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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 

 

A. Introduz o assunto de maneira um tanto obscura para 

provocar curiosidade no leitor, que é levado a pensar que 

a taxa de mortes após uma cirurgia cardíaca é bem maior 

do que se pensa. 

B. Traz, logo na primeira frase, a afirmação que irá nortear 

todo o texto, permeado de argumentações que negam o 

que foi dito. 

C. Começa informando que os pacientes operados do 

coração podem ter uma vida normal, mas subordina essa 

afirmação a um objetivo maior: alertar que a normalidade 

só é possível após uma mudança de hábitos focada na 

melhoria da qualidade de vida. 

D. É um texto subjetivo, por isso só pessoas inteiradas sobre 

problemas cardíacos que levam a cirurgias podem 

compreendê-lo na sua totalidade, embora o autor abuse 

de argumentos simplificados na busca de ser 

compreendido pelos leitores leigos. 

E. O tema central é a melhora da qualidade de vida das 

pessoas em geral e o autor cita, de forma por vezes 

equivocada, os cuidados com o pós-operatório da cirurgia 

de coração, tornando a argumentação pífia e dissociada 

do contexto inicial pretendido. 

 

02- O autor: 

 

A. Faz afirmações gerais de modo que o leitor deve inferir 

suas intenções. 

B. Sustenta sua afirmação inicial a partir de exemplos. 

C. Sustenta com um único argumento sua posição inicial. 

D. Fez um texto cheio de menções gerais sem se ater a 

nenhum dado específico. 

E. Faz das estatísticas o ponto central da sua argumentação. 

 

03- Para sustentar a afirmação de que grande parte dos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca realizou mudanças no 

estilo de vida e com isso alcançou redução nos riscos 

cardiovasculares, o autor recorre a que tipo de argumentação? 

 

A. Dados percentuais. 

B. Gráficos. 

C. Abordagem emocional. 

D. Depoimentos de especialistas. 

E. Relatos de pacientes. 

 

04- Assinale a alternativa correta quanto às regras de 

acentuação das palavras contidas no texto: 

 

A. „Cardíaca‟ e „substituídos‟ são acentuadas porque suas 

sílabas tônicas formam ditongo com a vogal posterior e 

anterior, respectivamente. 

B. „exercícios‟ é acentuada por ser proparoxítona. 

C. „saúde‟ é acentuada por se tratar de um vocábulo oxítono 

terminado em „e‟. 

D. Em „inevitável‟, ao formarmos o advérbio derivado, o 

novo vocábulo perde o acento devido à mudança da 

sílaba tônica. 

E. Em „porém‟, a acentuação se deve à regra de que todos 

os monossílabos tônicos terminados em „e‟ seguidos ou 

não de „m‟ recebem acento gráfico. 

Sempre afirmo a meus pacientes que deverão ter vida 

normal após a cirurgia cardíaca. Porém, diante de 

algumas sugestões no pós-operatório, tais como 

abandonar o tabagismo, realizar exercícios físicos, 

moderação na dieta, no estresse e no trabalho, 

freqüentar o consultório médico a cada 6 meses e 

realização de exames periódicos, o questionamento é 

inevitável no sentido de que a promessa não foi 

cumprida. Há a sensação de que os projetos de vida 

foram substituídos por estratégias de sobrevivência. 

Entretanto, a ausência destes cuidados configura uma 

forma anormal de viver. Desde nossa primeira leitura do 

O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, existe a questão 

do “Por que trabalhamos sempre como se algo 

superasse, em valor, a vida humana, mesmo sabendo 

que esta não tem preço?”.  

 Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 

sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material. Claro está que o conceito de qualidade de 

vida guarda forte componente subjetivo e individual, 

porém o termo qualidade de vida ligada à saúde baseia-

se em dados mensuráveis e mais fáceis de ser atingidos. 

