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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

Texto 1 

 

A mortalidade por câncer vem caindo, mas ainda há muito mais a 

fazer 

Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil pessoas 

serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa 

estimada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes por 

ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa doença.  É a 

segunda causa de morte no Brasil e provavelmente suplantará as 

mortes por doenças cardiovasculares já na próxima década.

 Todos os países do mundo estão preocupados com a 

incidência de tumores malignos, seu impacto na saúde da 

população, os gastos no tratamento e no cuidado de pacientes com 

câncer (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto superior a 80 

bilhões de dólares por ano).  Estudos científicos nas 

últimas três décadas criaram um conhecimento fundamentado a 

respeito das causas do câncer, e de fatores de risco que aumentam 

a sua ocorrência. Houve intensa campanha para aumentar a 

conscientização da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença, e na otimização dos 

tratamentos e do acesso aos cuidados adequados para toda a 

população, principalmente os menos favorecidos da sociedade. 

Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  por 

deficiências estruturais e de políticas públicas, no Brasil e na 

maioria dos países. A eficiência da prevenção suplanta os esforços 

com o tratamento.                                        

 Recentemente, um estudo extenso realizado por 

estatísticos da Sociedade Americana de Câncer, liderados por A. 

Jemal, e publicado na revista CA: Cancer Journal, analisou 30 

anos de evolução da mortalidade por câncer nos Estados Unidos, 

com base em dados detalhados no registro nacional. O estudo 

apresentou boas e más notícias. A má notícia é que, infelizmente, 

apesar dos avanços científicos e médicos, esse conhecimento não 

tem sido colocado em prática de forma consistente e equitativa 

através de toda a população americana, diminuindo as chances de 

atingir as metas estabelecidas de redução (33,5%) da mortalidade 

por câncer em 2035, comparada com 2015. As notícias boas 

vieram da óbvia diminuição de número de óbitos por tumores 

malignos. Menos que o desejado, mas significativa.    

  Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos 

fatores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados (redução drástica de tabagismo, de obesidade, 

aumento do consumo diário de frutas e legumes por 100 gramas, 

a quantidade de fibra na dieta por 10 gramas, o cálcio na dieta por 

200 miligramas, redução do consumo diário de carne vermelha e 

carne processada por 50 gramas, do consumo de bebidas 

alcoólicas por uma dose por dia, aumentar a atividade física diária 

e atingir taxas de exames de detecção precoce de câncer de mama 

e de intestino de 90% da população-alvo), a taxa de mortalidade 

por câncer em 2035 será pelo menos 33,5% inferior à observada 

em 2015”.       

 A Sociedade Americana de Câncer está pressionando as 

autoridades de saúde a criarem condições reais para melhorar a 

pesquisa médica, ao mesmo  tempo  que implementem políticas 

de saúde baseadas principalmente na prevenção e na detecção 

precoce, a atingir de forma equitativa e consistente toda a 

população dos Estados Unidos. 
 

(https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-
caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/ Acesso em 20/09/2019) 

01. Infere-se da leitura do texto que: 

 

A. os riscos da saúde pública, por falta de investimento em 

pesquisas médicas, atingem um patamar preocupante nos 

países Sul-americanos. 

B. a saúde pública ainda não rotula como prioridade para as 

autoridades governamentais, o que deixa apenas a socie-

dade carente mais vulnerável a doenças incuráveis, como 

o câncer. 

C. a falta de políticas públicas efetivas destinadas à saúde, 

como fator primordial, implica mais ônus aos cofres pú-

blicos e menos interesse da sociedade sobre a cura do 

câncer.   

D. a precariedade do fomento à ciência, por falta de políticas 

públicas concretas destinadas à saúde, compromete o di-

agnóstico precoce, a eficiência do tratamento e a cura do 

câncer. 

E. os  entraves no processo de saúde pública no combate ao 

câncer, exclusivamente no Brasil, levam  uma parcela 

significativa da população a ser vitimada pelo câncer.  

 

02. Pode-se afirmar que o  texto tem por objetivo: 

 

A. informar o público leitor acerca do aumento no diagnós-

tico de câncer e da necessidade de políticas no estímulo 

à pesquisa e à assistência. 

B. narrar episódios relacionados aos casos diagnosticados 

de câncer e da carência em pesquisas científicas. 

C. divulgar dados de países desenvolvidos no combate ao 

câncer de maneira a estimular a  pesquisa  científica no 

Brasil. 

