
 

Prefeitura Municipal de Parnamirim  

Amar e mudar as coisas me interessa mais.  
(Belchior)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leia estas instruções:   
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 10  

Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica confeccionada em material transparente, 

preferencialmente de tinta na cor preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas 

e este Caderno. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de 1 a 10 desta prova são baseadas no texto a seguir.  

 

ABORTO, ASSUNTO DE HOMENS  
Conrado Hübner Mendes 

Doutor em Direito e professor da USP  
 

1º Dias atrás, a Irlanda promoveu histórico referendo para legalização do aborto no país. O 
resultado teve apoio de 66% dos eleitores. Foi o ponto culminante de uma longa história 
de luta por direitos e igualdade, num país em que convicções religiosas sustent avam uma 
das leis mais restritivas à autonomia da mulher.  

2º Há dois meses, o Instituto Guttmacher lançou um profundo relatório sobre a situação do 
aborto ao redor do mundo (Abortion worldwide 2017: uneven progress and unequal 
access). Entre os achados da pesquisa, apontou que as taxas de aborto caem em países 
desenvolvidos e se mantêm estáveis nos países em desenvolvimento; que a América 
Latina é a região com mais alta taxa anual de aborto (44 a cada 1.000 mulheres em idade 
reprodutiva) e com a mais alta taxa de gravidez indesejada (96 a cada 100 mulheres). 
Mostrou também que a taxa de aborto é similar entre os países que legalizaram e os que 
continuam proibindo a prática. Em suas palavras: "Restrições jurídicas não eliminam o 
aborto. Em vez disso, aumentam as chances de abortos inseguros, pois mulheres são 
compelidas a buscar a via clandestina".  

3º Nem sempre o direito ao aborto é conquistado pela via legislativa ou pela do voto 
popular. Em muitos países, como Estados Unidos e Alemanha, foram tribunais de cúpula 
que deram esse passo. No Brasil, o episódio mais recente dessa longa história está no 
STF, no qual tramita ação que questiona a criminalização do aborto pelo Código Penal 
(Art. 124 e 126). Alega-se a violação de direitos fundamentais como dignidade, liberdade 
e igualdade, assim como a desproporcionalidade da medida. A ministra Rosa Weber, 
relatora do processo, convocou audiência pública para discutir o caso com a sociedade 
em breve. Os participantes serão selecionados por crit érios de representatividade, 
expertise técnica e pluralidade.  

4º Duas comissões da Câmara e uma do Senado se anteciparam ao STF e coorganizaram 
um seminário para debater o caso. O seminário ocorre enquanto escrevo este texto (30 
de maio). Não poderei estar lá para opinar sobre os argumentos e símbolos ali presentes, 
mas uma olhada no perfil dos participantes dá indícios de como o assunto é tratado. O 
requerimento foi feito por 16 parlamentares, apenas uma mulher. Na programação, dos 
24 participantes na mesa, apenas seis mulheres. Do ponto de vista profissional, uma 
mistura de políticos, representantes religiosos e alguns juristas. Nenhum especialista em 
política pública de saúde, nenhum cientista. O seminário tem lado único, e esse não é o 
do debate franco, que a audiência do STF promete realizar.  

5º Dos minutos a que pude assistir, um participante dizia algo assim: "A criança dentro ou 
fora do útero tem o mesmo valor! Descriminalizado o aborto, teremos um cemitério de 
criancinhas!". Não duvido que ele esteja sinceramente preocupado com o valor da vida. 
Mas tem a responsabilidade de informar-se melhor sobre a principal lei social do aborto: 
na qual se criminaliza e se estigmatiza, a taxa de gravidez indesejada não se altera, a 
mulher permanece no escuro e o número de abortos só faz aumentar. A criminalização 
do aborto não dissuade mulheres. Orientação e cuidado, talvez.  

6º Há infinitas posições morais e jurídicas em relação ao aborto e múltiplos arranjos 
institucionais para enfrentar o tema com respeito e competência. O debate público, 
contudo, não resiste ao contraste binário entre os pró e os contra, sem saber exatamente 
ao quê.  