  

Deste modo, cabe informar que grande parte dos 

pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças, ainda que transitoriamente, em seu estilo de 

vida e com isto alcançou reduções ainda mais 

significativas em seus riscos cardiovasculares. Assim, na 

maioria dos estudos, no pós-operatório, a porcentagem 

dos pacientes que fumavam se reduziu de 24% para 12%, 

a proporção dos que realizavam exercícios físicos 

regularmente aumentou de 16% para 47% e a 

porcentagem dos que seguiram uma dieta pobre em 

gorduras saturadas aumentou de 34% para 72%. 

  

É ainda inquestionável a melhora da qualidade de vida 

do paciente operado que apresentava sintomas antes da 

cirurgia, já que esta proporciona condições de 

recuperação da capacidade e condicionamento físico 

com retorno precoce à vida profissional e social, alívio 

dos sintomas e sensação geral de bem-estar com 

melhora da auto-estima, redução do risco de novos 

eventos cardíacos e portanto maior segurança e 

confiança. 

 Ainda, se considerarmos que as doenças 

cardiovasculares não diagnosticadas e/ou não tratadas 

são a maior causa de mortalidade em nosso meio, o 

mito de que, se você foi operado do coração, está no 

final da vida deixa de existir e você vai ter que arranjar 

outra causa para viver mal ou morrer precocemente. 

Porém, não é preciso esperar pela cirurgia para 

modificar seu estilo de vida e procure lembrar-se que 

muitas vezes a vida que nós levamos não nos deixa 

viver. (Istoé. Dante Senra) 
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05- Analise as afirmações abaixo e de acordo com as regras que 

regem o emprego da vírgula, assinale a alternativa correta: 

 

A. “...tais como abandonar o tabagismo, realizar exercícios 

físicos, moderação na dieta, no estresse e no trabalho” – 

separar constituintes sintáticos idênticos em uma 

enumeração. 

B. “Desde nossa primeira leitura do O Pequeno Príncipe, de 

Saint-Exupéry, existe a questão do „Por que trabalhamos 

sempre como se algo...” – indicar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C. “Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 

sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material.” – separar orações coordenadas assindéticas. 

D. “Deste modo, cabe informar que grande parte dos 

pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças...” – indicar um complemento verbal 

deslocado. 

E. “que as doenças cardiovasculares não diagnosticadas 

e/ou não tratadas são a maior causa de mortalidade em 

nosso meio, o mito de que, se você foi operado do 

coração...” – delimitar uma oração intercalada. 

 

06- Em qual dos trechos a seguir uma palavra teve sua grafia 

alterada ficando em desacordo com as regras da ortografia 

padrão? 

 

A. Em um dia normal, cerca de 400 mil pessoas utilizam as 

linhas Centro e Sul com destino a Camaragibe, Jaboatão 

e cajueiro Seco. 

B. O sistema funciona integrado o transporte coletivo que, 

por conta da paralização dos motoristas e cobradores, 

está comprometido. 

C. Dependendo da demanda, a operação dos trens terá o 

horário de pico, momento do dia em que o número de 

viagens é maior, estendido das 8h30 para ás 9h30 e das 

19 para as 21 horas. 

D. Isso significa que o intervalo entre os trens nas cerca de 

30 estações é de cinco minutos, em média. 

E. Os rodoviários acreditam numa grande adesão à greve 

que começa na manhã desta terça-feira (14) no Grande 

Recife. 

 

Quem utiliza o Tinder já deve ter passado pela situação de ficar 

indeciso em dar ou não “match” em algum usuário. Para essas 

pessoas, a agência de design T3 está desenvolvendo uma versão 

do aplicativo para relógios inteligentes que funciona da 

seguinte maneira: quando os batimentos cardíacos aceleram 

após ver a foto de uma pessoa, o app entende que ali está um 

pretendente e decide pelo usuário. A T3 quer lançar a novidade 

em breve, tanto para relógios com Apple Watch ou com 

Android.  

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. „aplicativo‟ retoma „Tinder‟. 

