explicação esteja de 
acordo com as normas gramaticais: 
a) Em “O esperto vence com úlcera no estômago. O 
bobo não percebe que venceu.”, o ponto final após o 
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vocábulo “estômago” não poderia ser substituído por 
vírgula, pois alteraria o sentido original. 
b) Em “Uma boba, por exemplo, confiou na palavra 
de um desconhecido para a compra de um ar refri-

gerado de segunda mão: ele disse que o aparelho 
era novo, praticamente sem uso porque se mudara 
para a Gávea onde é fresco.”, o pronome oblíquo 
“se” funciona como mecanismo de coesão e retoma 
a ideia do termo “um desconhecido”. 
c) Em “Enquanto o esperto não dorme à noite com 

medo de ser ludibriado.”, a crase da expressão “à 
noite” não é obrigatória, bastaria o uso da preposi-
ção “a”. 
d) Em “Há lugares que facilitam mais as pessoas 

serem bobas...”, a palavra “Há” poderia ser substi-
tuída por “Existe”, sem prejudicar o sentido da fra-
se. 

e) Em “ele disse que o aparelho era novo, pratica-
mente sem uso porque se mudara para a Gávea 
onde é fresco.”, o verbo “mudara” está no pretérito 
imperfeito do indicativo e expressa um fato passado 
anterior a outro fato também passado. 
 
09 – O feminino das palavras alemão, profeta, cida-

dão, cônsul e cavaleiro, é: 
a) alemoa; a profeta; cidadã; consulesa; cavaleira. 
b) alemã; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
c) alemã; profetisa; cidadã; a cônsul; amazona. 
d) alemoa; profetisa; cidadã; consulesa; amazona. 
e) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira 

 
10 -O aumentativo dos substantivos mão, homem, 
amigo, povo e cabeça, são: 
a) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; ca-

beçorra. 
b) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; 

cabeção. 

c) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; 
cabeçorra. 

d) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabe-
ção. 

e) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 – Os meios de tranposrtes podem ser divididos 
em: 

a) Terrestre, aquático e aéreo 
b) Terrestre e aquático 
c) Terrestre e aéreo 
d) Aquático e aéreo 

e) Nenhuma das alternativas 
 

12 - A imagem abaixo mostra um meio de comuni-
cação denominado: 

 
http://www.google.com.br 

a) Ipad; 
b) Ipod; 
c) Iphone; 

d) Celular; 
e) TV digital 
 
13 – Aponte a alternativa em que não aparece um 
transporte público: 
a) Ônibus; 
b) Trem; 

c) Metrô; 
d) Esteira; 
e) Carro de passeio particular. 
 
14 - Aponte a alternativa em que se encontra na 
ordem um transporte terrestre, um aquático e um 

aéreo. 

a) Ônibus, carro e navio; 
b) Moto, navio e balão; 
c) Metrô, lancha e balão; 
d) Navio, balão e avião; 
e) Avião, jetski e trem. 
 

15 - Na região Nordeste os festejos juninos são mui-
to fortes, marque a alternativa em que aparece o 
dia em que o São Pedro é homenageado. 
a) 12 de junho 
b) 13 de junho 
c) 24 de junho 
d) 27 de junho 

e) 29 de junho 
 

16 -No dia 1° de janeiro nós comemoramos: 
a) Dia dos Aposentados; 
b) Dia da Confraternização Universal; 
c) Dia da Saudade; 
d) Dia do Idoso; 

e) Dia da Saúde. 
 

17 - O poder Legislativo em âmbito nacional é exer-
cido:  
a. pelo Presidente;  
b. pelo Congresso Nacional;  

c. pelos desembargadores;  
d. pelos ministérios;  
e. pelo Tribunal de Contas.  
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18 - O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
a) 14 de novembro 
b) 12 de setembro 

c) 16 de novembro 
d) 14 de outubro 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
19 - Quem nasce na cidade de Serra Azul recebe o 
gentílico: 

a) Serrazulense 
b) Serra Azulense 
c) Serrazuleno 
d) Serra Azulense 

e) A alternativa A e B estão corretas. 
 
20 - O prefeito é a maior autoridade do município, 

mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce 
pertence:  
a) ao próprio prefeito;  
b) aos vereadores;  
c) aos secretários;  
d) ao povo;  
e) ao governador.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 -Contraria os princípios do Sistema Único de Sa-
úde (SUS): 

a) O direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde; 
b) A integralidade da assist6encia,estabelecendo 
duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra 
de atenção preventiva; 
c) A igualdade da assistência à saúde sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

d) A divulgação de informações quanto ao potencial 
de serviços e sua utilização pelo usuário; 
e) A integração em nível executivo das ações de 
saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 
22 -À direção municipal do Sistema Único de Saúde, 
conforme a Lei n° 8080/90, compete: 

a) Executar as ações de vigilância sanitária em rela-
ção às fronteiras internacionais. 

b) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e 
serviços de saúde, como gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 
c) Planejar, executar e gerir os laboratórios de análi-

ses de produtos farmacológicos e os hemocentros. 
d) Participar e gerir a programação de serviços de 
saúde no âmbito estadual. 
e) Programar e coordenar as campanhas estaduais 
de vacinação. 
 