7º Quem descriminaliza não necessariamente legaliza. Quem legaliza não expressa 
aprovação moral. Quem aprova legalmente não incentiva nem está menos preocupado 
com a vida. Todos os países que descriminalizaram o aborto no mundo o fizeram por 
meio de políticas públicas complexas que não celebram o aborto, não subestimam a 
dimensão trágica da escolha nem ignoram a sacralidade da vida. Pelo contrário: tiraram o 
tema da esfera do crime e da punição e o trataram por meio de orientação, prevenção, 
acolhimento e procedimentos médicos seguros. Conseguiram reduzir, sem exceção, o 
número de abortos e de mortalidade materna. Como melhor proteger a vida? 

MENDES, Conrado Hübner. Aborto, assunto de homens. Época. São Paulo, Editora Globo, nº 1040, Jun. 

2018.  [Adaptado] 
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01. Prioritariamente, o texto objetiva 

A) caracterizar a atual situação do Brasil no que diz respeito à descriminalização do  aborto. 

B) criticar os países que descriminalizaram o aborto sem promover debates com os setores 
da sociedade interessados no tema. 

C) opinar sobre as vantagens da descriminalização do aborto e da adoção de políticas 
públicas de orientação sobre o tema. 

D) relatar a experiência de países que descriminalizaram o aborto por meio da via judicial.  

 

02. O título do texto 

A) contradiz informação presente no 4º parágrafo.  

B) apresenta duplo sentido não intencional, desfeito a partir da mobilização de 
conhecimentos linguísticos. 

C) contém duplo sentido intencional, percebido a partir da mobilização de conhecimentos de 
mundo. 

D) corrobora informação presente no 7º parágrafo.  

 

03. Com base na leitura do texto, infere-se que 

A) a criminalização do abordo pode provocar o aumento do número de casos de gravidez 
indesejada. 

B) a descriminalização do aborto pode provocar o aumento do número de casos de gravidez 
indesejada. 

C) a criminalização do aborto pode provocar a diminuição dessa prática.  

D) a descriminalização do aborto pode provocar a diminuição dessa prática.  
 

04. O texto compõe-se dominantemente por 

A) narração.    C) argumentação. 

B) descrição.    D) explicação. 
 

05. A linguagem empregada no texto é 

A) exclusivamente denotativa e não condiz com o gênero discursivo em questão. 

B) predominantemente denotativa e está adequada ao gênero discursivo em questão.  

C) predominantemente conotativa e está adequada ao gênero discursivo em questão.  

D) exclusivamente conotativa e não condiz com o gênero discursivo em qu estão. 
 

Para responder às questões 06, 07, 08 e 09, considere o excerto transcrito abaixo.  
 

Entre os achados da pesquisa, apontou que as taxas de aborto caem em países 

desenvolvidos e se mantêm estáveis nos países em desenvolvimento; que[1] a 

América Latina é a região com mais alta taxa anual de aborto (44 a cada 1.000 

mulheres em idade reprodutiva) e com a mais alta taxa de gravidez indesejada (96 a 

cada 100 mulheres). Mostrou também que a taxa de aborto é similar entre os países 

que legalizaram e os que continuam proibindo a prática. Em suas palavras: "Restrições 

jurídicas não eliminam o aborto. Em vez disso, aumentam as chances de abortos 

inseguros, pois[2] mulheres são compelidas a buscar a via clandestina".  
 

06. Sobre o uso da pontuação, afirma-se corretamente: 

A) os dois-pontos são empregados para introduzir uma enumeração de itens.  

B) o ponto e vírgula poderia ser substituído por ponto.  

C) os parênteses poderiam ser substituídos por aspas.  

D) a primeira vírgula é empregada para marcar a  antecipação de uma expressão. 
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07. As aspas são utilizadas, no trecho, para 

A) isolar um discurso direto. 

B) marcar uma ironia. 

C) sinalizar uma variedade linguística não padrão.  

D) evidenciar um discurso indireto.  

 

08. O elemento linguístico [1] funciona como 

A) conjunção responsável por introduzir um complemento nominal.  

B) conjunção responsável por introduzir um complemento verbal.  

C) pronome responsável por antecipar uma informação.  

D) pronome responsável por retomar uma informação.  

 

09. No contexto em que surge, o elemento linguístico [2] estabelece com a oração anterior uma 

relação de 

A) explicação, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “porque”.  

B) conclusão, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “portanto”.  

C) consequência, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “consequentemente”.  

D) concessão, podendo ser substituído, sem alteração de sentido, por “embora”.  

