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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto

(20 questões)
2. Analise as proposições apresentadas abaixo,
considerando os aspectos semânticos dos itens
sublinhados.
1. “o código de conduta era interiorizado por
todos” = desincorporado
2. “a TV conseguiu vaga na vida de quase todos”
= lugar
3. “Ninguém tinha medo de ser invadido” =
dominado
4. “algumas coisas começaram a mudar” =
desconversar
5. “que papeavam nas portas” = tagarelavam

Na minha infância, o muro entre as casas não afastava,
era um ponto de encontro entre os vizinhos. A calçada
da frente era para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades. Relações de vizinhança eram
alimento da vida. Ninguém tinha medo de ser invadido: o código de conduta era interiorizado por todos.
Conversar era conversar, mas assunto algum invadia o
horário das refeições. Na década de 50, quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV, algumas coisas
começaram a mudar. Surgiu o televizinho, que também não aparecia em horário de refeição. O horário da
família era sagrado. Logo a TV conseguiu vaga na vida
de quase todos, tirando das calçadas as crianças e os
adultos que papeavam nas portas.
Anna V. Mautner. Fragmentos adapt. de Vizinhos. In Equilíbrio, Folha
de São Paulo, 10 jul. 2012, p. 2.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

1. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Minha rua, em cuja calçada brinquei, está
abandonada.
b. ( ) Em “para brincar de amarelinha, jogar pedrinha e trocar novidades” há ideia de condição.
c. ( ) A expressão “não afastava os vizinhos” corresponde a “não afastava-lhes”.
d. ( ) Brincam, na calçada a frente de minha casa,
um grupo de crianças.
e. ( ) Porque a expressão “Na minha infância” é um
adjunto adverbial deslocado na frase, a vírgula que aparece em seguida tem o mesmo
valor gramatical de um ponto e vírgula.

3. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) É proibido a entrada à desconhecidos.
b. ( X ) É isto de que necessitamos: crianças brincando longe da TV.
c. ( ) Considera-se necessários mais estudos sobre
a importância da vida ao ar livre.
d. ( ) Precisam-se de vizinhos amigos e solidários.
e. ( ) Sr. Ministro das Comunicações, solicitamos a
V. Sa. que verifiqueis a programação atual de
nossas emissoras de TV que está alterando o
horário das refeições familiares.
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4. Leia os textos abaixo.

5. Analise as afirmativas abaixo.

Texto 1

1. Em “Relações de vizinhança eram alimento
da vida” a expressão sublinhada é predicado
verbal.
2. Em “quando apareceu em nossa vida o aparelho de TV” há uma oração adverbial temporal.
3. Em “Ninguém tinha medo de ser invadido” a
expressão sublinhada é complemento nominal.
4. A oração “que também não aparecia em horário de refeição” é uma subordinada adjetiva
explicativa.
5. Em “o código de conduta era interiorizado por
todos” a expressão sublinhada é agente da
passiva.

SUCESSO TOTAL
De 11 à 16 de setembro – Ginásio do
Ibirapuera – São Paulo
Parte da publicidade de shows de André Rieu, publicada em jornais
paulistanos.

Texto 2
É proibido entrar com bebida e lanche dentro
do cinema.
Cartaz na entrada de um cinema paulistano.

Assinale a alternativa correta, em relação a eles.
a. ( ) Em 1 o acento de crase se justifica pela ausência de preposição.
b. ( ) Em 2 há erro, pois “proibido” deve concordar
com “bebida”.
c. ( ) Ambos os fragmentos estão gramaticalmente
corretos.
d. ( X ) Há erro em 1, porque nada justifica o acento
de crase; em 2, por causa da redundância
relacionada com o sentido de “entrar”.
e. ( ) Há erro em 1, porque os números deveriam
ser escritos por extenso; em 2, porque deveria
constar É proibida a entrada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Temas Atuais

5 questões

6. O ex-presidente Egito Hosni Mubarak, que ficou no
poder quase 30 anos, foi recentemente condenado à
prisão perpétua pela Suprema Corte do país.
Assinale a alternativa que indica a razão da sua
condenação.
a. (
b. (