23 - Qual das seguintes alternativas se refere a um 

Direito 
no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
no capítulo que trata sobre as Relações Profissio-
nais? 

a) Postergar seus conhecimentos técnicos, científi-
cos e culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional 
b) Abdicar das iniciativas que visem ao aprimora-

mento profissional e à defesa dos direitos e interes-
ses da categoria e da sociedade 
c) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia 
e ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos 
d) Causar transtorno público por ofensa que atinja a 

profissão, por meio do Conselho Regional de Enfer-
magem 
e) Fundamentar suas relações no direito, na prudên-
cia,no respeito, na solidariedade e na diversidade de 

opinião e posição ideológica 
 
24 - Um paciente adulto no 4º dia pós-operatório de 

cirurgia geral começa a apresentar sinais de infec-
ção. Esta infecção pode ser chamada de: 
a) Infecção nosocomial 
b) Infecção comunitária 
c) Infecção generalizada 
d) Infecção localizada 
e) Infecção subaguda 

 
25 -Sinais indicativos de que a criança está maman-
do de maneira adequada, são: 
a) A barriga do bebê está encostada na barriga da 
mãe. 
b) O corpo do bebê recebe sustentação, e a boca 

deve estar toda aberta. 
c) O queixo do bebê não deve encostar na mãe para 
que não o sufoque, e o corpo do bebê deve estar 
voltado para o corpo da mãe. 
d) Ao amamentar a mãe sente dor no mamilo, e o 
lábio do inferior do bebê deve estar virado para fora. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
26 -O Ministério da Saúde está propondo a adoção 
da Estratégia de Saúde da Família, visando contribu-
ir para a 
construção de um modelo assistencial que tenha 
como base a atuação no campo da Vigilância da 
Saúde. Para a construção das práticas de Vigilância 

da Saúde, é importante considerar os aspectos: 
a) epidemiológicos e sanitários, apenas visando à 

priorização de problemas de grupos populacionais 
inseridos em determinada realidade territorial. 
b) demográficos, culturais, políticos, socioeconômi-
cos, epidemiológicos e sanitários, mas não tendo 

como meta a priorização de problemas de grupos 
populacionais inseridos em determinada realidade 
territorial. 
c) demográficos, culturais, políticos, socioeconômi-
cos, epidemiológicos e sanitários, visando à prioriza-
ção de problemas de grupos populacionais inseridos 
em determinada realidade territorial. 

d) epidemiológicos e sanitários, mas não tendo co-
mo meta a priorização de problemas de grupos po-
pulacionais inseridos em determinada realidade ter-
ritorial. 
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e) culturais, políticos e socioeconômicos, visando à 
priorização de problemas de grupos populacionais 
inseridos em determinada realidade territorial. 
 

27 -A dengue é uma doença aguda, endemoepidê-
mica, causada por um dos flavivírus da dengue com 
quatro tipos sorológicos. O quadro clínico da dengue 
se caracteriza por: 
a) início abrupto de febre (39º-40º), cefaleia bran-
da, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, manifesta-

ções gastrientestinais (vômitos, anorexia). 
b) início insidioso de febre (38º-39º), cefaleia bran-
da, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, manifesta-
ções gastrientestinais (vômitos, anorexia). 

c) início abrupto de febrícula (37º-38º), cefaleia 
intensa, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, mani-
festações gastrientestinais (vômitos, anorexia). 

d) início abrupto de febre (39º-40º), cefaleia inten-
sa, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, manifesta-
ções gastrientestinais (vômitos, anorexia). 
e) início abrupto de febrícula (37º-38º), cefaleia 
branda, dor retro-ocular, mialgias, artralgias, mani-
festações gastrientestinais (vômitos, anorexia). 
 

28 -É objetivo da fototerapia neonatal: 
a) Estimular a abertura dos pulmões.  
b) Tratamento da anemia ferropriva.  
c) Prevenção de lesões de retina. 
d) Tratamento da icterícia. 
e) Fornecer alimento ao RN. 

