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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 2 horas e 30 minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu
tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Chã Preta/AL, 29 de novembro de 2015.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!

Município de Chã Preta - Alagoas
Concurso Público 2015

Prova tipo 3

QUESTÃO 03 _______________________________

PORTUGUÊS
QUESTÃO 01________________________________

Casal preparando-se para sair. Ela uns 40 e poucos anos, ele
50. Ela pede:
– Me fecha atrás?
– Ahn?
– O vestido, Sérgio. Fecha o vestido.
– Ah.
Ele tenta fechar o vestido dela atrás, mas não consegue. Em
25 anos de vida conjugal, é a primeira vez que tem dificuldade em
fechar o vestido dela atrás.
– O que foi, Sérgio?
– Calma, Dulce. Preciso me concentrar.
Ele finalmente consegue fechar o vestido.
[...]
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 35.

Disponível em: <https://alimentoscuriosidades.wordpress.com/>. Acesso em: 29 set. 2015.

Os substantivos presentes na gravura exercem, respectivamente,
as funções sintáticas de
A) predicativo, sujeito, complemento nominal.

No trecho: – O que foi, Sérgio?, o emprego dos três tipos
diferentes de pontuação é, respectivamente, justificado pelo fato
de
A) indicar discurso indireto, separar vocativo, fazer uma
pergunta.
B) indicar discurso indireto, isolar aposto, indicar estado emotivo.

B) sujeito, adjunto adnominal, predicativo.

C) indicar uma fala, separar vocativo, indicar estado emotivo.

C) sujeito, predicativo, adjunto adnominal.

D) indicar discurso direto, separar aposto, interrogar.

D) objeto direto, adjunto adnominal, sujeito.

E) indicar discurso direto, separar vocativo, indagar.

E) objeto direto, sujeito, objeto indireto.

QUESTÃO 02________________________________

QUESTÃO 04 _______________________________

LXVI. Dos defeitos e das qualidades
Diz o Elefante às Rãs que em torno dele saltam:
"Mais compostura! Ó Céus! Que piruetas incríveis!"
Pois são sempre, nos outros, desprezíveis
As qualidades que nos faltam...
QUINTANA, Mario. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. p. 223.

Dadas as afirmativas sobre o poema,
I. O eu lírico critica as pessoas invejosas, que desfazem das
virtudes alheias por não as possuir.
II. Há, no poema, a personificação dos animais e a transmissão
de um ensinamento moral, o que o faz apresentar
semelhança ao gênero narrativo fábula.
III. Pela construção dos versos e pela disposição das palavras no
contexto, nota-se a presença da figura de estilo chamada
hipérbato.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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Disponível em: <https://capbunifesp.wordpress.com/charges-e-tirinhas/>. Acesso em: 16 out. 2015.

Referindo-se à posição do pronome pessoal oblíquo em: “Não
fazê-lo sai caríssimo”, é correto afirmar:
A) não está de acordo com a linguagem normativa, porque existe
uma palavra de valor negativo.
B) foi posto o pronome depois do verbo por uma questão de
adequação linguística.
C) a mesóclise é que é correta, pois o verbo encontra-se no
futuro do presente.
D) é admissível, nesse contexto, tanto o pronome proclítico como
enclítico.
E) a ênclise é que é correta, pois não há fator de ocorrência para
próclise.
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QUESTÃO 05________________________________

QUESTÃO 07 _______________________________
Dinheiro não compra sono

[...]
Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram
“mensagens” unidirecionais, de um para muitos e de tamanho
único, dirigidas a consumidores sem rosto e sem poder.
As comunidades on-line perturbam drasticamente esse modelo.
Os consumidores com frequência têm acesso a informações sobre
os produtos, e o poder passa para o lado deles. São eles que
controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio
e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por
profissionais de relações públicas, eles criam a “opinião pública”
on-line.