 

10. São vocábulos acentuados pela mesma razão:  

A) mantêm, audiência, quê. 

B) países, saúde. 

C) à, é, só. 

D) estáveis, público. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que atinge mamíferos, inclusive o ser humano . 
Essa enfermidade leva à morte em aproximadamente 100% dos casos, porém, medidas 
podem ser tomadas para prevenir o desenvolvimento da doença, tais como:  

A) nos casos de agressão por cães e gatos, quando possível, deve-se observar o animal por 
5 dias para detectar a manifestação da doença ou morte. 

B) o esquema de profilaxia da raiva animal deve ser prescrito pelo médico ou enfermeiro, que 
avaliará o caso indicando a aplicação do antibiótico necessário.  

C) no caso de agressão por algum animal, a assistência médica deve ser procurada o mais 
rápido possível, o ferimento deve ser lavado abundantemente com água e sabão, e deve-
se aplicar antisséptico. 

D) a vacinação de cães e gatos, a cada 5 anos, é eficaz para prevenir a manifestação da 
raiva nesses animais e, consequentemente, a raiva  nos humanos. 
 

12. A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa 
duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, 
anemia e outras manifestações. Sabemos que essa enfermidade é 

A) infecto-contagiosa e a sua prevenção nos humanos ocorre por meio de uma vacina 
antileishmaniose visceral em comercialização no Brasil.  

B) transmitida aos seres humanos pela mordida de cães naturalmente infectados pelo inseto 
vetor contaminado. 

C) transmitida, no Brasil, pela raposa Cerdocyon thous, espécie responsável pela 
manutenção da enfermidade na zona rural e urbana.  

D) uma zoonose de evolução crônica que, se não tratada, pode evoluir para óbito em até 90% 
dos casos, em humanos. 
 

13. Existe de uma zoonose cujos principais sinais e sintomas são: febre, gânglios aumentados, 
hepatoesplenomegalia (aumento do fígado e baço), podendo evoluir para pneumonia e 
encefalite. A sua forma congênita pode ocasionar , no feto, alterações oculares, hidrocefal ia, 
microcefalia, retardo mental, convulsões, anemia, problemas no fígado e , mais raramente, 
podem ocorrer o aborto e o natimorto. O quadro clínico relatado refere-se à  

A) tuberculose.  

B) leishmaniose. 

C) raiva. 

D) toxoplasmose. 
 

14. Há uma doença infecciosa causada por uma bactéria, presente na urina de ratos e de outros 
animais infectados. Essa doença, que é transmitida ao homem principalmente por águas 
contaminadas provenientes de alagamentos, córregos e esgotos é a  

A) leishmaniose.    C) leptospirose. 

B) brucelose.    D) aspergilose. 
 

15. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), em 2018 , houve aumento 
no registro de casos de raiva em animais silvestres no Rio grande do Norte, comparando -se 
com o mesmo período de 2017. Essa maior incidência de casos positivos, detectados em 
2018, elevam os riscos de transmissão dessa doença aos seres humanos. O grau de risco de 
transmissão está relacionado a características do animal envolvido no acidente e à presença 
do vírus da raiva nesse animal, o que deve ser considerado na conduta dos profissionais de 
saúde para controle da doença. Mamíferos silvestres e domésticos são considerados 
reservatórios da raiva. São animais de baixo risco para a transmissão da  raiva 

A) raposas.    C) coelhos. 

B) morcegos.    D) bovinos. 
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16. A raiva é uma doença de extrema importância para a saúde pública, devido a sua letalidade 
de aproximadamente 100%. No controle dessa doença, o agente de controle de zoonoses 
deve ser capaz de identificar sinais e sintomas e encaminhar os casos suspeitos (humanos e 
animais) à unidade de saúde de referência. São sinais e sintomas característicos dessa 
doença em humanos: 

A) erupções cutâneas, inflamação da conjuntiva ocular e das articulações.  

B) vômitos com dor abdominal, diarreia aquosa, abundante, frequente e difícil de controlar . 

C) espasmos dos músculos da garganta e língua, ao ver ou ao tentar ingerir líquido, e 
salivação intensa. 

D) febre vespertina, sudorese noturna e tosse na forma seca ou produtiva. 
 

17. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, que 
provoca úlceras na pele e mucosas. A LTA é transmitida pela picada de insetos fêmeas 
infectadas.  O agente infeccioso dessa doença é  

A) bactéria.   C) vírus. 