D. criticar a conduta da sociedade menos favorecida por se 

recusar a fazer exames preventivos de combate ao cân-

cer.   

E. relatar as investigações científicas ao longo dos últimos 

anos, como formas exitosas de políticas públicas  na área 

da saúde de maneira equânime.  

 

03. Os enunciados a seguir emitem sentidos na construção textual. 

Assinale a alternativa cuja substituição de vocábulo em destaque 

compromete o contexto apresentado. 

 

A. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.” (superará) 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos,...” (ocorrência) 

C. ”... esse conhecimento não tem sido colocado em prática 

de forma consistente e equitativa através de toda a popu-

lação americana,...” (efêmera)  

D. “Este último item tem sido o mais difícil de implementar,  

por deficiências estruturais e de políticas públicas, no 

Brasil e na maioria dos países.” (efetivar) 

E. “Os cientistas concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...” (preponderância) 

 

 

 

 

 

https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
https://www.cartacapital.com.br/saude/a-mortalidade-por-cancer-vem-caindo-mas-ainda-ha-muito-mais-a-fazer/%20Acesso
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04. No enunciado: “... (nos Estados Unidos, prevê-se um gasto 

superior a 80 bilhões de dólares por ano).”, o vocábulo em 

destaque atende corretamente às regras da acentuação vigentes. 

Assinale a alternativa cujo termo grifado se justifica pela mesma 

razão. 

 

A. “mais de 600 mil pessoas serão diagnosticadas com cân-

cer em algum órgão do corpo...” 

B. “Todos os países do mundo estão preocupados com a in-

cidência de tumores malignos...” 

C. “... as mortes por doenças cardiovasculares já na próxima 

década.” 

D. “As notícias boas vieram da óbvia diminuição de número 

de óbitos...” 

E. “...em prática de forma consistente e equitativa através 

de toda a população americana...” 

 

05. Os elementos ou mecanismos de coesão possuem a 

funcionalidade de estabelecer uma conexão de ideias no texto. Nos 

fragmentos a seguir, indique a alternativa cujo sentido não condiz 

com essa função. 

 

A. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce...”, 

o elemento em destaque estabelece um valor semântico 

de finalidade. 

B. “ Menos que o desejado, mas significativa.” , o recurso 

linguístico destacado estabelece uma relação semântica 

de oposição. 

C. “Os cientistas  concluíram que, “se a prevalência dos fa-

tores de risco e os programas de detecção precoce forem 

otimizados...”, o termo grifado possui semanticamente 

um valor hipotético. 

D. “... condições reais para melhorar a pesquisa médica, ao 

mesmo  tempo  que  implementem políticas de saúde ba-

seadas principalmente na prevenção...”, o elemento sub-

linhado exerce  valor semântico de concomitância. 

E. “A má notícia é que, infelizmente, apesar dos avanços 

científicos e médicos, esse conhecimento não tem sido 

colocado em prática de forma consistente...”, o recurso 

linguístico sublinhado exerce uma relação semântica de 

causalidade.  

 

06. No trecho: “... a taxa de mortalidade por câncer em 2035 será 

pelo menos 33,5% inferior à observada em 2015”. , o sinal 

indicativo de crase segue a norma padrão. Assinale a alternativa 

cujo emprego de crase também foi respeitado. 

 

A. O combate ao câncer deve ser uma luta destinada à toda 

população.  

B. As formas de prevenção devem chegar eficazmente à 

qualquer segmento da sociedade. 

C. A busca pela cura do câncer ocorre devido à pesquisas de 

cientistas nas universidades. 

D. As pesquisas médicas levam à descoberta de tratamentos 

eficientes. 

E. As políticas de saúde devem estar à serviço da nação. 

 

 

 

 

07. No enunciado: “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o 

Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum órgão do 

corpo...”, a oração grifada exerce a mesma função sintática e 

classificação que a oração destacada na alternativa: 

 

A. É inadmissível que a maioria da população brasileira não 

tenha assistência médica devida. 

B. As pesquisas indicam que uma boa parte da sociedade 

ainda não tem consciência da importância dos exames 

preventivos.  

C. O fundamental é que haja mais fomento às pesquisas de 

combate ao câncer em busca da descoberta da cura. 

D. Muitas pessoas persistem em práticas de risco à saúde, 

ainda que haja campanhas e programas de prevenção no 

combate ao câncer. 

E. A sociedade tem necessidade de que o governo invista 

em políticas públicas na área de saúde para a cura do cân-

cer. 