B. „para essas pessoas‟ se refere a todos aqueles que já 

utilizaram o Tinder alguma vez na vida. 

C. „app‟ se refere a „T3‟. 

D. „usuário‟ retoma „pretendente‟. 

E. „novidade‟ retoma „T3‟. 

08- O texto tem alguns termos em inglês. Porém, pela leitura, 

podemos perceber o significado delas. Assinale a alternativa 

correta: 

 

A. „Tinder‟ é um tipo de smartphone. 

B. „dar match‟ indica compatibilidade, interesse. 

C. „design‟ significa „agência‟. 

D. „app‟ é o mesmo que „pretendente‟. 

E. „T3‟ é um relógio. 

 

09- Em: “quando os batimentos cardíacos aceleram após ver a 

foto de uma pessoa, o app entende que ali está um pretendente e 

decide pelo usuário.” 

Assinale a alternativa em que está corretamente definido o 

valor de coesão do termo sublinhado: 

 

A. Termo introdutório de uma relação de subordinação, 

indicando finalidade. 

B. Conjunção que introduz um período que retoma a ideia 

do anterior, estabelecendo relação de conclusão. 

C. Preposição com valor de tempo. 

D. Elemento coesivo introdutório de termo explicativo de 

sentido temporal. 

E. Conjunção que indica uma oração subordinada à outra, 

estabelecendo uma relação temporal. 

 

10- Em qual dos trechos uma palavra teve sua grafia alterada 

ficando em desacordo com a norma padrão da língua? 

 

A. “Servidores fazem ato na reitoria 

para reivindicar melhorias.” 

B. “Grupo hacker aposta em roubo de propiedade 

intelectual.” 

C. “Cruzeiro tenta Cícero, mas vê Felipe Melo como 

empecilho.”  

D. “E era isso, uma pessoa prazerosa de se conviver. É uma 

perda muita grande, uma pessoa com uma historia linda 

no Flamengo.” 

E. “A espontaneidade do subúrbio carioca está presente em 

Os Suburbanos. A nova série do Multishow, que estreia 

hoje, às 22 horas.” 

 

"Ela sabia que ia provocar os homens", "Ela quer mídia para 

sair na Playboy" "Está querendo aparecer e ainda posa de 

santa". Esses foram alguns dos comentários na matéria do UOL 

Esporte em que a saltadora Ingrid de Oliveira reclamava de 

comentários grosseiros em uma foto que postou no Instagram. 

Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar. A 

imagem gera discussões: qual o limite entre o elogio ao corpo 

de uma mulher e o machismo que a vê como mero objeto? 

Como a repercussão de fotos interfere na vida do atleta? 

"Já aconteceu comigo (de não gostar da reação). Você faz 

posições no alongamento que o fotógrafo pode fazer uma foto 

superbonita, ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua 

cara”, analisou Juliana Veloso. "Hoje, não estou nem aí. Só 

ouço opinião do meu marido e da minha filha." Mas ela entende 

que a exposição vai "da postura de cada um". (UOL Esporte) 
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11- Acerca dos processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. „saltadora‟ e „apontava‟ são formadas pelo mesmo 

processo. 

B. O recurso ao processo de formação de palavras por 

derivação sufixal está exemplificado corretamente em 

„alongamento‟. 

C. „superbonita‟ passou por um processo de parassíntese em 

sua formação. 

D. „Machismo‟ é formado a partir do emprego de um 

morfema flexional colocado após o radical. 

E. „pornografia‟ é fruto do processo de abreviação, sendo 

reduzida de  modo que não prejudique o entendimento do 

vocábulo em sua forma completa. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto ao termo sublinhado e 

sua função sintática no período: 

 

A. "Ela sabia que ia provocar os homens" 

ORAÇÃO SUBORDINADA OBJETIVA DIRETA 

 

B. "Está querendo aparecer e ainda posa de santa" 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL 

TEMPORAL 

 

C. “ ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua cara" 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

OPOSIÇÃO 

D. “Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar.” 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA 

EXPLICATIVA 

E. " Mas ela entende que a exposição vai "da postura de 

cada um.” 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

ADIÇÃO 

 

13- Assinale a observação correta a respeito das relações de 

concordância no texto: 

 

A. "Ela quer mídia para sair na Playboy" 

Passando o sujeito para o plural, os dois verbos, 

obrigatoriamente devem concordar com ele em 

número. 

