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Leia o texto 1 e responda às questões de 01 a 07. 

 Texto 1 

Mobilidade urbana no Brasil 

 Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, haja vista que 
a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a 
quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. 
Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em 
problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, a exemplo do aumento do problema 
das ilhas de calor. 
 A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes 
individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades 
com a superlotação. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se a, pelo menos, cinco fatores: má 
qualidade do transporte público no Brasil; aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos; redução de impostos 
por parte do Governo Federal sobre produtos industrializados (o que inclui os carros); concessão de mais crédito ao 
consumidor; e, por fim, herança histórica da política rodoviária do país. 
 Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, estaria o 
estímulo aos transportes coletivos públicos, através da melhoria de suas qualidades e eficiências e do desenvolvimento 
de um trânsito focado na circulação desses veículos, e a diversificação dos modais de transporte. Ao longo do século 
XX, o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros. A ideia é investir mais 
nesses modos alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes 
cidades do país. 
 De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para o interesse da questão, tais 
como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do Estatuto das Cidades, com ênfase na melhoria da 
qualidade e da eficiência dos deslocamentos por parte das populações. 
 

(PENA, Rodolfo F. Alves. "Mobilidade urbana no Brasil". Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbana-

no-brasil.htm>. Acesso em 25/03/2016. Adaptado). 
 

 

 

01   Analisando-se a estrutura do texto, conclui-se que se trata de um /uma: 
 

a) Depoimento.    b) Debate.    c) Notícia. 
d) Artigo de opinião.   e) Reportagem. 
 

 

02   Segundo o texto, a mobilidade urbana é também um problema: 
 

a) Político.  b) Ambiental.  c) Econômico.  d) Educacional.  e) Social. 
 

 

03   Qual das alternativas NÃO apresenta uma causa para o aumento de transportes individuais? 

 

a) Política ferroviária precária no país. 
b) Aumento do poder de compra dos brasileiros. 
c) Superlotação dos transportes coletivos. 
d) Redução de impostos para compra de automóveis. 
e) Construção de ciclovias para redução do tráfego. 
 

 

04   Assinale a alternativa que apresenta, segundo o texto, soluções para o problema da mobilidade urbana: 
 

a) Eficiência nas vias de circulação de veículos individuais e diminuição da concessão de créditos. 
b) Melhoria de transportes alternativos individuais e livre circulação nas rodovias. 
c) Melhoria de transportes coletivos públicos e diversificação de outros meios de locomoção. 
d) Recuperação de ciclovias e pavimentação das ruas. 
e) Recuperação de rodovias e de ruas das grandes cidades do país. 
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05  O trecho “o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros” (3º §) significa 
que o país priorizou o uso de 

 

a) animais de carga. 
b) transportes aéreos. 
c) trens e metrôs. 
d) carros, motos e ônibus.  
e) embarcações marítimas. 
 

 

06  A expressão “em detrimento de” estabelece, no texto, a relação de: 
 

a) Ressalva. 
b) Comparação. 
c) Acréscimo. 
d) Exemplificação. 
e) Conclusão. 
 

 

07  Considerando as relações sintáticas do fragmento “é preciso ampliar os debates” (4º §), pode-se afirmar que 
ampliar os debates funciona como: 
 

a) Adjunto adnominal.  
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo. 
d) Objeto direto. 
e) Sujeito. 
 

 

Texto 2 

 

Leia o infográfico que segue e responda às questões de 08 a 10: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em <http://www.webbikers.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-12-at-6.30.10-PM.png,> 
Acesso em 26/03/2016). 
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08  Que informação INCORRETA é dada a partir da leitura do infográfico? 

 

a) A bicicleta é o transporte individual mais econômico, embora seja menos utilizado que o carro próprio. 
b) O carro próprio é o meio de transporte mais caro e menos utilizado que o ônibus. 
c) O ônibus é o meio de transporte mais utilizado e o mais econômico no Brasil. 
d) O ônibus é o transporte coletivo mais utilizado no Brasil, mas não é o mais econômico se comparado aos individuais. 
e) A motocicleta, embora seja um transporte individual mais econômico que o carro próprio, não é o mais utilizado no   
    Brasil. 
 

 

09  A relação que se estabelece entre as informações do infográfico e as do texto 1 é de: 
 

a) Contradição. 
b) Reforço. 
c) Negação. 
d) Oposição. 
e) Ilustração. 
 