O sono é algo indispensável para todo e qualquer ser
humano, desde seu nascimento até a idade mais avançada. É no
momento de sono que recarregamos toda nossa 'bateria' e
reorganizamos todo o organismo para estar pronto para mais um
dia de trabalho. Um sono amparador nos renova as forças e ajuda
a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as
enfermidades que queiram abater nosso corpo. Mas quando esse
é perturbado, logo passamos por momentos de total desequilíbrio
[...].

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito
bom.

Dadas as afirmativas a respeito dos operadores argumentativos
presentes no fragmento do texto,

TAPSCOTT, Don. O fim do marketing. Info. São Paulo, Abril, p. 22, jan. 2011.

Assinale a alternativa correta, considerando as regras formais do
sujeito sintático.
A) Em “Os consumidores com frequência têm acesso a
informações sobre os produtos...”, o termo em destaque é
núcleo do sujeito da oração.
B) Em “Em vez de receber mensagens enviadas por
profissionais...”, a palavra em destaque constitui o núcleo do
sujeito da oração.
C) Em “São eles que controlam as regras do mercado, não
você”, o termo sublinhado é sujeito simples da forma verbal
“controlam”.
D) Em “São eles que controlam as regras do mercado, não
você”, o vocábulo destacado exerce a função de sujeito da
oração.
E) Em “... e isso é muito bom”, o sujeito da oração é inexistente.

QUESTÃO 06________________________________

SILVA, José Isael F. da. Gazeta de Alagoas. Maceió, 15 out. 2015. Caderno 4.

I. O autor utiliza-se da expressão “até mesmo”, em: “...e ajuda
a combatermos com êxito as adversidades e, até mesmo, as
enfermidades…”, partindo de um pressuposto de que o que
vai ser demonstrado é inclusivo.
II. O conectivo conjuncional "mas" e o advérbio "logo" em: "Mas
quando esse é perturbado, logo passamos por momentos de
total desequilíbrio" contêm noções semânticas, pois
explicitam a relação de sentido de ressalva e tempo,
respectivamente.
III. O vocábulo “que” em: “...que queiram abater nosso corpo”
opera como mecanismo de coesão referencial, uma vez que
retoma o termo antecedente (enfermidades).
IV. Em “...quando esse é perturbado...”, o pronome “esse” é
exemplo de palavra fórica, cuja referência foi citada
anteriormente; portanto, é um recurso de coesão gramatical
denominado anafórico.
verifica-se que estão corretas
A) I, II, III e IV.
B) II e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) I e III, apenas.

QUESTÃO 08 _______________________________
Dizem que arte e arquitetura caminham de mãos dadas.
Velhas conhecidas. Talvez irmãs gêmeas (que foram pelo menos
durante um longo período), vistas como divisões de um mesmo
todo – sendo a arquitetura considerada parte da história da arte e
presente na quase totalidade de livros sobre o assunto. [...]
Disponível em: <http://routenews.com.br/index/?p=3596>. Acesso em: 17 out. 2015.

Em acordo com a categoria gramatical a que pertence,
o vocábulo “se”, presente na imagem,

BASTOS, Larissa. Gazeta de Alagoas. Maceió, 08 out. 2015. Caderno B.

A) não apresenta função sintática, uma vez que é uma partícula
integrante ao verbo.

Observando a construção do enunciado: “...vistas como divisões
de um mesmo todo...”, quando se alude à arte e à arquitetura,
pode-se, nesse contexto, estabelecer uma relação semântica, a
qual poderá ser interpretada como

B) exerce a função sintática de objeto direto, uma vez que é
pronome reflexivo.

A) palavras cujo sentido pode “abarcar” o sentido mais restrito
de outras, ou seja, apresentam sentido amplo, geral.

C) exerce função de partícula apassivadora, porque é um
pronome oblíquo.

B) palavras que apresentam sentido restrito, estão contidas em
outras de sentido mais amplo.

D) não apresenta função sintática, é um simples conectivo
condicional.

C) palavras com som e grafia idênticos, mas significados
distintos.

E) não exerce função sintática, por ser uma conjunção
integrante.