B. "Já aconteceu comigo (de não gostar da reação)”  

Ao substituir os parênteses por uma vírgula após o 

termo „comigo‟, não haveria prejuízo da correção 

gramatical, mas sim da compreensão do texto. 

C. Em “Estava de maiô, de costas, e apontava para um 

placar.” A supressão do termo „de costas‟ prejudicaria de 

forma definitiva o entendimento do texto. 

D. Em “limite entre o elogio ao corpo de uma mulher e o 

machismo que a vê como mero objeto?” a substituição de 

„vê‟ por „encara‟, mantém o sentido original da frase. 

E. “Hoje, não estou nem aí.” O advérbio „aí‟ pode ser 

substituído por „aqui‟, sem que a expressão perca seu 

sentido metafórico. 

 

 

 

14- Em qual das manchetes abaixo o sinal indicativo de crase 

foi erroneamente omitido? 

 

A. “Premiê tenta convencer a Grécia a aceitar medidas de 

aperto.” 

B. “A vitória por 1 a 0 em Porto Alegre foi ainda melhor do 

que aquele empate emblemático em 1991.” 

C. “A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça 

(14) a votação do projeto de lei que 

complementa a proposta de emenda à Constituição” 

D. “Piloto usa mochila a jato para voar na China.” 

E. “Conheça os 14 pontos do novo acordo que mantém 

ajuda a Grécia.” 

 

15- Em qual das alternativas NÃO houve erro de concordância 

verbal? 

 

A. Fazem anos que as exigências em provas de concursos 

aumentaram. 

B. Isso parece tendências do mundo moderno. 

C. O município e o estado principalmente, deve propiciar ao 

cidadão condições de mobilidade satisfatórias. 

D. Coisas da mesma natureza ocorre em outras prefeituras. 

Naquele concurso, havia vagas disponíveis para todas as 

modalidades de ensino 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16 – O Código Sanitário do Estado de Pernambuco em seu Art. 

10 afirma que nos projetos e obras de sistemas de 

abastecimento de água, devem ser respeitados os princípios 

gerais contidos neste artigo, independentemente de outras 

exigências estabelecidas pelos órgãos competentes, que inclui, 

EXCETO: 

  

A. O aproveitamento deverá ser feito em manancial de 

superfície ou subterrâneo; a água, após o tratamento, 

obedecerá aos padrões estabelecidos para cada tipo de 

consumo. 

B. As tubulações, suas juntas e peças especiais, deverão ser 

de tipo e material aprovados pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, tendo em vista manter inalteradas 

as características da água transportada. 

C. À água a ser distribuída deverá ser adicionado, 

obrigatoriamente, um teor conveniente de cloro ou de 

seus compostos, para fins de desinfecção ou de 

prevenção contra eventuais contaminações, utilizando-se 

para isto aparelhamento apropriado. 

D. A fluoretação de águas de abastecimento obedecerá às 

normas técnicas a serem expedidas pelo órgão 

competente. 

E. Será permitida a interconexão de tubulações ligadas 

diretamente ao sistema de abastecimento público. 
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17 – De acordo com o Código Sanitário do Estado de 

Pernambuco, a vigilância em saúde é composta por: 

 

A. Vigilância ambiental, vigilância hospitalar e saúde do 

trabalhador. 

B. Vigilância ambiental, vigilância hospitalar e vigilância 

epidemiológica. 

C. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e 

vigilância hospitalar. 

D. Vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a 

vigilância à saúde do trabalhador. 

E. Vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância à 

saúde do trabalhador. 

 

18 – Ainda segundo o Código Sanitário do Estado de 

Pernambuco, Do Saneamento Rural, Art. 46 - Nenhuma fossa 

poderá ser construída ou instalada a montante ou a menos de 

_____ das nascentes de água e deverá ficar a uma distância 

mínima de _______ de poços destinados ao abastecimento, 

atendidas às condições de impermeabilidade do solo.  

 

Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 

 

A. 100 metros / 30 metros 

B. 50 metros / 30 metros 

C. 40 metros / 20 metros 

D. 30 metros / 10 metros 

E. 10 metros / 5 metros 

 

19 – É um equipamento de proteção individual (EPI) contra 

quedas: 

 

A. Capacetes. 

B. Talabarte. 

C. Protetores faciais. 

D. Óculos de Segurança. 

E. Joelheira. 

 

20 – Referente ao ciclo biológico do Aedes Aegypti é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os ovos são depositados pelas fêmeas fora do meio 

líquido, próximo à superfície da água, ficando aderidos à 

parede interna dos recipientes.  

B. As larvas, divididas em quatro estágios larvários, são 

providas de grande mobilidade e têm como função 

primária o crescimento.  

C. A pupa apenas respira e é dotada de boa mobilidade. A 

duração da fase pupal, em condições favoráveis é de 2 

dias em média. 

D. Adulto: macho e fêmea alimentam-se de néctar e sucos 

vegetais, sendo que a fêmea, depois do acasalamento, 

necessita de sangue para maturação dos ovos. 

E. Duração do ciclo de vida: em condições favoráveis é de 

aproximadamente 30 dias, a partir da oviposição até à 

idade adulta. 

 

 

 

 

 

21 – Sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os vetores da LTA são dípteros da família Psychodidae 

denominados flebotomíneos. 

B. As fêmeas necessitam de sangue para o 

desenvolvimento dos ovos.  

C. Movem-se de modo saltitante, com vôos curtos; 

podendo ser coletados tanto em copa, como em solo.  

D. Seus criadouros são os mesmos do Aedes Aegypti, de 

preferência em água limpa e parada. 

E. A sazonalidade e a densidade dependem de alguns 

fatores como temperatura, umidade, velocidade dos 

ventos; podendo aumentar em número nos meses 

quentes e úmidos, diminuindo seu número nos meses 

frios e secos.  

 

22 – Quanto à Cólera, indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. É uma doença de notificação compulsória obrigatória. 

B. Os dejetos dos seres humanos são a única fonte de 

infecção. 

C. É causado por um protozoário Vibrio cholerae. 

D. Casos de portadores que possuem o vibrião mas que não 

desenvolvem a doença são raros. 

E. Existem vários serovars ou estirpes de vibrião da cólera. 

 

23 – O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

deve incluir, dentre outros, a realização obrigatória dos 

seguintes exames médicos: 

 

I. Admissional, incluindo BhCG e HIV 

II. Periódico 

III. De retorno ao trabalho 

IV. De mudança de função 

V. Demissional 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. Apenas II, III, IV 

B. Apenas I e V 

C. Apenas I, III e V 

D. Apenas II, III, IV, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

24 - Fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, 

alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária é um 

infração sanitária e pode ter, entre as penas, EXCETO:  

 

A. Advertência. 

B. Apreensão e inutilização. 

C. Suspensão de venda. 

D. Imposição de mensagem retificadora. 

E. Suspensão de propaganda e publicidade.  
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25 – São considerações relativas ao Auto de Infração, 

EXCETO: 

 

A. Deve ser lavrado em, no mínimo, duas vias, destinando-

se a primeira ao autuado e a segunda à formação do 

processo. 

B. Cada Auto de Infração inicia um Processo 

Administrativo Sanitário - PAS e deve ser numerado em 

série.  