 

10  Sobre os títulos “Os meios de transporte mais utilizados no Brasil” e “Mobilidade urbana no Brasil”, é correto afirmar 
que ambos são organizados por: 
 

a) Frases. 
b) Orações. 
c) Períodos simples. 
d) Períodos compostos por subordinação. 
e) Períodos compostos por coordenação. 
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11  Sobre teclas de atalho no Excel 2013, marque a alternativa INCORRETA: 
 

a) CTRL+3 - Aplica ou remove o sublinhado. 
b) CTRL+M - Aplica o formato de número Geral. 
c) CTRL+PgDn - Alterna entre separadores da folha de cálculo, da esquerda para a direita. 
d) CTRL+SHIFT+% - Aplica o formato Percentagem sem casas decimais. 
e) CTRL+SHIFT+# - Aplica o formato Data, com dia, mês e ano. 
 

 

12  Sobre o LibreOffice 3.6, analise as afirmativas abaixo: 
 

I –   A função ARRED arredonda um número para o valor mais próximo até uma quantidade de dígitos definida pelo  
usuário. 

II –  A função SINAL identifica se um número fornecido como argumento é positivo ou negativo. 
III – A função ALEATÓRIO retorna um número qualquer entre 0 e 10 como resultado. 
IV – A função TRANSPOR apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento. 
 

Estão corretas: 
 

a) somente I. 
b) somente I e II. 
c) somente III e IV. 
d) somente I, II e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 

 

13  No ambiente Linux, o comando $ ls: 
 

a) Mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido. 
b) Mostra o uso da memória. 
c) Lista todos os arquivos do diretório. 
d) Abre um arquivo. 
e) Abre o explorador de informações. 
 

 

14  Em uma instituição pública, é comum o servidor ter acesso a diversos sistemas de informação por meio de senhas. 
São exemplos de senhas frágeis, EXCETO: 
 

a) Nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada. 
b) Identificador do usuário (ID), mesmo que seus caracteres estejam embaralhados. 
c) Números de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais. 
d) Letras seguidas do teclado do computador (QWERT, ASDFG, YUIOP). 
e) Primeiros caracteres de frase significativa para o usuário, inserindo símbolos entre eles. 
 

 

15  São exemplos de dispositivos de Entrada/Saída Mistos, EXCETO: 
 

a) Modem. 
b) TouchPads. 
c) Placas de som. 
d) Touch Screens. 
e) Placas de captura de TV. 
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16  De acordo com o Estatuto da UFCG, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFCG respeitará 
os seguintes princípios, EXCETO: 
 

a) A dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
b) A natureza pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada, sendo de responsabilidade 

da União a garantia de recursos para a manutenção da instituição. 
c) A igualdade de acesso e de permanência na Instituição. 
d) A transparência, a publicidade a probidade, a racionalidade, a impessoalidade, a eficiência e a regularidade nos atos 

e na gestão de recursos da Instituição, com direito ao contraditório. 
e) O compromisso com a ampliação do ensino público e gratuito, com padrão unitário de qualidade em todos os níveis. 
 

 

17  Marque a alternativa INCORRETA quanto aos casos em que poderá ocorrer o afastamento do pessoal técnico-

administrativo, previsto no Regimento da UFCG : 
 

a) Para capacitação em instituições nacionais ou estrangeiras. 
b) Para prestação de colaboração técnica em atividades definidas com base em convênio específico. 
c) Para colaboração temporária em outras instituições públicas;. 
d) Para comparecer a eventos técnico-científicos e reuniões relacionadas com a sua atividade. 
e) Para colaboração temporária em instituições privadas. 
 

 

18  De acordo com a lei 8.112/90  marque a assertiva INCORRETA: 
 

a) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
b) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. 
c) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
d) A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica  oficial. 
e) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da   
    posse. 
 

 

19  São requisitos de validade do ato administrativo: 
 

a) Competência, conveniência, finalidade, motivo e objetivo. 
b) Forma, competência, finalidade, motivo e objeto. 
c) Imperatividade, competência, legitimidade, motivo e objeto. 
d) Forma, competência, finalidade, oportunidade e objeto. 
e) Oportunidade, objetivo, finalidade, imperatividade e motivo. 
 

 

20  Não é considerado atributo do ato administrativo: 
 

a) Presunção de legitimidade. 
b) Finalidade 

c) Imperatividade 

d) Autoexecutoriedade 

e) Tipicidade. 
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21  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9394/96) é dever do Estado para 
com a educação escolar pública: 
 

a) Garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para aqueles que estão na idade própria. 
b) Garantir vaga na escola pública de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança que completar 

3 anos. 
c) Oferta de ensino noturno irregular, adequado às condições do educando trabalhador. 
d) Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
e) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças pobres de 0 a 3 anos. 
 

 

22  Considerando-se as propostas da política neoliberal para a educação:  
 

I-   Focalização e redução dos gastos públicos;  
II-  Aumento dos gastos públicos com a educação pública; 
III- Privatização dos sistemas educacionais; 
IV- Descentralização e redução das responsabilidades da União quanto à manutenção dos sistemas;  
V-  Estado como mero regulador e avaliador dos sistemas.  
 