D) palavras que apresentam proximidade de sentido.
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E) palavras que são opostas quanto ao sentido.
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QUESTÃO 09________________________________

QUESTÃO 11 _______________________________
Os desastres de Sofia
Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o
abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a
ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. O
professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos.
Em vez de nó na garganta, tinha ombros [...].
LISPECTOR, Clarice. Legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.

Dadas as afirmativas, considerando que existem na língua
elementos que têm a função de preencher significados,
I. O pronome “seu” em: “Qualquer que tivesse sido o seu
trabalho anterior...”, refere-se a um substantivo que ainda
será citado. Trata-se de uma referência catafórica.
Disponível em: <http://www.bampi.com.br/wordpress/>. Acesso em: 15 out. 2015.

Dadas as afirmativas quanto aos aspectos sintáticos encontrados
na charge,
I. Em relação ao emprego do acento grave em: “SEGUINDO À
RISCA”, pode-se dizer que está de acordo com a norma
padrão. Um caso análogo ocorre em “Vou à casa”.
II. Caso substituíssemos o vocábulo “banheiro” da oração: “VOU
AO BANHEIRO” por “banheira”, haveria necessidade de
empregarmos o acento grave.
III. Na oração: “VOU AO BANHEIRO”, a regência do verbo “ir”
contraria a norma culta, uma vez que a preposição pedida
pelo verbo é “para”.
IV. Na oração: “SE ALGUÉM ME LIGAR...”, não há fator de
ocorrência para a próclise; dessa forma, o pronome pessoal
oblíquo deveria estar enclítico.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

II. Em: “...ele o abandonara...”, o pronome “ele” é anafórico e seu
referente é “trabalho”.
III. Em: “...ele o abandonara...”, o pronome “o” retoma o
substantivo “trabalho”, sendo assim, é uma referência
anafórica.
IV. O vocábulo “que” em: “...era tudo o que sabíamos dele...”
retoma o pronome demonstrativo que o antecede.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 _______________________________
[...]

A) I, III e IV.

Essa alegria é minha fala

B) I, II e III.

que declara a revolução

C) II e III.

revolução

D) I e IV.

dessa arte que arde

E) II.

de um povo que invade

QUESTÃO 10________________________________

essas ruas de clave e sol
e de multidão

A violência mora ao lado

[...]
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/daniela-mercury/musica-de-rua.html>.
Acesso em: 04 out. 2015.

[...]
Precisamos considerar, na educação familiar e na escolar, a
importância da valorização da paz. Aliás, educar para a cidadania
e para a paz são expressões muito utilizadas por pais e por
educadores profissionais, mas carecem de sentido na prática. Se
hoje temos crianças e jovens que praticam violências
cotidianamente é porque temos falhado nesse tipo de educação.

[...]

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do
enunciado abaixo.
O segundo verso do fragmento textual é marcado,
sintaticamente, pela presença de oração ___________________,
cujo termo introdutório atua como conectivo e sujeito.
A) coordenada sindética conclusiva.

SAYÃO, Rosely. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 abr.2008. Caderno Equilíbrio.

B) coordenada sindética explicativa.

Qual recurso argumentativo a autora emprega no último período
do fragmento?

C) subordinada adjetiva explicativa.

A) Exemplificação.

E) subordinada adverbial causal.

D) subordinada adjetiva restritiva.

B) Exposição de dados.
C) Relação de comparação.
D) Relação de conformidade.
E) Relação de causa e consequência.
29 nov. 2015
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QUESTÃO 13________________________________

QUESTÃO 15 _______________________________

As rosas não falam
Bate outra vez com esperanças o meu coração
Pois já vai terminando o verão, enfim
Volto ao jardim com a certeza que devo chorar
Pois bem sei que não queres voltar para mim
Disponível em: <http://companheirosdaeducacao.blogspot.com.br/2014/08/historia-em-quadrinhosturma-da-monica_27.html.>
Acesso em: 20 Set.2015.