B) protozoário.  D) fungo. 
 

18. Considere o excerto abaixo. 
 

No verão, o número de pessoas que frequentam o litoral de Parnamirim aumenta. Com 
isso, a quantidade de lixo cresce proporcionalmente. Procurando amenizar esse problema, 
a prefeitura, através da Secretaria de Limpeza Urbana (SELIM) reforçou a coleta de lixo e 
limpeza nas praias da cidade. 

Disponível em: http://www.giraparnamirim.com.br/noticias/cultura/i tem/1440-prefeitura-reforca-coleta-de-lixo-no-l itoral-e-

realiza-mutiroes.html. Acesso em 06 jun. 2018. 
 

O aumento da quantidade de lixo nas cidades é um complicador para a higiene ambiental que 
pode comprometer a saúde das pessoas. Entre as enfermidades que podem ter aumento de 
casos relacionados à falta de higiene ambiental, estão: 

A) febre tifoide, diarreia e verminoses.     C) varicela, toxoplasmose e raiva.  

B) sarampo, diarreia e raiva.     D) verminoses, sarampo e AIDS. 
 

19. A limpeza e desinfecção das caixas d’água representam importantes medidas de prevenção 
das doenças relacionadas com a água. Na limpeza e desinfecção desses reservatórios , é 
recomendado  

A) esfregar as paredes e o fundo da caixa utilizando escova macia ou esponja com sabão ou 
detergente. 

B) realizar a desinfecção utilizando 1 litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1.000 
litros de água. 

C) manter, por 25 minutos, solução de água sanitária diluída na água da caixa e esvaziá-la. 

D) limpar o reservatório após esvaziamento quase completo, para que a água da limpeza 
desça pelo cano de abastecimento. 
 

20. Acidente escorpiônico é o envenenamento provocado por um escorpião que injeta veneno 
através de ferrão (télson). Os escorpiões são predominantemente encontrados nas zonas 
tropicais e subtropicais do mundo, com maior incidência nos meses do ano em que o corre 
aumento de temperatura e umidade. Devido à grande especulação imobiliária, esses animais 
estão migrando do seu ambiente natural e vindo para os grandes centros urbanos, como 
Natal, Mossoró e Parnamirim, o que vem preocupando as autoridades de saúde p ública, pois 
esse tipo de acidente já se configura como uma praga urbana nesses municípios. A estratégia 
adequada, a ser tomada para o manejo e controle de escorpiões é a  

A) implementação do controle de outros sinantrópicos, como baratas , por serem o principal 
alimento e atrativo de escorpiões em meio urbano. 

B) aplicação do produto escorpionicida diluído em água na  rede de esgoto, em caixas de 
gorduras e de passagem e em túmulos de cemitérios.  

C) busca ativa dos escorpiões em objetos e utensílios peri  e intradomícilio e em pontos 
estratégicos como pedras, troncos e túmulos.  

D) coleta dos exemplares encontrados com uso de luvas de PVC e armazenamento em 
recipientes com tampa de rosca com pequenos furos . 
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21. O Controle de vetores envolve métodos que procuram reduzir a incidência de uma doença 
através da eliminação ou redução do seu vetor. Esse controle pode ser biológico, mecânico, 
químico, legal ou integrado.  Entende-se por controle biológico aquele que se baseia em 
métodos que 

A) reduzem as áreas onde os vetores se desenvolvem, como a remoção da água estagnada, 
a destruição de pneus velhos e latas. 

B) limitam o contato homem-vetor como mosquiteiros, telas nas janelas das casas ou roupas 
de proteção. 

C) empregam inimigos naturais específicos dos vetores como predadores, parasitas e 
patógenos. 

D) utilizam inseticidas para controlar os vetores de acordo com a fase e os hábitos dos 
insetos, por meio de aplicação espacial . 
 

22. O modo de transmissão é a transferência de um agente etiológico animado de uma fon te 
primária de infecção para um novo hospedeiro. A transmissão pode ser  

A) vertical indireta – quando ocorre a transferência do agente etiológico, sem a interferência 
de veículos. 

B) horizontal – quando ocorre a transmissão do agente etiológico de um indi víduo para outro, 
de mesma espécie ou não. 

C) vertical direta – quando a transferência do agente etiológico entre espécies ocorre por 
meio de veículos animados. 