 

08. No que se refere ao emprego dos recursos morfológicos no 

texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A. “Somente em 2019, o Ministério da Saúde e o Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) estimam que mais de 600 mil 

pessoas serão diagnosticadas com câncer em algum ór-

gão do corpo (taxa estimada de mais de 160 novos casos 

por 100 mil habitantes por ano), e que mais 240 mil bra-

sileiros morrerão dessa doença.” , compreende-se que a 

expressão destacada faz referência ao termo ’câncer’. 

B. “... estimam que mais de 600 mil pessoas serão diagnos-

ticadas com câncer em algum órgão do corpo (taxa esti-

mada de mais de 160 novos casos por 100 mil habitantes 

por ano), e que mais 240 mil brasileiros morrerão dessa 

doença.” , o termo  destacado mostra a intenção do autor 

em adicionar novas informações ao texto. 

C. C.”... diminuindo as chances de atingir as metas estabe-

lecidas de redução (33,5%) da mortalidade por câncer em 

2035, comparada com 2015.”, no vocábulo grifado, o 

afixo ‘-dade’ foi acrescentado ao adjetivo ‘mortal’, resul-

tando na formação de um substantivo abstrato. 

D. “É a segunda causa de morte no Brasil e provavelmente 

suplantará as mortes por doenças cardiovasculares já na 

próxima década.”, o termo sublinhado pertence à catego-

ria das circunstâncias, como também ocorre com ‘recen-

temente’ e ‘consistente’. 

E. “Houve intensa campanha para aumentar a conscientiza-

ção da população na prevenção e na detecção precoce 

(em fase altamente curável) da doença...”, o vocábulo 

grifado foi empregado para indicar uma ação concluída, 

acabada. 

 

09. No período: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer, e de fatores de risco que aumentam a sua ocorrência.”, a 

oração grifada estabelece no enunciado uma função: 
 

A. substantiva 

B. adjetiva 

C. causal 

D. pronominal 

E. adverbial  
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Texto 2 

                                           

 
10. Os textos publicitários circulam em diferentes esferas 

midiáticas e cumprem determinada função comunicativa. Nessa 

campanha, o enunciador tem como objetivo: 

 

A. conscientizar a sociedade sobre a ocorrência da escravi-

dão contemporânea. 

B. despertar o interesse do empregador para reverter essa re-

alidade. 

C. informar os riscos desse tipo de trabalho para a economia 

do país. 

D. exigir denúncias de ocorrência de trabalho escravo no 

Brasil. 

E. mapear  os territórios onde ocorrem a condição de escra-

vidão. 

 

11. No segmento: “Estudos científicos nas últimas três décadas 

criaram um conhecimento fundamentado a respeito das causas do 

câncer...”, o verbo encontra-se no plural em concordância com o 

sujeito. Assinale a alternativa cujo enunciado o verbo se flexiona 

adequadamente no plural para cumprir a norma padrão. 

 

A. É inacreditável que ocorram, no Brasil, a triste realidade 

de trabalhadores em condição de  escravos. 

B. Nem todos os trabalhadores que pretendem o emprega-

dor escravizar se calam diante da exploração. 

C. Não se pode admitir que hajam empregadores escravi-

zando empregados sem punição devida. 

D. Faz-se necessário que a fiscalização dos agentes no Mi-

nistério do Trabalho se   intensifiquem no combate à es-

cravidão. 

E. À sociedade brasileira que não influenciam os discursos 

enganosos cabe a denúncia da escravidão. 

 

 

 

 

12. Analise os enunciados a seguir em relação às regras da 

regência verbal. Assinale a alternativa em que as regras foram 

respeitadas. 

 

A. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual não se deve assistir imparcialmente. 

B. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual nenhuma parcela da sociedade pode admitir. 

C. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a 

qual não concordam os trabalhadores. 

D. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, na 

qual os trabalhadores não se devem sujeitar. 

E. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da 

qual se opõem os Direitos Humanos. 

 

Texto 3 

 

      Pesquisas mostraram que os idosos estão cada vez mais 

conectados à internet 

 

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2017, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad) mostrou que pessoas que estão na terceira idade, 

isto é, aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez mais 

conectadas à internet.                                                                                       

 A pesquisa mostrou também que, de forma geral, os 

brasileiros de todas as faixas etárias, como os adolescentes e 

adultos, passaram a ter mais acesso à internet. De 2016 para 2017, 

houve um aumento de mais de 31% de internautas no país. 