Queixo-me às rosas, mas que bobagem
As rosas não falam

No segundo quadrinho da tira, a vírgula foi utilizada no interior da
oração para

Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti, ai...

A) separar termos com a mesma função sintática.

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos
E, quem sabe, sonhar os meus sonhos, por fim.
Disponível em: http://musica.com.br/artistas/cartola/m/as-rosas-nao-falam/letra.html.
Acesso em: 04 out. 2015.

B) indicar a supressão do verbo.
C) separar sujeito do predicado.
D) isolar um vocativo.
E) isolar um aposto.

As orações subordinadas substantivas destacadas, as quais
exercem funções sintáticas dos substantivos, vêm introduzidas
por
A) conjunções
subordinativas
integrantes
e exercem,
respectivamente, a função de complemento nominal e de
objeto direto.
B) conjunções
subordinativas
integrantes
e exercem,
respectivamente, a função de objeto indireto e objeto direto.
C) conjunções subordinativas adverbiais e exercem a função de
adjunto adverbial.
D) conjunções subordinativas integrantes e exercem a função de
objeto direto.
E) pronomes relativos e exercem a função de adjunto adnominal.

QUESTÃO 14________________________________
O termo equidade refere-se ___ disposição de reconhecer o
direito de cada um, mesmo que isto implique em não obedecer
exatamente ao direito objetivo, pautando-se sempre pela busca de
justiça e moderação. Esse entendimento do termo sempre esteve
presente nas políticas educacionais brasileiras. A noção de
avaliação aliada ___ possibilidade de discriminação positiva
reflete essa compreensão. Entretanto, não parece ser essa ___
conotação atribuída ___ equidade social no atual momento. [...]
OLIVEIRA, Dalila Andrade e DUARTE, Marisa R.T. Política e trabalho na escola:
administração dos sistemas públicos de educação básica. 2. ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

Assinale a alternativa que contém os vocábulos que completam
correta e respectivamente os espaços do fragmento textual.
A) a / a / a / a
B) à / à / a / a
C) à / a / a / à
D) à / à / à / à
E) à / à / a / à
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 19 _______________________________

QUESTÃO 16________________________________

Sabendo-se que: “Ana e Beto vão viajar”, “Daniel vai viajar
somente se Beto não viajar”, e “Daniel vai viajar ou Carol vai
viajar”, uma consequência lógica dessas informações é que

Dados os conjuntos A = {1, 3, 4, 5}, B = {2, 3, {5, 2, 7}} e
C = {{5}, {2}, {7}}, qual a cardinalidade do conjunto (A ∪ B) – C?

A) Carol vai viajar.

A) 3

B) Daniel vai viajar.

B) 4

C) Beto não vai viajar.

C) 5

D) Ana e Daniel vão viajar.

D) 6

E) Ana vai viajar se e somente se Daniel vai viajar.

E) 7

QUESTÃO 20 _______________________________
QUESTÃO 17________________________________
Dados os conjuntos A = {5, 10, {11, 12}} e B = {{5}, {10}, {11, {12}}}
e as proposições,

Dados os pares de fórmulas, nas quais os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔,
∀ e ∃ representam a negação, conjunção, disjunção, condicional,
bicondicional, para todo e existe, respectivamente,
I. ∀x(P(x) ∧ Q(x)) e ∀xP(x) ∧ ∀xQ(x)
II. ∀x(P(x) ∨ Q(x)) e ∀xP(x) ∨ ∀xQ(x)

I. {5} ⊆ A e {5} ⊈ B

III. ∃x(P(x) ∧ Q(x)) e ∃xP(x) ∧ ∃xQ(x)

II. {5} ∉ A e {5} ∈ B

verifica-se que são equivalentes o(s) par(es) do(s) item(ns)

III. {5} ⊆ A e {5} ∈ B

A) I, II e III.

IV. {5} ∉ A e {5} ⊈ B

B) II e III, apenas.

verifica-se que são verdadeiras

C) I e III, apenas.

A) I e II, apenas.

D) II, apenas.

B) I e IV, apenas.

E) I, apenas.