D) horizontal – quando ocorre a transmissão do agente etiológico entre mãe e filho , por via 
transplacentária. 
 

23. As enfermidades estão relacionadas a múltiplos fatores. Diante disso, observe a imagem  

abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem representa  

A) a tríade epidemiológica das doenças. 

B) os quatro fatores da epidemia. 

C) o ciclo do parasitismo. 

D) a cadeia de prevenção de enfermidades. 

 
24. A doença de Chagas (ou tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi que é transmitido por insetos hematófagos. A transmissão ocorre quando 
a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo inseto penetram pelo orifício 
produzido com a picada. Os agentes de controle de zoonoses têm papel fundamental na 
identificação e encaminhamento dos insetos coletados para os laboratórios de identificação. 
O inseto transmissor da doença de Chagas é conhecido popularmente como 

A) barbeiro. 

B) pernilongo. 

C) mosquito-palha. 

D) mosquito-prego. 
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O excerto a seguir serve de referência para as respostas das questões 25 e 26 
 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus do gênero 
Flavivirus. Os sintomas incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, 
dores nas costas e no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria 
das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% 
desenvolvem uma forma mais grave da doença. A febre amarela tem importância 
epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas.  

 

25. Na prevenção e no combate da febre amarela em humanos, recomenda-se: 

A) vacinar as pessoas com uma só dose por conferir imunidade no período mínimo de sete a 
oito anos. 

B) vacinar crianças a partir de nove meses de idade e, em situações de epidemia, a partir de 
seis meses. 

C) vacinar, com uma só dose, as pessoas em viagem para áreas de transmissão, no  dia 
anterior à viagem. 

D) vacinar gestantes, independente do período de gestação, mesmo em áreas sem risco de 
transmissão. 
 

26. Uma estratégia de prevenção da reurbanização da febre amarela é a 

A) imunização de animais domésticos e de produção por meio do uso de vacinas preparadas 
com as variedades prevalentes. 

B) manutenção de animais domésticos distantes do domicílio durante a noite, de modo a 
reduzir a atração dos vetores. 

C) eliminação do Aedes aegypti em cada território ou a manutenção de índices de infestação 
muito próximos de zero. 

D) higienização correta no preparo dos alimentos e a priorização do consumo de comidas 
frescas ou refrigeradas de forma adequada. 
 

27. Entre os fatores que levam às enfermidades, estão os seus agentes causadores ou 

etiológicos, os quais se classificam como de origem 

A) vetorial, fômite, veicular e laboratorial . 

B) viral, bacteriana, física e direta. 

C) direta, indireta, animal e transversal . 

D) biológica, nutricional, física e química. 

 

28. Ao agente de controles de zoonoses é importante reconhecer a cadeia epidemiológica das 

enfermidades, para conseguir, em muitos casos, evitar a disseminação dessas doenças. 

Nesse contexto, o hospedeiro é  

A) o agente que, na presença de sinais ou sintomas clínicos manifestos , é identificado por 
métodos de laboratório ou pela reação positiva em testes cutâneos.  

B) o nome dado ao desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo 
de uma pessoa ou animal. 

C) um ser inanimado que hospeda um agente infeccioso causador de enferm idade que pode 
atingir os humanos. 

D) uma pessoa ou animal vivo, incluindo as aves e os artrópodes que, em circunstâncias 
naturais, permite a subsistência e o alojamento de um agente.  
 

O excerto a seguir serve de referência para responder às questões 29 e 30. 
 

O uso de equipamento de proteção individual (EPI) é indispensável para a segurança de 
profissionais e pacientes expostos ou vulneráveis à contaminação por produtos químicos, 
biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN).  
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29. Sobre o uso de equipamento de proteção individual (EPI) , a legislação prevê: 

A) o EPI deve ser comprado pelo empregado de acordo com sua atividade, devendo ser o  
modelo correto, em perfeitas condições de uso e principalmente com o Certificação de 
Aprovação (CA). 

B) dentre os EPIs destinados ao uso hospitalar , estão os protetores faciais para a proteção 
dos olhos e da face contra lesões ocasionadas por partículas, respingos, vapores de 
produtos químicos e radiações luminosas intensas. 

C) entre os equipamentos de proteção individual indispensáveis para a equipe de saúde, 
estão as luvas, capacetes, botas, casacos, capas, máscaras, anéis, óculos de proteção e 
jalecos. 