            Um dado curioso, especialmente com relação aos “avôs” e 

“avós” internautas, é que o acesso se dá através de dispositivos 

móveis, como o 4G do celular. Ou seja,  a terceira idade está 

conectada no smartphone.  Diante desse cenário, 

que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam 

a manusear um smartphone e todos os outros equipamentos 

tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com 

destreza. Não por acaso, o número de pessoas dispostas a ensiná-

los em cursos de curta duração é também maior. 

 
(https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27

/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-

INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx  Adaptado) 

 

13. O texto mostra como assunto central:  

 

A. A resistência de mudança de comportamento por parte 

dos idosos diante das novas tecnologias.  

B. A busca incessante dos idosos em aprender a manusear 

os aparatos tecnológicos como terapia. 

C. A adaptação dos idosos no manuseio das ferramentas tec-

nológicas para a inclusão no ambiente digital. 

D. A importância da conexão para os idosos como exigência 

no mercado de trabalho contemporâneo. 

E. O uso dos equipamentos tecnológicos para a  prevenção 

de fraudes e golpes direcionadas a idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx
https://www.folhape.com.br/economia/economia/tecnologia/2019/09/27/NWS,117496,10,476,ECONOMIA,2373-COMO-POR-QUE-FAZER-INCLUSAO-DIGITAL-DOS-IDOSOS.aspx


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

MÉDIO – 19 – AG. COM. SAÚDE – USF MACACOS – MACAQUINHOS; 20 – AG. COM. SAÚDE – USF URBANO III – BAIRRO MORADA NOVA.  
Página 4 

14. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 

apresenta o cumprimento das normas de Ortografia em vigor. 

 

A. No trecho: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros...”, o termo em destaque escreve-se 

com S, assim como, ‘estender’ e ‘ hesitar’. 

B. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias, como 

os adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à 

internet.”, o vocábulo sublinhado é grafado com SS, da 

mesma forma que ‘discussão’ e ‘excessão’. 

C. No trecho: “os brasileiros de todas as faixas etárias...”, a 

palavra grifada possui a escrita com X, como também, os 

termos ‘pixaim’ e ‘xamego’. 

D. No trecho: “Diante desse cenário, que parece não ter 

volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manu-

sear...”, o termo sublinhado grafa-se com SC, como tam-

bém ocorre com as palavras ‘escitação’ e ‘escepcional’. 

E. No trecho: “... todos os outros equipamentos tecnológi-

cos, como computadores e mesmo smart TVs, com des-

treza.”, o vocábulo em destaque é grafado com Z, como 

também, nos termos ‘atraz’ e ‘realeza’. 

 

15. No fragmento: “A pesquisa mostrou também que, de forma 

geral, os brasileiros de todas as faixas etárias, como os 

adolescentes e adultos, passaram a ter mais acesso à internet.”, 

percebe-se que a pontuação está adequada à norma culta. Assinale 

a alternativa em que ocorre uma inadequação na pontuação do 

enunciado. 

 

A. Segundo as informações do jornal local, a população 

idosa do município, destacando as áreas rurais, aumen-

tou. 

B. É imprescindível, portanto que a população da terceira 

idade sinta-se, diante da realidade tecnológica, conec-

tada. 

C. O manuseio dos aparatos tecnológicos reforça, de acordo 

com os especialistas, a vontade de aprender dos idosos, 

sua autoestima e confiança. 

D. Junto à disposição de inclusão dos idosos, faz- se neces-

sário, por parte da sociedade, entender que essas pessoas 

têm condições de aprender. 

E. Diariamente, observa-se que os idosos manuseiam celu-

lares, notebooks, tablets, por exemplo, em diversos am-

bientes, como shoppings e restaurantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16. São alimentos ricos em colesterol, EXCETO: 

 

A. Óleo de soja  

B. Frutos do mar 

C. Fígado 

D. Leite integral 

E. Moela 

 

17. Os principais alimentos envolvidos na contaminação por 

Shigella são: 

 

A. Vegetais crus e leites crus. 

B. Leites crus, vegetais crus, ovos e mariscos. 

C. Carnes mal cozidas, legumes cozidos e massas. 

D. Hortaliças, carnes mal cozidas, saladas, massas frescas, 

alimentos manipulados. 

E. Compotas de frutas, doces e enlatados. 

 

18. As consequências do enorme volume de lixo gerado pelas 

sociedades modernas, quando o lixo é depositado em locais 

inadequados ou a coleta é deficitária são as descritas abaixo, das 

quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Contaminação do solo, ar e água. 