C) II e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 21 _______________________________

QUESTÃO 18________________________________
Suponha que os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ↔ representam a negação,
conjunção,
disjunção,
condicional
e
bicondicional,
respectivamente. Quantas interpretações verdadeiras admite a
fórmula A→(¬B ∨ C)?
A) 8
B) 7

Se os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔, ∀ e ∃ representam a negação,
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e
existe, respectivamente, a fórmula ∀x∃y(P(x)→Q(y)) é equivalente
à fórmula
A) ∀xP(x) ↔ ∃yQ(y).
B) ∀xP(x) → ∀yQ(y).
C) ∀xP(x) → ∃yQ(y).
D) ∃xP(x) ↔ ∀yQ(y).
E) ∃xP(x) → ∃yQ(y).

C) 6
D) 5
E) 4
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QUESTÃO 22________________________________

QUESTÃO 25 _______________________________

Dadas as fórmulas, nas quais os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ↔
representam a negação, conjunção, disjunção, condicional e
bicondicional, respectivamente,
I. (¬A ↔ A) ∧ (¬B ∨ C)

Guilherme tem seis cartões de mesmas dimensões, dois desses
impressos com a letra T, dois outros com a letra E e os dois últimos
com a letra S. Qual a probabilidade de Guilherme, com os olhos
vendados, enfileirar os cartões e formar a palavra TESTES?

II. ¬(A → C) → B

A) 8,89%

III. (A ∧ ¬A) → (B → C)

B) 6,67%

verifica-se que é(são) tautologia(s)

C) 1,11%

A) I, II e III.

D) 0,83%

B) I e III, apenas.

E) 0,14%

C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) II, apenas.

QUESTÃO 23________________________________
Se os símbolos ¬, ∧, ∨, →, ↔, ∀ e ∃ representam a negação,
conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, para todo e
existe, respectivamente, a negação da fórmula ∀x(P(x)→Q(x)) é
equivalente à fórmula
A) ∀x(¬P(x)∨Q(x)).
B) ∀x(P(x)∧¬Q(x)).
C) ∃x(¬P(x)→¬Q(x)).
D) ∃x(P(x)∧¬Q(x)).
E) ∃x(P(x)∨Q(x)).

QUESTÃO 24________________________________
Se a sequência de pares ordenados (1, W), (2, T), (4, Q), (7, N)
obedece a uma lei de formação, qual é o seu próximo par?
A) (15, L)
B) (13, H)
C) (11, K)
D) (10, I)
E) (8, J)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26________________________________
Qual é o trajeto correto de uma sonda nasogástrica?
A) Narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, esôfago e
estômago.
B) Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, esôfago e
estômago.
C) Narina, cavidade nasal, faringe, esôfago e estômago.
D) Narina, cavidade nasal, laringe, esôfago e estômago.
E) Cavidade nasal, faringe, laringe e estômago.

QUESTÃO 27________________________________
Assinale a alternativa correta com relação à saúde do idoso.

QUESTÃO 29 _______________________________
Dadas as afirmativas,
I. O comportamento do ser humano resulta do complexo de
interação entre a constituição genética, organização do
sistema nervoso e as condições ambientais ao longo do seu
processo evolutivo.
II. Entre as crianças, a vacinação é um dos fatores responsáveis
pela resposta imune e prevenção de doenças, junto com os
fatores inerentes ao próprio organismo.
III. O hormônio tireoidiano é um dos controladores do
crescimento infantil e é indispensável para o crescimento dos
ossos das crianças.
IV. O hormônio somatotrófico humano (hormônio do
crescimento) é secretado pela hipófise anterior quando a
criança está acordada, em estado de alerta.

A) No sistema neurológico, os idosos podem apresentar um
aumento da massa cerebral, sendo uma das causas da
diminuição cognitiva e na dificuldade de desenvolver algumas
atividades.

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.

B) No sistema respiratório dos idosos, a calcificação das
cartilagens costais aumentam a mobilidade das costelas,
dificultando a eficiência dos músculos respiratórios.