D) o descarte correto de cada EPI é obrigação do empregado que deve observar as leis 
ambientais e a regra segundo a qual o descarte correto deve se basear no ciclo de vida 
do produto. 
 

30. São EPIs dos membros superiores: 

A) luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos, manga e braçadeiras. 

B) luvas para proteção das mãos contra agentes químicos, protetor auditivo e óculos. 

C) meias, perneiras, dedeiras de proteção biológica, física  e protetor facial. 

D) creme de proteção para agentes químicos, óculos  e respirador. 

 

31. A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A e B. O vírus A está 
associado a epidemias e pandemias. É um vírus de comportamento sazonal e o número de 
casos de infecção aumenta nas estações climáticas mais frias, podendo haver anos com 
menor ou maior circulação do vírus. Tomando como base a enfermidade acima descrita 
considere as afirmativas abaixo. 

 

I 
A H1N1, assim como a gripe comum, pode ser transmitida através do contato de 
objetos contaminados, gotículas respiratórias no ar e contato com a saliva de alguém 
que esteja com o vírus. 

II 
Deve-se orientar os pacientes a utilizarem lenço descartável para higiene nasal, cobrir 
nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca  e 
higienizar as mãos após tossir ou espirrar. 

III 
É indicado o uso de equipamento de proteção individual (EPI) de tronco e manga pelos 
profissionais de saúde e por visitantes, durante a assistência direta aos pacientes.  

IV 
A sazonalidade do vírus é maior no inverno e, no Brasil, por causa das diferenças 
geográficas e climáticas em suas regiões, não há ocorrência da circulação do vírus em 
outras épocas do ano. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 
 

32. A utilização de equipamentos  de proteção individual (EPIs) é imprescindível para preservar a 

saúde dos profissionais das equipes de controle de roedores, durante a preparação ou 
aplicação adequada das diversas formulações dos rodenticidas. Na aplicação de iscas 
rodenticidas impermeáveis em bocas de lobo, galerias ou postos de visita, se recomenda a 
utilização de 

A) luvas de vaqueta ou de raspas de couro.  

B) luvas de PVC de uso profissional de cano longo.  

C) respirador e purificador de ar do tipo semifacial.  

D) botina de couro com biqueira de aço.  
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33. Na preparação para processo de esterilização em vapor saturado, o invólucro ou embalagem 
é fundamental para permitir que o produto de saúde esterilizado seja transportado e 
armazenado com a garantia da conservação de sua esterilidade até o seu uso, assim como 
para favorecer a abertura asséptica sem riscos de contaminação do seu conteúdo. Na 
preparação dessa embalagem, deve-se utilizar 

A) mantas de tecido de algodão com furos e microfuros , por permitir a passagem do agente 
esterilizante. 

B) lâminas de alumínio, por permitir a delaminação e abertura fácil evitando a contaminação . 

C) caixas metálicas com tampa e sem furos, por prolongar a esterilização de produtos de 
saúde. 

D) papel grau cirúrgico hermeticamente fechado, por representar uma excelente barreira 
microbiológica. 

 

34. Para evitar a multiplicação de microrganismos patogênicos , são necessárias medidas de 

higiene e sanitização dos artigos hospitalares. Durante o processamento desses artigos, nas 

etapas de limpeza e secagem é importante observar que  

A) o uso de imersão em soluções germicidas é eficiente na presença de sangue e ou tras 
secreções. 

B) a limpeza de material hospitalar , preferencialmente, deve ser realizada manualmente com 
uso de produtos químicos. 

C) nos setores de esterilização, a água de lavagem dos materiais metálicos deve ser potável 
e com presença de metais pesados e cloro.  

D) falhas na limpeza dos artigos dificultam a esterilização, pois a sujeira e a gordura atuam 
como barreira de proteção para os microrganismos.  
 

35. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, 
define as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. Tendo como base essa lei, analise as 
afirmativas abaixo. 

 

I 

É permitido o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pela União, de 

medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso 

não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

II 

É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas 

nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, 

na área de saúde. 

III 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde 

serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e 

pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento 

ou de origem externa e receita própria das instituições executoras.  

IV 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com a centralização 

dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União na prestação 

de serviços de assistência à saúde da população em geral e da população 

carcerária. 
 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) II e III. 
 


