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10 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01- Em qual dos trechos abaixo a vírgula deveria ter sido 

empregada e não foi? 

 

A. Orca branca adulta é vista, pela primeira vez na 

natureza. 

B. Uma orca branca adulta foi vista pela primeira vez na 

natureza, segundo cientistas de universidades em 

Moscou e São Petesburgo. 

C. O cetáceo macho provavelmente albino foi 

fotografado perto da costa da Rússia. 

D. Ele parece ser saudável e vive em uma família com 

outras doze orcas. 

E. Cetáceos brancos de várias espécies são vistos 

eventualmente, mas as únicas orcas conhecidas eram 

jovens, incluindo uma com um problema genético 

raro, que morreu em um aquário canadense, em 1972. 

 

 
 

02- De acordo com o que está expresso no texto: 

 

A. Todos concordam com a notícia. 

B. A notícia da queda de mortes é completamente 

positiva. 

C. A queda de mortes no Rio, não significa a queda no 

país inteiro. 

D. As mortes caíram, mas o número ainda é alto. 

E. Os jornais sempre mentem sobre as mortes no Rio de 

Janeiro. 

 

03- A expressão „tri‟ no texto, significa: 

 

A. Três meses. 

B. Três vezes. 

C. Três notícias. 

D. Três jornais. 

E. Três exemplos. 

 

 

 
 

 

04- Na placa reproduzida acima, houve um desvio da norma 

padrão na formação do plural. Qual das palavras abaixo teve 

seu plural formado corretamente? 

 

A. Bênções 

B. Cordões 

C. Guardiões 

D. Escrivões 

E. Sacristões 

 

A raposa e as Uvas 

 

Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de 

uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para 

comer. 

Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. 

Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo: 

- Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes 

mesmo... 

 

                                     Ruth Rocha. Fábulas de Esopo, São 

Paulo, FTD,1992. 

 

05- O texto acima teve um termo destacado. Sobre esse termo, 

assinale a opção correta: 

 

A. O termo pode ser retirado da frase e substituído pelo 

pronome „ela‟. 

B. O termo está substituindo um substantivo próprio. 

C. O termo substitui o termo „raposa‟. 

D. O termo deveria ter sido acentuado graficamente. 

E. O termo foi empregado para aproximar a literatura da 

oralidade. 

 

06- Em qual das frases abaixo o verbo destacado está no modo 

subjuntivo? 

 

A. Eu tenho muitos sonhos. 

B. Nós pensamos muito na prova. 

C. Cumpre as tarefas que te cabem. 

D. Mariana, coma o tomate que te faz bem. 

E. Eu te aconselho que estude mais. 
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07- Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente 

sublinhado. 

 

A. “A cárie e os preços dos dentistas destroem a boca do 

brasileiro.” (Revista Istoé)  

B. Era um dia abafado e aborrecido. 

C. "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." 

D. A caverna anoitecia aos poucos. 

E. O que há entre a vida e a morte? 

 

08- Em qual dos trechos houve desrespeito às normas de 

concordância verbal ou nominal? 

 

A. A Delegacia de Roubos e Furtos está investigando um 

assalto contra uma agência do Bradesco. 

B. Armados, os assaltantes entraram no banco pelo 

acesso aos terminais de autoatendimento, por volta das 

18h. 

C. Atiraram na porta de vidro para entrar na área dos 

caixas e gerência, mas foram frustrados pela presença 

dos vigilantes que estavam de serviço. 

D. Houveram troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. 

E. Os suspeitos fugiram em duas motos e levaram dois 

malotes da agência. 