D) I e II, apenas.

C) No sistema geniturinário dos idosos, o aumento da filtração
glomerular deixa mais lento o equilíbrio acidobásico e dificulta
a eficiência na concentração urinária.

QUESTÃO 30 _______________________________

D) No sistema cardiovascular, o aumento da elasticidade das
valvas cardíacas e das artérias é uma das causas das
cardiopatias entre os idosos.
E) No sistema reprodutivo, doenças cardiovasculares e diabetes
podem estar entre os fatores causadores de disfunção erétil
em homens idosos.

QUESTÃO 28________________________________
Dadas as afirmativas,

B) I, II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
E) IV, apenas.

A mensagem central na construção do conceito das doenças
emergentes e reemergentes parece ser a constatação de que a
convivência da espécie humana com os agentes infecciosos, em
um ambiente continuamente modificado pela ação humana, fez,
faz, e continuará a fazer parte da experiência da vida no planeta,
e que as doenças infecciosas e seus agentes continuarão em seu
movimento, em direção ao controle, eliminação e eventualmente,
erradicação, mas também com a possibilidade de percorrerem a
direção oposta, emergindo ou reaparecendo, em determinadas
situações.

I. A principal ação do contraceptivo oral isolado de progesterona
sintética é impedir que ocorra a ovulação.

LUNA, E. J. A., DA SILVA. JÚNIOR, J. B. Doenças Transmissíveis, Endemias, Epidemias e

II. O contraceptivo oral combinado deve ser indicado quando a
mulher está amamentando, pois não interfere na qualidade e
na quantidade da produção de leite.

https://saudeamanha.fiocruz.br/sites/saudeamanha.fiocruz.br/files/publicacoes/ASaudeNoBrasilEm203

III. O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre é um método
contraceptivo de ação mecânica, que tem como ações
esperadas, evitar a fecundação e/ou impedir a implantação do
ovo fecundado.
IV. Os preservativos masculino e feminino são os métodos
contraceptivos mais indicados quando também há a
preocupação com DST, devendo, portanto, serem usados
concomitantemente.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) I, II e IV.

Pandemias. Disponível em:
0_V2_Doencas_Transmissiveis_Endemias_Epidemias_e_Pandemias.pdf. Acesso em: 13 nov. 2015.

Dadas as afirmativas relativas à situação das endemias e
epidemias no Brasil,
I. Dentre as doenças parasitárias e infecciosas que apresentam
atualmente uma tendência de declínio estão aquelas
preveníveis por vacinação, como as diarreias e a hepatite B.
II. A hanseníase e a tuberculose apresentam uma tendência de
aumento progressivo nos indicadores de morbimortalidade e
são exemplos de problemas de saúde pública no país.
III. A dengue é um exemplo de doença endêmica que está entre
aquelas emergentes e reemergentes no Brasil. A dengue
cursa com picos sazonais e ciclos epidêmicos.

B) I, II e III.

verifica-se que está(ão) correta(s)

C) III e IV.

A) I, II e III.

D) I e II.

B) I e III, apenas.

E) III.

C) I e II, apenas.
D) III, apenas.
E) II, apenas.
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QUESTÃO 31________________________________

QUESTÃO 33 _______________________________

Dadas as afirmativas,

Associe as doenças da Coluna 1 com as características da Coluna
2.

I. Saúde é o estado de total bem estar físico, mental e social,
não consistindo apenas em ausência de doença ou
enfermidade.

Coluna 1
(

II. Doença é a alteração biológica do estado de saúde,
manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou
não.
III. Patologia é o ramo da área de saúde que se preocupa em
estudar as doenças do ponto de vista clínico, anatômico e
etimológico.
IV. O processo saúde-doença é uma expressão usada para fazer
referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a
doença de um indivíduo ou população e considera que ambas
estão interligadas e são consequência dos mesmos fatores.

1. Dengue

A) I, II, III e IV.
B) I, II e IV, apenas.