) A chegada ao poder da Irmandade Islâmica.
) A aliança com o líder iraquiano Sadam
Hussein.
c. ( X ) A violenta repressão à revolta contra seu
governo, no início de 2011, que deixou centenas de mortos.
d. ( ) O apoio que emprestou aos revoltosos,
que no início de 2011, durante a chamada
Primavera Árabe, tentaram tomar o poder.
e. ( ) O apoio de Mubarak a Israel, país com que
assinou tratados de paz e cooperação cultural,
militar e econômica.
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7. Nos últimos meses tem ocorrido uma significativa
queda dos juros básicos da economia (SELIC), mas os
bancos brasileiros não têm reduzido com a mesma
velocidade os spreads que cobram dos tomadores de
financiamentos.
Assinale a alternativa correta a respeito do tema em
questão.
a. ( ) Os juros básicos da economia regulam os
juros do financiamento bancário ao consumidor final que, nos termos da lei, não podem
ser superiores a 10% ao ano.
b. ( X ) Spreads são a diferença entre a remuneração que os bancos pagam aos investidores
e a cobrada dos clientes quando fazem um
financiamento.
c. ( ) Não obstante o noticiário afirmar em contrário, os juros básicos da economia têm aumentado nos últimos meses em virtude da grande
demanda por crédito.
d. ( ) Apesar de ainda altos, os spreads bancários
nunca foram tão baixos no Brasil. Para alguns
tomadores de empréstimos, como o de crédito consignado, são de menos de 1% anuais.
e. ( ) As repercussões da crise econômica externa,
a queda da produção industrial e o aumento
da inadimplência interromperam a queda
dos juros básicos que, nos últimos noventa
dias, foram elevados pelo Banco Central para
29,64% ao ano.

8. A recente vitória da Nova Democracia (ND), partido
liderado por Antonis Samaras, nas eleições legislativas,
trouxe certo alívio aos mercados mundiais. A vitória
da esquerda poderia, segundo alguns analistas, dificultar a negociação com as autoridades monetárias
europeias por envolver sérias restrições aos gastos do
governo, medidas indispensáveis, segundo eles, para
o não agravamento da crise em que vive o país, com
sérios reflexos na Zona do Euro.
Assinale a alternativa que indica o país a que se referem as informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Grécia
França
Espanha
Portugal
Alemanha

9. Assinale a alternativa correta a respeito da situação atual da educação brasileira.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O Brasil ocupa o 3o lugar em educação entre
os 65 países avaliados pelas Nações Unidas.
( ) O Brasil conseguiu, na última década, eliminar
quase que totalmente o analfabetismo que,
hoje em dia, atinge menos de 1% da população.
( ) As taxas de analfabetismo no Brasil são superiores às taxas de muitos países africanos e
as piores entre os latino-americanos. Mais de
40% da população não sabe ler e escrever.
( X ) Segundo levantamentos efetuados, um número
significativo de jovens que concluem o ensino
fundamental e que moram nas grandes cidades
não dominam o uso da leitura e da escrita.
( ) Apesar de suas limitações econômicas, o Brasil
consegiu diminuir drasticamente a taxa de
analfabetismo pessoal de pessoas entre 15 e
60 anos, que hoje atinge menos de 2%.

10. Representantes de governos e organizações não
governamentais reuniram-se recentemente no Rio
de Janeiro para participar da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20.
Assinale a alternativa que indica os dois principais
temas da referida conferência.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A economia industrial no contexto capitalista
e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza.
( ) As nefastas consequências da chamada economia verde para o desenvolvimento da economia capitalista e a estrutura institucional
para o desenvolvimento industrial.
( ) Os efeitos da política neoliberal e seus impactos no desenvolvimento sustentável e a solução dos países democráticos para a erradicação da pobreza.
( X ) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da
pobreza e a estrutura institucional para o
desenvolvimento sustentável.
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Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

10 questões

11. O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura que
“… saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Essa garantia está prevista na(s):
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Leis Complementares.
Constituição Federal de 1998.
Normas Operacionais Básicas.
Ementas Constitucionais da Assembléia
Nacional Constituinte.
e. ( ) Lei que regulamenta o Programa Saúde da
Família

12. Em relação aos fundamentos jurídicos e normativos que regem o SUS, a Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde é a:
a. ( X ) Lei no 8.142/90.
b. ( ) Lei Orgânica da Saúde no 8.080/90.
c. ( ) Portaria GM/MS no 373, de 27 de fevereiro de
2002.
d. ( ) Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS 01/2002.
e. ( ) Constituição Federal de 1988 Seção II, Da
Saúde – Artigos 196 a 200.