C. O controle do auto será realizado em livro ou meio 

eletrônico, com termo de abertura e encerramento 

assinado pela chefia do órgão oficial. 

D. Auto de Infração, bem como o Processo Administrativo 

Sanitário em sua totalidade, é a via adequada para a 

concessão de prazos para regularização.  

E. O procedimento a ser utilizado para desenvolvimento do 

PAS é vinculado ao que determina a Lei Federal 

6.437/77.  

 

26 - Para 8 horas diárias de trabalho, o limite máximo de ruído 

estabelecido é de: 

 

A. 65 decibéis 

B. 75 decibéis 

C. 85 decibéis 

D. 95 decibéis 

E. 105 decibéis 

 

27 – De acordo com a Lei Nº 6.437/77; Art . 2º - Sem prejuízo 

das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações 

sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com 

as penalidades, entre outras, de, EXCETO:  

 

A. Advertência. 

B. Apreensão de produto. 

C. Detenção e reclusão do responsável legal. 

D. Interdição de produto. 

E. Cancelamento de registro de produto. 

 

28 – Ainda sobre a Lei Nº 6.437/77; Art. 6º - Para a imposição 

da pena e a sua graduação, a autoridade sanitária levará em 

conta:  

 

(   )  As circunstâncias atenuantes, concomitantes e agravantes. 

(   )  A gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências 

para a saúde pública.  

(   )  Os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.  

 

Indique V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa, assim, 

a alternativa correta é: 

 

A. V, V, V 

B. F, F, V 

C. F, V, F 

D. F, V, V 

E. F, F, F 

 

29 – Referente ao julgamento de um auto de infração é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A autoridade sanitária imediatamente superior ao 

servidor que procedeu à lavratura do Auto de Infração 

julgará apresentada ou não a defesa ou impugnação pelo 

autuado. 

B. À autoridade sanitária que lavrou o auto de infração, é 

proibido atuar também como autoridade julgadora.  

C. O julgamento deve ser realizado com base na infração 

descrita no auto, na manifestação do autuado, na 

apreciação das provas e no relatório do servidor 

autuante. 

D. Todas as formalidades processuais determinadas em lei 

devem ser cumpridas e a decisão seja condenatória, 

autorizando a punição para que uma penalidade possa 

ser aplicada. 

E. O julgamento no P. A. S. não pode ser a título de 

exemplo, comparado a uma sentença judicial, devendo 

ser elaborado em conjunto, contendo a apreciação de 

todos os elementos do processo, a decisão e o 

encaminhamento.  

 

30 - Das várias espécies de caramujos existentes três 

mostraram-se capazes de infectar-se com o Schistosoma 

mansoni, que são: 

 

A. Helix aspersa, Achatina fulica, Angiostrongylus 

cantonensis.  

B. Plesiophysa dolichomastix, Plesiophysa 

guadeloupensis e Physa marmorata 

C. Biomphalaria tenagophila, Biomphalaria glabrata e 

Biomphalaria straminea. 

D. Biomphalaria tenagophila, Biomphalaria glabrata e e 

Physa cubensis 

E. Biomphalaria straminea, Achatina fulica, 

Angiostrongylus cantonensis. 

 

31 – Analise as questões sobre a raiva e indique a 

INCORRETA: 

 

A. É transmitida pela mordida ou arranhadura de um animal 

infectado, mais freqüentemente cães não vacinados, 

gatos, lobos, raposas ou morcegos. 

B. O vírus está presente na saliva do animal e é introduzido 

nos tecidos após a integridade da pele ficar 

comprometida pela mordida. 

C. O período de incubação da doença é invulgarmente 

longo, nunca sendo menos de 3 semanas e podendo ir 

até dois anos. 

D. O vírus da raiva multiplica-se inicialmente de forma 

localizada no músculo ou tecido conjuntivo onde foi 

introduzido pela mordida ou arranhadura. 

E. Não há relatos de cura para a doença no mundo, sendo 

considerada uma doença letal. 