(

) Doença neuroparalítica grave, não
contagiosa, resultante da ação de uma
potente toxina produzida pela bactéria
Clostridium botulinum.

(

) Pode ser causada por diversos agentes
infecciosos, como bactérias, vírus e
fungos, dentre outros, e agentes não
infecciosos.

(

) Tem como agente etiológico a
Salmonella
entérica,
sorotipo
typhi (S. typhi), bactéria gram-negativa
da família Enterobacteriaceae.

2. Febre tifoide

3. Botulismo

verifica-se que está(ão) correta(s)

4. Meningite

C) I, II e III, apenas.
D) IV, apenas.
E) III, apenas.

QUESTÃO 32________________________________
A preparação para o trabalho de parto e o acompanhamento do
processo do parto e nascimento são fundamentais para a
qualidade da atenção e o bem-estar da mãe e do bebê. Dadas as
afirmativas relacionadas ao preparo e acompanhamento do
trabalho de parto:
I. A quebra da tríade medo-tensão-dor é muito importante para
deixar a mulher mais segura e menos ansiosa para o trabalho
de parto.
II. No partograma preconizado pelo Ministério da Saúde, a linha
de ação deve ser traçada paralela à linha de alerta,
exatamente quatro horas após.
III. Na quarta fase de trabalho de parto (período de Greenberg),
são
imprescindíveis
o
miotamponamento
e
o
trombotamponamento do útero para evitar hemorragia.
IV. A maior parte do mecanismo de parto acontece na fase clínica
de expulsão, ou terceiro período do trabalho de parto.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) I, II e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E) IV, apenas.

Coluna 2
) Caracteriza-se por início súbito, com
febre, cefaleia intensa, mialgia,
artralgias, dor retro-orbital, dor
abdominal
difusa
e
erupção
máculo-papular generalizada, que
aparece frequentemente com o
declínio da febre.

De cima para baixo, a sequência correta é
A) 4 – 3 – 2 – 1.
B) 4 – 1 – 2 – 3.
C) 3 – 2 – 4 – 1.
D) 1 – 3 – 4 – 2.
E) 1 – 2 – 3 – 4.

QUESTÃO 34 _______________________________
Dadas as afirmativas a respeito do sistema reprodutivo da mulher
na adolescência,
I. A menina nasce com poucos folículos primordiais já formados
nos ovários, sendo os demais formados apenas na
puberdade, quando se dá o início do ciclo ovariano.
II. Com a maturidade sexual feminina na puberdade, o início do
ciclo reprodutivo se dá pela interação entre sistema nervoso
central, hipotálamo, hipófise e ovários.
III. O hormônio folículo estimulante (FSH) estimula a produção
de progesterona pelos ovários e o hormônio luteinizante (LH)
estimula a produção de estrogênios.
IV. O estrogênio, com a maturidade sexual da menina, além de
outras funções, é responsável por estimular o estado secretor
do endométrio na fase secretória do ciclo menstrual.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) I, III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) II, apenas.
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QUESTÃO 35________________________________

QUESTÃO 38 _______________________________

Dadas as afirmativas sobre as diretrizes que norteiam a
Humanização em Saúde do Ministério da Saúde (MS),

Dadas as afirmativas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce
do câncer ginecológico e de mama,

I. Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais
e a população, entre os profissionais e a administração,
promovendo a gestão participativa é uma das diretrizes gerais
do programa de humanização na saúde do MS.
II. Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para
usuários e sua rede social, considerando as políticas inter
setoriais e as necessidades de saúde são algumas das
medidas específicas da atenção básica do programa de
humanização na saúde do MS.

I. O uso de substâncias como lubrificantes e espermicidas na
vagina deve ser evitado apenas nas vinte e quatro horas que
antecedem a coleta de material citopatológico, para não
prejudicar a qualidade da amostra.

III. Na atenção especializada, o programa de humanização na
saúde do MS preconiza dentre outros fatores a otimização do
atendimento
ao
usuário,
articulando
a
agenda
multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que
impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) I e III, apenas.