13. Sobre o Sistema Único de Saúde, todas as leis e
Normas Operacionais listadas abaixo complementam
a sua regulamentação, exceto:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Lei 8080/90.
Lei 8142/90.
Normas Operacionais Básicas (NOBs).
Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS).
e. ( X ) Artigos 196 a 200 da Constituição Federal de
1988.

Página 6

14. O artigo 15 da Lei 8080/90 – Lei Orgânica da
Saúde –, em seus itens primeiro e terceiro, estabelece
que as atribuições de avaliação e controle de serviços
de saúde, além da avaliação e divulgação das condições ambientais e da saúde da população, serão exercidos em seu âmbito administrativo:
a. ( ) Somente pela União.
b. ( ) Pelos Municípios com gestão plena.
c. ( X ) Pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios.
d. ( ) Pelo Estado e pelos Municípios quando não
houver a gestão plena.
e. ( ) Pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios.

15. O artigo 15 da Lei 8080/90 – Lei Orgânica da
Saúde –, em seu item sétimo, define que a responsabilidade na participação de formulação das ações de
controle e avaliação das condições e dos ambientes
de trabalho é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente pela União.
Exclusivamente dos Municípios.
Exclusivamente do Estado.
Dos Estados e dos Municípios.
Da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.

16. A Avaliação em Saúde tem como pressuposto a
avaliação de todos os itens abaixo, exceto:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Busca da resolubilidade e qualidade.
Processos e resultados relacionados ao risco.
Eficiência, eficácia e efetividade das estruturas.
Acesso e satisfação dos cidadãos frente aos
serviços públicos de saúde.
e. ( X ) Credenciamento de unidades hospitalares
como de média e alta complexidade.
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17. O Ministério da Saúde desenvolve o Programa
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS),
que tem por finalidade:

19. A análise de indicadores é uma das dimensões
avaliativas do PNASS. Para coleta desses dados são
utilizadas bases de dados.

a. ( ) Avaliar a demanda e a resolutividade das unidades de saúde.
b. ( ) Analisar coeficientes de morbidade, mortalidade geral e de populações de risco.
c. ( X ) Pesquisar a satisfação dos usuários nas unidades de saúde e aplicar um roteiro técnico de
avaliação.
d. ( ) Estabelecer critérios de complexidade das unidades de saúde.
e. ( ) Estabelecer relações de referência e contrarreferência nos diferentes níveis de atenção.

A base que se refere, por exemplo, a serviços de queimados ou oncologia de alta complexidade é a(o):

18. Na avaliação dos Serviços de Saúde utilizando o
Roteiro de Padrões de Conformidade, os resultados
são analisados e categorizados em Imprescindíveis,
Necessários e Recomendáveis.
Entende-se como um padrão Imprescindível:
a. ( X ) O não cumprimento das normas acarreta
riscos imediatos à saúde, sendo identificada a
necessidade de intervenção urgente.
b. ( ) O não cumprimento das normas acarreta
riscos, mas riscos mediatos, à saúde, sendo
definido um prazo para adequação.
c. ( ) Os padrões das normas estão cumpridos e
determinam um diferencial de qualidade na
prestação do serviço.
d. ( ) Os padrões das normas não estão cumpridos
mas mesmo assim determinam um diferencial
de qualidade na prestação do serviço.
e. ( ) O não cumprimento das normas não acarreta
riscos à saúde.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

AIH.
APAC.
GIH.
SIA.
SIH.