 

“O governo pretende minimizar efeitos da estiagem no 

Nordeste por meio da concessão de crédito extraordinário para 

medidas como o seguro a pequenos produtores, a expansão da 

rede de abastecimento de água, a antecipação dos recursos do 

programa Água para Todos e a recuperação de poços 

artesianos. Entre liberação de créditos e linhas especiais, os 

investimentos somam cerca de R$ 2,7 bilhões.” (Diário de 

Pernambuco) 

 

09- A palavra „extraordinário‟ empregada para caracterizar 

„crédito‟ indica: 

 

A. Que o crédito será recorrente. 

B. Que o crédito será inexistente. 

C. Que o crédito é costumeiro. 

D. Que o crédito é habitual. 

E. Que o crédito será excepcional. 

 

10- São acentuadas pela mesma regra que „água‟: 

 

A. Relógio e órfão. 

B. Álcool e básico. 

C. Expansão e bilhões. 

D. Pátrio e essência. 

E. Análise e hábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

11. É uma doença que tem como agente etiológico o 

trematódeo Schistosoma mansoni. É uma doença de evolução 

crônica, de gravidade variada, causada por um verme 

trematódeo – S. mansoni – que, no homem, habita os vasos 

sanguíneos do fígado e intestino. Sua evolução clínica depende 

da resposta imunológica do hospedeiro à invasão, ao 

amadurecimento e à oviposição do verme. Esta doença pode 

receber o nome de, EXCETO: 

 

A. Xistose. 

B. Barriga d‟água. 

C. Doença dos caramujos. 

D. Doença do rio. 

E. Esquistossomose. 

 

12. Referente ao controle do escorpião é INCORRETO afirmar: 

 

A. É necessário controlar as populações de escorpiões 

pelo risco que representam para a saúde humana, já 

que a erradicação dessas espécies não é possível e nem 

viável. 

B. Os estados e municípios devem promover a 

organização de um programa de controle dos animais 

peçonhentos de importância em saúde, definindo as 

atribuições e responsabilidades dos setores que 

compreendem a vigilância em saúde, juntamente com 

o serviço de controle de zoonoses, núcleos de 

entomologia e outros centros de referência em animais 

peçonhentos. 

C. A intervenção para o controle de escorpiões consiste 

na busca ativa em todo e qualquer imóvel (área interna 

e externa) visando a captura de exemplares, 

conhecimento e manejo dos ambientes propícios à 

ocorrência e proliferação desses animais e 

conscientização da população. 

D. O manejo de escorpiões exige uma série de cuidados, 

não só com o ambiente em que vivem, mas também no 

manuseio, que deve ser feito por profissional com 

experiência. 

E. O agente de saúde deve realizar ou recomendar ao 

proprietário do imóvel a aplicação de produtos 

químicos para matar os escorpiões. 

 

13. Sobre a hepatite C é INCORRETO afirmar: 

 

A. O aconselhamento é uma das principais medidas de 

redução de riscos e tem entre seus objetivos fornecer 

informações atualizadas ao paciente, utilizando 

linguagem acessível. 

B. Entre as vulnerabilidades individuais e sociais, devem 

ser considerados o uso de álcool e outras drogas e a 

falta de acesso à informação e aos insumos de 

prevenção como preservativos, cachimbos, seringas e 

agulhas descartáveis. 

C. Os portadores de HCV devem receber insumos e 

orientações para praticar sexo seguro e evitar o uso de 

álcool.  
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D. Pacientes não imunizados para hepatites A e/ou B 

também devem receber a imunização, prevenindo 

possível dano hepático adicional. 

E. A hepatite C é causada por uma bactéria. 

 

14. Sobre a atuação da vigilância sanitária é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Alimentos: a forma como são manipulados ou 

industrializados, armazenados, transportados e 

oferecidos ao consumidor. Por exemplo, as refeições e 

as bebidas pelos restaurantes e os alimentos vendidos 

nos mercados. 

B. Beleza, limpeza e higiene: A forma de produção, 

armazenamento, transporte e uso pelo consumidor de 

cosmético, perfumes, produtos de higiene pessoal e 

limpeza domiciliar (saneantes domissanitários), cloro, 

inseticidas e raticidas. 

C. Lazer – entendido como processos e espaços em que 

se exercem atividades que interferem na saúde das 

pessoas, como centros esportivos, institutos de beleza, 

espaços culturais, clubes, hotéis. 