B. Proliferação de vetores transmissores de doenças. 

C. Entupimento de redes de drenagem urbana. 

D. Aumento de viroses como febre amarela, dengue, hepa-

tite, cólera, catapora, gripe. 

E. Degradação do ambiente e depreciação imobiliária; do-

enças. 

 

19. Doenças que podem ser transmitidas por moscas, EXCETO: 

 

A. Febre tifóide 

B. Amebíase 

C. Giardíase 

D. Cólera 

E. Tifo murino 

 

20. Queima de lixo que acontece em ambiente fechado e com 

ausência de oxigênio. 

 

A. Incineração 

B. Pirólise 

C. Digestão Anaeróbica 

D. Compostagem 

E. Aterro controlado 
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21. Foi principal inimigo da Marinha inglesa, responsável por 

maior número de mortes do que nas frotas francesas ou 

espanholas. Em um período de vinte anos, cerca de dez mil 

marinheiros foram destruídos. Apresentando quadros de 

hemorragia e conhecida como praga dos marinheiros. 

 

O texto acima se refere a: 

 

A. Pelagra 

B. Beribéri 

C. Anemia falciforme 

D. Escorbuto 

E. Xeroftalmia 

 

22. Sobre os fungos, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Encontrado no meio ambiente e no homem. 

B. Multiplica-se em alimentos secos, frescos, e principal-

mente alimentos com baixo teor de açúcar. 

C. Alguns são produtores de toxinas. 

D. Possuem vida própria. 

E. Nem todo tipo causa doenças aos humanos. 

 

23. Estão entre os objetivos da Vigilância epidemiológica na 

influenza, EXCETO: 

 

A. Monitorar as cepas dos vírus influenza circulantes no 

Brasil. 

B. Avaliar o impacto da vacinação contra a doença. 

C. Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade 

associadas à doença. 

D. Identificar grupos e fatores de risco para influenza. 

E. Produzir e disseminar informações epidemiológicas, sa-

nitárias e clínicas quanto à influenza. 

 

24. Quanto a coqueluche, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Apresenta alta transmissibilidade, de distribuição univer-

sal.  

B. Importante causa de morbimortalidade infantil. 

C. Compromete especificamente o aparelho respiratório e 

se caracteriza por paroxismos de tosse com secreção.  

D. Em lactentes, pode resultar em um número elevado de 

complicações e até em morte. 

E. Agente etiológico Bordetella pertussis. 

 

25. Os fatores ambientais, populacionais e de serviços, que devem 

ser considerados para definição e delimitação de áreas de risco 

para cólera, são, EXCETO: 

 

A. Destino e tratamento inadequado dos dejetos. 

B. Solos baixos e alagadiços que permitem a contaminação 

da água por materiais fecais (principalmente em áreas su-

jeitas a ciclos de cheias e secas). 

C. Densidade populacional baixa. 

D. Populações confinadas (em presídios, asilos, orfanatos, 

hospitais psiquiátricos, quartéis, entre outros locais). 

E. Hábitos higiênicos pessoais inadequados, que propiciam 

a contaminação fecal/oral. 

 

 

 

26. O reservatório predominantemente da Yersinia enterocolítica 

é: 

 

A. Humanos 

B. Aves 

C. Suínos 

D. Ambientes 

E. Répteis 

 

27. As estratégias de prevenção da Transmissão Vertical do HIV 

são conduzidas de acordo com as seguintes diretrizes, das quais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Estabelecimento de modelos de intervenção, que permi-

tam considerar os diversos grupos populacionais em re-

lação à sua situação de vulnerabilidade e risco. 

B. Fortalecimento da comunidade, visando sua participação 

nas atividades de promoção de saúde, de prevenção, de 

adesão ao tratamento e de suporte social aos grupos mais 

vulneráveis. 

C. Desenvolvimento de parcerias visando ampliar a abran-

gência das ações de prevenção à infecção pelo HIV. 

D. Distribuição de insumos de prevenção (preservativos 

masculinos e femininos, gel lubrificante, agulhas e serin-

gas) e desenvolvimento de programas de redução de da-

nos. 

E. Substituição do leite materno por fórmula para nutrição 

infantil para filhos de mães portadoras do HIV (risco de 

transmissão materno-infantil), ou preferencialmente, 

leite humano fornecido por outras mães, como no caso 

de amamentação cruzada. 