20. São indicadores hospitalares descritos em base
normativa do Ministério da Saúde, utilizados para
avaliação:
a. (
b. (

) Produção física ambulatorial.
) Cesárea, mortalidade materna hospitalar e
mortalidade neonatal hospitalar.
c. ( ) Mortalidade, transplante e uso de cateter
venoso de duplo lúmen.
d. ( X ) Ocupação hospitalar, média de permanência
e mortalidade hospitalar.
e. ( ) Abrangência oncológica hospitalar, valor
médio de quimioterapia e índice de campos
de radioterapia.
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Conhecimentos Específicos
21. O SIAB produz relatórios que auxiliam as equipes
de saúde da família a acompanharem seu trabalho e
avaliarem a sua qualidade.
O que significa a sigla SIAB?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sistema de Indicação de Agravos Básicos
Sistema de Informação da Atenção Básica
Sistema de Informação de Agravos Básicos
Sistema de Indicação para a Atenção Básica
Sistema de Informação para a Atenção Bucal

22. Analise o texto abaixo:

(20 questões)

24. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um micro-organismo denominado
Mycobacterium tuberculosis, também denominado
de bacilo de Koch (BK), que se propaga através do ar,
por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos
por um doente com tuberculose (TB) pulmonar ao
tossir, espirrar ou falar em voz alta.
O método para detecção da doença é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

baciloscopia do sangue.
baciloscopia direta do escarro.
bacteriologia direta do escarro.
bacteriosocopia direta do escarro.
baciloscopia induzida pelo escarro.

Durante o pré-natal, deverá ser realizado o número
mínimo de     consultas, preferencialmente,
    no primeiro trimestre,     no segundo
trimestre e     no último trimestre.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

4;1;1;2
4;2;1;1
5;2;1;2
6;1;2;3
6;2;2;2

23. Uma das ações realizadas nas consultas de pré-natal é a ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF).
Qual é o valor do BCF considerado normal?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Entre 80 e 120 batimentos por minuto.
Entre 100 e 120 batimentos por minuto.
Entre 110 e 170 batimentos por minuto.
Entre 110 e 190 batimentos por minuto.
Entre 120 e 160 batimentos por minuto.

Página 8

25. Os métodos comportamentais de planejamento
familiar são técnicas para se obter ou evitar a gravidez
mediante a auto-observação de sinais e sintomas que
ocorrem no organismo feminino ao longo do ciclo
menstrual.
É considerado um método comportamental:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Diafragma.
Geleia espermicida.
Método Ogino-Knaus.
Preservativo Feminino.
Preservativo Masculino.

26. Um paciente retorna do centro cirúrgico e apresenta alguns sinais como pele fria, pálida e com turgor
cutâneo diminuído; pulso rápido, fraco e irregular; hipotensão sistólica e diastólica; respiração curta e rápida.
Esses são sinais de que tipo de choque?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

choque hipovolêmico
choque cardiogênico
choque anafilático
choque distributivo
choque neurogênico
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27. São consideradas doenças relacionadas ao
trabalho:
a. ( ) dermatite ocupacional, intoxicações endógenas, LER/DORT, pnemoconiose, perda auditiva
induzida por ruído, transtornos mentais, câncer ocupacional.
b. ( ) dermatose ocupacional, intoxicações exógenas, LER, pneumonia, perda auditiva induzida
por radiação, transtornos mentais, câncer
ocupacional.
c. ( ) dermatite ocupacional, intoxicações exógenas,
LER/DORT, pneumoia, perda auditiva induzida
por gases, transtornos mentais comuns, câncer de laringe.
d. ( ) dermatose ocupacional, intoxicações endógenas, LER/DORT, pneumoconiose, perda
auditiva induzida por radiação, transtornos
mentais, câncer de laringe.
e. ( X ) dermatose ocupacional, intoxicações exógenas, LER/DORT, pneumoconiose, perda auditiva induzida por ruído, transtornos mentais,
câncer ocupacional.

29. São seios paranasais do corpo humano:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

frontal, maxilar e nasal.
frontal, lateral e parcial.
frontal, maxilar e esfenoidal.
mandibular, maxilar e parcial.
mandibular, maxilar e esfenoidal.

30. Vômer é um osso do corpo humano localizado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

no tórax.
na perna.
na coluna.
no crânio.
no quadril.