 

32 – A Giardia lamblia habita, preferencialmente, que órgão 

do homem e do cão? 

 

A. Estômago 

B. Fígado 

C. Intestino Delgado 

D. Intestino Grosso 

E. Baço 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.437-1977?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.437-1977?OpenDocument
https://pt.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiostrongylus_cantonensis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiostrongylus_cantonensis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angiostrongylus_cantonensis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morcego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%83%C2%BAsculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_conjuntivo
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33 – O Sistema Único de Saúde (SUS) segue, dentre outros, os 

seguintes princípios, EXCETO: 

 

A. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 

B. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 

C. Divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

D. Utilização da vigilância sanitária para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

E. Participação da comunidade. 

 

 34 - O reservatório de água deve ser higienizado, em um 

intervalo máximo de: 

 

A. Três meses. 

B. Seis meses. 

C. Oito meses. 

D. Doze meses. 

E. Quinze meses. 

 

35 – É uma infecção do tipo anfixenose: 

 

A. Brucelose 

B. Cisticercoses  

C. Blastomicose Sul-americana 

D. Tripanossomíase americana 

E. Leishmanioses tegumentares 

 

36 - O ciclo de vida de Entamoeba histolytica é monoxênico e 

relativamente simples. No ciclo encontram-se quatro estágios, 

que inclui, EXCETO: 

 

A. Ovo. 

B. Cisto. 

C. Metacisto. 

D. Trofozoíto.  

E. Pré-cisto. 

 

37 - Os gases da atmosfera que mais contribuem para o efeito 

estufa, além do vapor de água, são: 

 

A. Metano 

B. Ozônio  

C. Óxido nitroso 

D. Dióxido de carbono 

E. Clorofluorometano 

 

38 – A espécie de inseto responsável pela contaminação com a 

Doença de Chagas mais comum e que merece mais atenção 

pelas altas taxas de infecção natural em Pernambuco é: 

 

A. Rhodnius neglectus 

B. Panstrongylus lutzi 

C. Panstrongylus lignarius 

D. Triatoma vitticeps 

E. Triatoma rubrovaria 

 

39 - As Equipes de Atenção Básica/Saúde da Família deverão 

desenvolver suas ações em conformidade com os objetivos do 

Programa Nacional de Vigilância e Controle da Leptospirose, 

que são:  

 

I. Monitorar a ocorrência de casos e surtos e determinar 

a sua distribuição espacial e temporal. 

II. Reduzir a letalidade da doença, mediante a garantia 

de diagnóstico e tratamento precoce e adequado. 

III. Identificar os sorovares circulantes em cada área; 

IV. Direcionar as medidas preventivas e de controle 

destinadas à população, ao meio ambiente e aos 

reservatórios animais. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas I e IV 

B. Apenas I, II, IV 

C. Apenas II e III 

D. Apenas I e III 

E. I, II, III e IV 

 

40 – Sobre o armazenamento pós-manipulação dos alimentos, 

julgue as questões: 

  

 Todos os alimentos que foram descongelados para 

serem manipulados, devem ser recongelados crus.  

 Todos os alimentos pré-preparados ou prontos 

mantidos em armazenamento, devem ser devidamente 

identificados por etiquetas.  

 Alimentos prontos congelados que foram 

descongelados podem ser recongelados, desde que, 

sigam o procedimento correto de descongelamento. 

 Alimentos crus semi-prontos preparados com carnes 

descongeladas podem ser congelados desde que sejam 

utilizados diretamente na cocção, atingindo no 

mínimo 60ºC no centro geométrico.  

 Alimentos que foram retirados da embalagem 

original, manipulados e armazenados crus sob 

refrigeração, devem ser devidamente identificados 

por etiquetas, respeitando os critérios de uso.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas uma alternativa. 

B. Apenas duas alternativas. 

C. Apenas três alternativas. 

D. Apenas quatro alternativas. 

E. Todas as alternativas. 

 

 