 

28. A transmissão vertical da hepatite pode ocorrer no momento 

do parto. O risco é maior para hepatite: 

 

A. A  

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

29. São características gerais da hanseníase, EXCETO: 

 

A. Doença crônica. 

B. Doença infectocontagiosa. 

C. Causada por um bacilo com alta infectivida e de alta pa-

togenicidade. 

D. Agente etiológico: Mycobacterium leprae. 

E. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, 

embora tenham sido identificados animais naturalmente 

infectados – tatu, macaco mangabei e chimpanzé. 

 

30. Os verdadeiros reservatórios do vírus da febre amarela são: 

 

A. Primatas 

B. Homem 

C. Mosquito 

D. Mosca 

E. Suínos 

 

 

 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/transmissao-vertical-do-hiv/30937
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31. São reservatórios do Trypanosoma cruzi, EXCETO: 

 

A. Quatis 

B. Gambás 

C. Tatus 

D. Morcegos 

E. Barbeiro 

 

32. São serpentes que causam acidentes de menor gravidade, 

EXCETO:  

 

A. Cobra-verde 

B. Muçurana 

C. Boipeva 

D. Cobra d’água 

E. Surucucu-pico-de-jaca 

 

33. Não é uma ação do ACS: 

 

A. Realizar visita domiciliar. 

B. Realizar cadastramento as famílias. 

C. Orientação sobre higiene bucal. 

D. Aplicação de larvicida. 

E. Realizar ações de educação em saúde. 

 

34. Por meio da visita domiciliar, é possível ao ACS, EXCETO: 

 

A. Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, 

ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pes-

soas com deficiência etc. 

B. Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de 

trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes. 

C. Conhecer os principais problemas de saúde dos morado-

res da comunidade, realizando diagnóstico clínico pré-

vio. 

D. Perceber quais as orientações que as pessoas mais preci-

sam ter para cuidar melhor da sua saúde e melhorar sua 

qualidade de vida. 

E. Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de saúde 

e quais as atividades disponíveis. 

 

35. Das afirmativas abaixo, indique a INCORRETA: 

 

A. A saúde é um direito fundamental do homem, e a meta 

de todos os povos deve ser atingir um alto nível de saúde. 

B. A promoção da saúde dos povos é essencial para o desen-

volvimento econômico e social e contribui para melhorar 

a qualidade de vida e para alcançar a paz mundial. 

C. A população tem o direito e o dever de participar como 

indivíduo e como grupo no planejamento e na execução 

dos cuidados de saúde. 

D. Atenção primária significa cuidados finais de saúde, ba-

seados em técnicas apropriadas, cientificamente em aná-

lises e socialmente viáveis.  

E. O compromisso com a atenção primária à saúde define a 

influência das condições econômicas e das características 

sociais, culturais e políticas de cada país sobre a saúde da 

sua população. 

 

 

36. Segundo WALDMANN (1998) e LUNA (2002), as doenças 

infecciosas emergentes e reemergentes, de uma maneira geral, 

estão associadas aos seguintes fatores, EXCETO: 

 

A. Fatores ambientais como desmatamento, mudanças cli-

máticas (aquecimento global), secas e inundações. 

B. Aumento do intercâmbio internacional, que assume o pa-

pel de "vetor cultural" na disseminação das doenças in-

fecciosas. 

C. Incorporação de novas tecnologias médicas, com uso dis-

seminado de procedimentos invasivos. 

D. Ampliação do consumo de alimentos industrializados, 

especialmente os de origem vegetal. 

E. Desestruturação/inadequação dos serviços de saúde e/ou 

desatualização das estratégias de controle de doenças. 

 

37. Bebês que nasceram acima de 4 kg podem ser um indicativo, 

principalmente, de mãe que apresentou: 

 

A. Diabetes gestacional. 

B. Hipertensão arterial. 

C. Pré-eclampsia. 

D. Obesidade mórbida. 

E. Problemas vasculares. 

 

38. A Diabetes Tipo II normalmente ocorre: 

 

A. Após os 20 anos. 

B. Após os 40 anos. 

C. Após os 60 anos. 

D. Em gestantes sem diabetes prévia. 

E. Em crianças e adolescentes.  

 

39. Atualmente, a doença pandêmica de maior importância é a: 

 

A. Sarampo 

B. Sífilis 

C. Tuberculose 

D. AIDS 

E. Dengue 

 

40. A vacina tetra viral protege dos seguintes vírus, EXCETO: 

 

A. Sarampo 

B. Caxumba 

C. Rubéola 

D. Difteria 

E. Varicela 

 

 



 

  

 