 
29 - Sobre epidemia, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
( ) É a manifestação, em uma coletividade ou regi-
ão, de um grupo de casos com alguma enfermidade 
que excede claramente a incidência prevista. 
( ) O número de casos que indica a existência de 

uma epidemia varia com o agente infeccioso, o ta-
manho e as características da população exposta, 
sua experiência prévia ou falta de exposição à en-
fermidade, o local e a época do ano em que ocorre. 
( ) Na epidemia progressiva, as infecções são 
transmitidas de pessoa a pessoa ou de animal a 
animal, de modo que os casos identificados não 

podem ser atribuídos a agentes transmitidos a partir 
de uma única fonte. 

A sequência está correta em: 
a) V, V, F  
b) V, F, V  
c) F, F, V  

d) V, V, V  
e) F, V, F 
 
30 -Acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) é cor-
reto afirmar que 
a) é vedada a participação da iniciativa privada no 
SUS, mesmo que em caráter complementar. 

b) a assistência farmacêutica está excluída do SUS e 
seu atendimento remete à política pública de assis-
tência social. 

c) a universalidade de acesso aos serviços de saúde, 
exclusivamente, nos níveis de assistência preventiva 
e básica constitui um dos princípios do SUS. 
d) é um sistema representado pelo conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e munici-
pais, da administração direta e indireta e das funda-
ções mantidas pelo Poder Público. 
e) instituições públicas federais, estaduais e munici-
pais de controle de qualidade, pesquisa e produção 

de insumos, 
medicamentos, sangue e hemoderivados, e de equi-
pamentos para saúde, não integram o SUS e possu-
em regulamentação específica 

 
31 -A operacionalização da vigilância epidemiológica 
compreende um ciclo de funções específicas e inter 

complementares,desenvolvidas de modo contí-
nuo,permitindo conhecer, a cada momento, o com-
portamento da doença ou agravo selecionado como 
alvo das ações, para que as medidas de intervenção 
pertinentes possam ser desencadeadas com oportu-
nidade e eficácia. 
Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ( 

V )ou falsas ( F ), em relação às funções da vigilân-
cia epidemiológica: 
( ) Coleta de dados. 
( ) Processamento de dados coletados. 
( ) Análise e interpretação dos dados 
processados. 

( ) Recomendação das medidas de prevenção e 
controle apropriadas. 
( ) Promoção das ações de prevenção e controle 
indicadas. 
Assinale a alternativa que indica a sequência corre-
ta,de cima para baixo. 
a. ( ) V – V – V – V – V 

b. ( ) V – V – V – F – F 
c. ( ) V – F – F – F – V 
d. ( ) F – V – F – V – V 
e. ( ) F – F – V – V – F 
 
32 -Considerando a Lei nº. 8080/90, no que se refe-
re a recursos humanos e sua política na área da 

saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 

( ) As especializações na forma de treinamento em 
serviço sob supervisão serão regulamentadas por 
Comissão Nacional, de forma a garantir a participa-
ção das entidades profissionais. 

( ) Será formalizada e executada articuladamente, 
pelas diferentes esferas do governo, para dar cum-
primento a determinados objetivos. 
( ) Os servidores, que legalmente acumulam dois 
cargos ou empregos, não poderão exercer suas ati-
vidades em mais de um estabelecimento. 
A sequência está correta em 

a) V, F, F  
b) V, V, F 
c) F, V, V  
d) F, V, F 
e) V, V, V 
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33 - Relacione as colunas a seguir. 
1. Epidemia. 
2. Endemia. 

( ) Caracteriza-se pela frequência e é restrito a uma 
área. 
( ) Caracteriza-se pela incidência, em curto período 
de tempo, de grande número de casos deuma doen-
ça. 
( ) Refere-se ao grau de prevalência de uma doença 

numa área geográfica e, temporalmente,bem defini-
da. 
A sequência está correta em 
a) 1, 1, 2  

b) 1, 2, 1  
c) 2, 1, 1  
d) 2, 1, 2  

e) 2, 2, 1 
 
34 - No Código de Ética dos profissionais de Enfer-
magem estão estabelecidas proibições a serem obe-
decidas pela categoria. Dentre as mesmas, pode-se 
destacar: 
a) Recusar-se a executar atividades que não são de 

sua competência legal. 
b) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou 
definitivo de todos os pacientes que estão sob sua 
assistência. 
c) A participação do profissional de Enfermagem nas 
pesquisas experimentais deve ser precedida de con-

sentimento, por escrito, do cliente ou do seu repre-
sentante legal. 
d) Participar de movimentos reivindicatórios por 
melhores condições de assistência, de trabalho e 
remuneração. 
e) Associar-se, exercer cargos e participar das ativi-
dades de entidades de classe. 