31. A principal relevância da identificação e do controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução das suas complicações.
Identifique as possíveis complicações em decorrência
da hipertensão:

28. São consideradas Doenças Sexualmente
Transmissíveis:
1.
2.
3.
4.
5.

Sífilis
Cancro Mole
Candidíase
Hepatite B
Corrimento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

a. ( X ) Doença cérebro-vascular, Doença arterial
coronariana, Insuficiência cardíaca, Doença
renal crônica, Doença arterial periférica.
b. ( ) Doença cérebro-vascular, Doença arterial
coronariana, Insuficiência cardíaca, Esclerose
múltipla, Doença arterial periférica.
c. ( ) Doença cérebro-vascular, Doença arterial
coronariana, Diabetes , Doença renal crônica,
Doença arterial periférica.
d. ( ) Doença cérebro-vascular, Doença arterial
coronariana, Insuficiência cardíaca, Doença
renal crônica, Fibromialgia.
e. ( ) Doença cérebro-vascular, Gota, Insuficiência
cardíaca, Doença renal crônica, Doença arterial periférica.
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32. Relacione a Coluna 1, das vacinas, com a Coluna 2,
das doenças que elas evitam.
Coluna 1 Vacinas
1.
2.
3.
4.
5.

BCG
DTP + Hib - Vacina tetravalente
VOP - vacina oral contra pólio
VORH - Vacina Oral de Rotavírus Humano
Tríplice viral

Coluna 2 Doenças
( ) Poliomielite (paralisia infantil).
( ) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e
outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b.
( ) Formas graves de tuberculose.
( ) Sarampo, rubéola e caxumba.
( ) Diarreia por Rotavírus.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–1–5–4–3
2–3–5–1–4
3–1–5–4–2
3–2–1–5–4
3–5–4–2–1

33. A administração de medicamentos por via parenteral se dá pelas vias:
1.
2.
3.
4.
5.

intradérmica
subcutânea
intramuscular
endovenosa
oral

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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34. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa
causada por uma bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), que afeta principalmente
os pulmões, mas também pode ocorrer em outros
órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges.
Identifique sua forma de transmissão:
a. ( X ) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa.
O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o
agente infeccioso e podem ser aspiradas por
outro indivíduo, contaminando-o.
b. ( ) A tuberculose é uma doença não contagiosa,
causada por um micro-organismo, que se propaga através do ar, por meio de gotículas que
contêm os bacilos expelidos por um doente
com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir,
espirrar ou falar em voz alta.
c. ( ) A tuberculose é uma doença infecciosa e
contagiosa, causada por um micro-organismo,
que se transmite por transfusão de sangue e
seus derivados.
d. ( ) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa.
Pode ocorrer também por meio de roedores
infectados. O doente expele, ao falar, espirrar
ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso. No caso dos roedores, por meio dos dejetos.
e. ( ) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um micro-organismo, que
se propaga através de gotículas que contêm os
bacilos expelidos por um doente com tuberculose. Essa transmissão pode ocorrer também
pela relação sexual, sangue seus derivados.

35. A vacina contra a Poliomielite, após aberta, tem
validade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

de até 6 horas.
de até 24 horas.
de até 5 dias.
de até 7 dias.
por tempo indeterminado.

Estado de Santa Catarina

36. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos,
especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e
vasos sanguíneos.
Os tipos de diabetes mais frequentes são:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

físicos e térmicos
físicos e químicos
limpeza e esterilização
manuais e automáticos
térmicos e pasteurizados

 O diabetes tipo      , anteriormente
conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos;

39. Um dos métodos de esterilização é pelo calor.

 O diabetes tipo      , anteriormente
conhecido como diabetes do adulto, que
compreende cerca de 90% do total de casos.

Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o
método de esterilização úmido e o seco.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

38. A desinfecção envolve processos de que tipo?

( )
(X)
( )
( )
( )

1; gestacional
1;2
2;1
A;B
X;Y

37. É a complicação mais comum do diabetes, compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que
afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e
autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximal ou distal, de instalação aguda ou crônica,
de caráter reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos
dramáticos.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

autoclave e estufa
autoclave e radiação ionizante
radiação ionizante e autoclave
estufa e radiação ionizante
estufa e autoclave

40. O material crítico é classificado como sendo
aquele que entra em contato com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

a pele íntegra.
a mucosa íntegra.
a pele ou mucosas não íntegras.
vasos sanguíneos ou mucosas contaminados.
vasos sanguíneos ou tecidos livres de
micro-organismos.

Assinale a alternativa que se relaciona corretamente
com a definição descrita.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

neuropatia distal.
neuropatia sistêmica.
neuropatia diabética.
neuropatia convulsiva.
neuropatia hipoglicêmica.
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