II. A presença de Lactobacillus sp nos achados microscópicos
do exame citopatológico, associada a ausência de sinais e
sintomas, é considerado achado normal que não precisa de
tratamento.
III. O exame clínico das mamas é muito importante para o
diagnóstico precoce de alterações mamárias e consiste de
inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação de mamas
e região ganglionar correlata.
IV. A idade da mulher é considerada um dos fatores de risco para
o câncer de mama, assim como para a mortalidade por conta
da doença. A maioria das mulheres diagnosticadas com
tumores tem mais de 50 anos.

C) III, apenas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

D) II, apenas.

A) I, II, III e IV.

E) I, apenas.

B) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 36________________________________
Sobre o acesso venoso no membro superior para a coleta de
sangue, assinale a alternativa correta.
A) Um bom acesso venoso no membro superior é a veia
intermédia do cotovelo.
B) O arco venoso palmar superficial é preferencialmente
utilizado para a coleta sanguínea por ser muito calibroso.
C) Tanto a veia radial quanto a veia ulnar são boas vias de
acesso para a coleta de tecido sanguíneo por serem
superficiais.
D) No dorso da mão observamos a arco arterial superficial, uma
boa via de acesso tanto para coleta de sangue quanto para a
administração de medicamentos.
E) Tanto a veia basílica quanto a veia cefálica são de difícil
acesso por serem bastante profundas, não sendo, portanto,
vasos recomendados para a realização da coleta sanguínea.

QUESTÃO 37________________________________
O leite humano é a alimentação ideal e mais equilibrada para o
recém-nascido e o Ministério da Saúde recomenda que o
aleitamento exclusivo seja estimulado até os seis meses de vida
do bebê. Dadas as afirmativas relacionadas ao aleitamento
humano,
I. Prolactina e ocitocina são responsáveis pela produção e pela
ejeção do leite humano, respectivamente.
II. Há um pico de ocitocina de 20 a 40 minutos após a sucção e
sua ação permanece por aproximadamente 3 a 4 horas.
III. As glândulas de Montgomery correspondem à parte
morfofuncional da mama, responsável pela produção de leite.
IV. Os alvéolos são glândulas mamárias responsáveis pela
lubrificação e proteção da aréola e do mamilo.
Verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV, apenas.

C) I e IV, apenas.
D) I e II, apenas.
E) III, apenas.

QUESTÃO 39 _______________________________
Segundo o manual da Organização Panamericana de Saúde e do
SUS “ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO: Aspectos Conceituais”
(BRASIL, 2012), há uma classificação que gradua a gravidade de
declínio funcional nas Atividades de Vida Diária (AVD) básicas dos
idosos. Dadas as afirmativas relacionadas à classificação da
gravidade de declínio funcional nas AVD:
I. É classificado como independente o idoso que realiza todas
as atividades básicas de vida diária de forma independente.
II. É classificado como semidependente o idoso que apresenta
o comprometimento de, pelo menos, uma das funções
influenciadas pela cultura e aprendizado (banhar-se e/ou
vestir-se e/ou uso do banheiro).
III. É classificado como dependente incompleto o idoso que
apresenta apenas comprometimento de uma das funções
vegetativas simples (transferência e/ou continência).
IV. É classificado como dependente completo o idoso que
apresenta comprometimento de todas as AVD, inclusive para
se alimentar.
verifica-se que está(ão) correta(s) a associação entre a
classificação e o conceito em apenas
A) I, III e IV.
B) I, II e IV.
C) II e III.
D) I e IV.
E) II.

C) III e IV, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, apenas.
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QUESTÃO 40________________________________
Dadas as afirmativas relativas aos sinais vitais,
I. A temperatura corpórea normal de um ser humano sadio é de
aproximadamente 37ºC.
II. O pulso de um paciente pode ser verificado através da artéria
ulnar.
III. A pressão arterial pode ser aferida com a utilização de um
esfigmomanômetro e um estetoscópio.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II e III.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II, apenas.
E) I, apenas.
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