D. Educação e convivência – processos e espaços de 

escolas, creches, asilos, orfanatos, presídios. Locais 

em que as condições das aglomerações humanas 

podem interferir na saúde. 

E. Produtos para saúde – são os destinados ao paciente, 

ao diagnóstico, ao uso terapêutico e na prevenção ou 

apoio educacional, como: medicamento, soros, 

vacinas, equipamentos médico-hospitalares e objetos 

envolvidos na atenção à saúde como um todo. 

 

15. As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são 

doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem 

quando micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias 

tóxicas estão presentes no alimento. Os sintomas mais comuns 

de DTA são, EXCETO: 

 

A. Vômitos 

B. Diarréias 

C. Dores abdominais 

D. Febre 

E. Pressão alta 

 

16. O Vibrio cholerae causador da cólera é um(a): 

 

A. Vírus 

B. Bactéria 

C. Fungo 

D. Protozoário 

E. Platelminto 

 

17. No conceito ampliado da Vigilância à Saúde, esta é 

entendida como um recurso de transformação gradual do 

modelo assistencial tradicional, utilizado como espaço para 

discussão da reorganização de serviços de saúde, permitindo a 

revisão dos procedimentos e promovendo a articulação intra e 

inter-setorial com órgãos de governo e a sociedade. Como 

prática sanitária, a Vigilância à Saúde elege o distrito sanitário 

como campo de ação, envolvendo os gerentes de serviços, 

técnicos e a população na formulação de suas diretrizes. Utiliza 

os conhecimentos e tecnologias de comunicação e mobilização 

social, informatização, planejamento, além das tecnologias 

médicas. São características básicas da vigilância em saúde, 

EXCETO: 

 

A. Intervenção sobre problemas de saúde (danos, riscos 

e/ou determinantes). 

B. Operacionalização do conceito de risco. 

C. Articulação de ações promocionais, preventivas e 

curativas. 

D. Atuação intra-setorial. 

E. Ações sobre o território. 

 

 

18. Muitos microrganismos patogênicos são eliminados com os 

dejetos humanos. A má disposição dos dejetos pode provocar o 

contato do homem com os mesmos, ocasionando a transmissão 

de doenças. Existem diversos modos de contato (geralmente, 

indiretos) com excretas, são eles, EXCETO: 

 

A. Através da água contaminada com matéria fecal – por 

ingestão, contato com a pele, preparação ou irrigação 

de alimentos.  

B. Por meio de mãos sujas.  

C. Através de insetos, principalmente as formigas, que 

pousam na sujeira e levam as impurezas para os 

alimentos. 

D. Pelo contato com o solo, que recebeu dejetos.  

E. Através da ingestão de carne de animais doentes, que 

se alimentam de fezes.  

 

19. Na Presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), o Rio de 

Janeiro, capital da República, era uma cidade com graves 

problemas urbanos e sociais: pobreza, desemprego, lixo 

amontoado nas ruas, muito ratos e mosquitos transmissores de 

doenças. Milhares de pessoas morriam principalmente em 

consequências das seguintes epidemias:  

 

A. Febre amarela, peste bubônica e varíola.  

B. Febre tifóide, cólera e varíola.  

C. Cólera, peste negra e sarampo.  

D. Febre amarela, sarampo e varíola.  

E. Sarampo, gripe suína e peste bubônica. 

 

20. São ações da vigilância epidemiológica: 

 

I. Notificação das Doenças de Notificação Compulsória. 

II. Vigilância do Óbito infantil e Mortalidade Materna. 

III. Alimentação e retroalimentação dos bancos dos 

sistemas de informação. 

IV. Controle de endemias, vetores, pragas urbanas. 

V. Riscos biológicos, físicos e químicos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II, IV, V. 

B. I, III, V. 

C. I, II, III. 

D. II e V. 

E. I, II, III, IV, V. 
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21. A Dengue deve ter notificação compulsória imediata nas 

seguintes situações, EXCETO: 

 

A. Dengue com complicações (DCC). 

B. Síndrome do Choque da Dengue (SCD). 

C. Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). 