 
35 - Compete ao Enfermeiro realizar curati-
vos,definindo o tipo de cobertura para cada ferida.A 
cobertura adequada para feridas infectadas é: 
a) A cobertura de poliuretano, filme, tem grande 
capacidade de absorção; 
b) O álcool a 70ºC, o PVP-I tópico e aclorexidina 

tópica; 
c) A solução fisiológica morna sob pressão; 

d) A papaína, enzima proteolítica; 
e) O hexaclorofeno, o quaternário de amônia e a 
água oxigenada. 
 

36 - O comprometimento cutâneo traz sérias conse-
quências na vida do individuo acometido. Indique 
qual é a afecção cutânea de 
Natureza auto-imune. 
a) Erisipela. 
b) Impetigo. 
c) Tinea do pé . 

d) Pênfigo. 
e) Herpes-zóster. 
 
37 - Em relação à violência contra crianças e adoles-
centes, analise as afirmativas abaixo: 

I. É fácil de ser percebida, pois, devido ao processo 
de crescimento próprio dessa fase da vida, os sinais 
ficam bem evidentes. 
II. Muitas vezes, o profissional de saúde pode não 

percebê-la e associá-la às alterações apresentadas 
pelo paciente com patologias orgânicas. 
III. Na suspeita que o agressor seja um dos pais, 
deve-se perguntar diretamente à criança, pois ela, 
nessas situações, é capaz de descrever com facilida-
de o ocorrido. 

IV. O Conselho Tutelar atua como órgão fiscalizador 
e punitivo, podendo transferir a guarda da criança e 
adolescente para outro membro da família. 
V. Uma atitude eficaz na abordagem ao adolescente 

em risco é aceitá-lo, evitando críticas e indignação, 
pois a intelectualização, típica desta fase, exacerba 
sua preocupação com princípios éticos e sociais, 

fazendo o omitir fatos, como mecanismo de defesa. 
São CORRETAS as afirmativas: 
a) I e IV.  
b) II e III.  
c) IV e V.  
d) I e III.  
e) II e V. 

 
38 - Em relação à Dengue, analise as citações abai-
xo: 
I. A prova do laço, exame realizado com o uso do 
torniquete pressionado ao braço por 3 minutos, 
éconsiderada positiva quando o número de peté-

quias for de 20 ou mais por polegada. 
II. O isolamento viral deve ser realizado após o 
quinto dia do início dos sintomas da doença como 
forma de evitar resultados falso-negativos. 
III. O anticorpo IgManti-dengue positivo normal-
mente aparece após o quinto dia do início da doença 
e é um marcador confiável de doença ativa tanto em 

primo infecções quanto em reinfecções. 
IV. Em um paciente com suspeita de dengue clássi-
ca, sem manifestações hemorrágicas, devem ser 
realizadas a prescrição de medicações sintomáticas, 
a solicitação de exames laboratoriais, entre eles 
hemograma,coagulograma, e bioquímica, orientan-
do-se o início imediato do aumento da ingesta hídri-

ca. 
V. Como medidas de controle dessa arbovirose, des-

tacam-se o estabelecimento de metas de índice de 
infestação menor que 1%, a vigilância entomológica 
em toda a cidade, mobilização comunitária constan-
te e uma análise contínua do impacto das ações 

adotadas. 
Marque a opção CORRETA. 
a) Todas estão corretas.  
b) Apenas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas II, IV e V estão corretas.  
e) Apenas I, IV e V estão corretas. 

 
 
39 - A ocorrência de casos de sífilis congênita revela 
falhas graves no sistema de saúde, assim sendo, é 
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um indicador para avaliação da qualidade da assis-
tência. Portanto, está correto afirmar que 
a) para reduzir a morbimortalidade e conhecer o 
perfil epidemiológico, esta doença deveria estar 

incluída nas doenças obrigatórias de notificação 
compulsória. 
b) a medida de controle consiste em oferecer uma 
assistência pré-natal com captação precoce da ges-
tante e realização do VDRL no 2.o trimestre da ges-
tação. 

c) a infecção ocorre no 1.o trimestre de gravidez, 
após esse período, a gestante não apresenta riscos 
de desenvolvera doença. 
d) se deve instituir o tratamento e seguimento ade-

quados da gestante e do(s) seu(s) parceiro(s), 
abordando os casos de forma clínico-epidemiológica. 
e) na sífilis congênita tardia os sintomas surgem a 

partir 

dos 4 anos de vida com surdez neurológica, baixo 
peso e anemia geralmente severa. 
 
40 - Nos Sinais Vitais, a temperatura corporal equi-

vale ao grau de calor que o corpo humano apresen-
ta. Na hipertermia 
em que a temperatura corpórea aumenta em algum 
momento durante o dia, mas em 24 horas retorna 
ao normal é chamada: 
a) Hipertermia Intermitente 

b) Hipertermia Maligna 
c) Hipertermia Recorrente 
d) Hipertermia Remitente 
e) Hipertermia Benígna 
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