D. Óbito por Dengue. 

E. Dengue pelo sorotipo DENV 1 e 4 nos estados sem 

transmissão endêmica desse sorotipo. 

 

22. Quanto ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

é possível afirmar, EXCETO: 

 

A. Foi criado em 1985. 

B. Seu instrumento é a Declaração de óbito (DO), 

impressa em três vias. 

C. Preenchimento exclusivamente por médicos. 

D. Nenhum sepultamento deve ocorrer sem prévia 

emissão da DO. 

E. O registro do óbito deve ser feito no local de 

ocorrência do evento. 

 

23. No Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB), a 

área de abrangência da equipe de saúde da família é o território 

onde residem aproximadamente: 

 

A. 500 famílias. 

B. 1000 famílias. 

C. 1500 famílias. 

D. 2000 famílias. 

E. 2500 famílias. 

 

24. Na esperança de vida ao nascer; a partir de tabuas de vida 

elaboradas para cada área geográfica, toma-se o número 

correspondente a uma geração inicial de nascimentos (l0) e 

determina-se o tempo cumulativo vivido por essa mesma 

geração (T0) até a idade limite. A esperança de vida ao nascer é 

medida pelo quociente da: 

 

A. Soma de T0 por l0. 

B. Subtração de T0 por l0. 

C. Subtração de I0 por T0. 

D. Divisão de T0 por l0. 

E. Multiplicação de T0 por l0. 

 

25. Sobre as limitações do Coeficiente de mortalidade infantil é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Pode haver necessidade de informações adicionais 

sobre a composição do indicador, que podem sinalizar 

a adoção de intervenções diferenciadas sobre a 

qualidade da atenção a saúde (mortalidade neonatal) 

ou sobre o ambiente (mortalidade pós-neonatal). 

B. Não contribui na avaliação dos níveis de saúde e de 

desenvolvimento socioeconômico da população, 

prestando-se para comparações nacionais e 

internacionais. 

C. Requer correção da subenumeração de óbitos e de 

nascidos vivos (esta em menor escala), para o cálculo 

direto da taxa a partir de dados de sistemas de registro 

contínuo, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 

D. Essas circunstâncias impõem o uso de estimativas 

indiretas baseadas em procedimentos demográficos 

específicos, que podem oferecer boa aproximação da 

probabilidade de morte no primeiro ano de vida. 

E. Envolve, no caso das estimativas, dificuldades 

metodológicas e imprecisões inerentes às técnicas 

utilizadas, cujos pressupostos podem não se cumprir 

por mudanças da dinâmica demográfica. A imprecisão 

é maior no caso de pequenas populações. 

 

26. Sobre os Conselhos de Saúde: 

 

I. Cabe aos Conselhos de Saúde e às Conferências 

deliberar sobre a política de saúde dos Municípios, 

Estados e Governo Federal. 

II. Todos os Municípios brasileiros com população acima 

de 50 mil habitantes, devem possuir Conselho de 

Saúde. 

III. Todo cidadão pode participar dos Conselhos de Saúde, 

inclusive assistir às reuniões do Conselho de sua 

cidade, Estado ou ainda do Conselho Nacional. 

IV. Toda unidade de saúde deve possuir espaços de 

participação abertos aos usuários, a exemplo dos 

Conselhos Gestores ou Conselhos de Gestão 

Participativa. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I. 

B.   Apenas a II. 

C.   I, II, III. 

D. I, III, IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

27. Sobre as medidas preventivas na influenza A (H1N1) é 

importante destacar que a adoção de medidas de precaução 

deve estar sempre associada a outras medidas preventivas, tais 

como, EXCETO: 

 

Frequente higienização das mãos. 

A. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. 

B. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. 

C. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz, boca e partes 

genitais. 

D. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. 

 

28. Pelo princípio da _____________, todos os brasileiros têm 

direito aos serviços do SUS, e esse acesso universal, em 

nenhuma circunstância, pode ser restringido. O SUS deve 

ofertar, a todos os brasileiros, um conjunto de serviços sanitária 

e socialmente necessários, com base em protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas e por meio de amplo movimento de 

discussão que envolva os gestores de saúde na Comissão 

Intergestores Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. Universalidade. 

B. Pluralidade. 

C. Descentralização. 

D. Integridade. 

E. Isonomia. 
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29. Têm contribuído para a elevação da malária na Amazônia 

Legal brasileira, EXCETO: 

 

A. O desmatamento para extração de madeira. 

B. A criação de gado. 

C. A agricultura e assentamentos não oficiais. 

D. A construção de tanques artificiais para a piscicultura. 

E. A falta de vacinação contra malária devido à 

dificuldade de locomoção dos agentes de saúde até o 

local. 

 

30. São animais que podem transmitir a raiva, EXCETO: 

 

A. Morcego 

B. Bovino 

C. Suíno 

D. Frango 

E. Equinos 

 

31. A sífilis é uma doença infecciosa, sistêmica, de evolução 

crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. O 

seu agente etiológico é o: 

 

A. Treponema pallidum. 

B. Chlamydia psittaci. 

C. Yersinia pestis. 

D. Onchocerca volvulus. 

E. Trypanosoma cruzi. 

 

32. A contaminação é o termo empregado para indicar a 

presença de microrganismos ou de seus produtos tóxicos na 

água, em alimentos, no solo, em objetos ou, transitoriamente, 

na superfície do corpo (mãos, cabelos, etc.), sem a ocorrência 

de colonização ou infecção. Roupas e objetos de uso pessoal de 

doentes, frequentemente contaminados, recebem o nome de: 

 

A. Fômites 

B. Verticalizadores 

C. Ligadores 

D. Comitentes 

E. Troveus 

 

33. Estão entre os principais suscetíveis à meningite, EXCETO: 

 

A. Crianças menores de 5 anos. 

B. Adultos maiores de 60 anos. 

C. Portadores de AIDS. 

D. Recém-nascido. 

E. Portadores de diabetes mellitus. 

 

34. São fatores sócio-ambientais que influenciam a qualidade 

de vida, EXCETO:  

 

A. Moradia 

B. Transporte 

C. Segurança 

D. Assistência médica 

E. Hereditariedade 

 

 

 

35. A transmissão do HIV de mãe para filho é denominado: 

 

A. Transmissão horizontal. 

B. Transmissão vertical. 

C. Transmissão transversal. 

D. Transmissão integral. 

E. Transmissão neonatal. 

 

36. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. 

 

A. Lei 8080/90. 

B. Lei 84142/90. 

C. Constituição Brasileira de 1988. 

D. Norma Operacional Básica de 1996. 

E. Norma Operacional Básica de 2002. 

 

37. A transmissão da Doença de Chagas pode se dar em 

diversos níveis. A mais comum é a:  

 

A. Intradomiciliar 

B. Silvestre 

C. Laboratorial 

D. Transfusional 

E. Transplacentária 

 

38. A Leishmaniose tegumentar americana é transmitida pelo: 

 

A. Morcego 

B. Rato 

C. Inseto 

D. Gato 

E. Barbeiro 

 

39. Os principais animais peçonhentos de importância em saúde 

pública no Brasil são as seguintes serpentes ou cascavéis, 

EXCETO: 

 

A. Jararaca 

B. Jararacuçu urutu 

C. Cotiara 

D. Surucucu-pico-de-jaca 

E. Cascavéis armadeiras 

 

40. Números de casos novos de uma doença ocorridos numa 

população em determinado período x 1.000. Esta é a definição 

de: 

 

A. Incidência 

B. Prevalência 

C. Ocorrência 

D. Procedência 

E. Coeficiência 

 

 