São corretas as seguintes afirmativas: 
 

a) I, III, IV e V.  b) I, III e V.  c) II, IV e V.  d) II, III, IV.  e) I, II, III e IV. 
 

 

23  A meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) tem por objetivo:  
 

a) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

b) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
exclusivamente na rede regular de ensino.  

c) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento em salas especiais e separados 
dos demais alunos. 

d) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
prioritariamente em estabelecimentos privados e conveniados. 

e) Universalizar, para a população de zero a dezoito anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

 

24 Uma análise crítica acerca da concepção educacional presente no documento “Pátria Educadora”, publicado pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em abril de 2015, permite afirmar que tal documento: 
 

a) Expressa um projeto progressista de educação voltado para a qualificação do ensino básico como obra de 
construção nacional para enfrentar os problemas educacionais do século XXI. 

b) Expressa uma perspectiva gerencial de educação, segundo a qual o ensino deve estar pautado pela eficiência, pela 
eficácia, pela produtividade e pela responsabilização dos indivíduos, seguindo a lógica empresarial. 

c) Estabelece princípios pertinentes para a educação, entre elas a de melhorar a qualidade da educação básica, 
sugerindo que o Estado tenha maior responsabilidade nessa tarefa. 

d) Estabelece a educação como prioridade nos investimentos do Estado, de modo que o país melhore sua posição nas 
estatísticas oficiais e seja visto internacionalmente como Pátria Educadora. 

e) Expressa o desejo dos movimentos dos educadores, de construir uma educação mais democrática e voltada para as 
demandas da classe trabalhadora. 
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25   Qual das seguintes alternativas expressa uma definição crítica acerca da atual política de construção de uma Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) que vem sendo encaminhada pelo Ministério da Educação? 

 

a) Trata-se de uma proposta de unificação dos esforços de toda a rede pública de educação básica, para que a 
educação escolar tenha a mesma qualidade de norte a sul do país. 

b) Trata-se de uma proposta de organização da educação básica, já que a mesma não conta com nenhuma diretriz ou 
parâmetro curricular nacional que oriente os professores e que garanta que os alunos das diferentes regiões do país 
tenham acesso aos mesmos conhecimentos. 

c) Trata-se de uma proposta de reformulação da educação básica em todo o país, que consiste em padronizar 60% dos 
conteúdos a serem lecionados, a qual beneficiará, em grande medida, os grupos empresariais responsáveis pela 
confecção de materiais didáticos a serem distribuídos às escolas de todo o país. 

d) Não se trata de uma padronização dos conteúdos da educação básica, pois a Base Comum refere-se apenas a 60% 
dos conteúdos a serem trabalhados, deixando os sistemas de ensino livres para escolher os demais 40%. 

e) Trata-se de uma política que garante maior autonomia aos docentes sobre os conteúdos a serem lecionados, uma 
vez que define previamente a maior parte dos conteúdos de cada área de ensino e estes devem somente aplicá-los 
em suas aulas. 
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26 São consideradas atividades perigosas aquelas relacionadas em operações com explosivos, inflamáveis, energia 
elétrica, etc. Ao trabalhador que desenvolvem atividades perigosas lhe é devido um adicional de 30% sobre o salário, 
exceto gratificações, prêmios ou participação nos lucros das empresas. Baseado na NR16 podemos afirmar que são 
atividades perigosas: 
 

a) Laboratorista químico no desenvolvimento de produtos para confecção de explosivos. 
b) Transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasoso liquefeitos e de vasilhames vazios não-desgaseificados 

ou decantados. 
c) Transporte de carga viva de qualquer espécie. 
d) Utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela. 
e) Utilização de equipamentos móveis de Rios X  para diagnósticos médicos, visto que, este uso e esporádico.   
 

 

27 Sabe-se que uma das funções do Ministério do Trabalho é definir normas para preservar a saúde e proteção do 
trabalhador. Uma das formas de garantir esta atividade por parte de Ministério é a fiscalização do cumprimento de tais 
normas. Logo não é exigência da NR 06 que: 
  
a) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco , em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 
b) Ao empregador cabe substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado. 
c) É prerrogativa do Ministério do Trabalho solicitar a emissão do CA dos EPI. 
d) Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade de 05 (cinco) anos, para aqueles equipamentos 

com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. 
e) Cabe ao empregado usar EPI apenas para a finalidade  a que este se destina.  
 

 

28  Determinadas atividades laborais quando desempenhadas são consideradas insalubres, cabendo ao trabalhador 
que a desempenha perceber um adicional salarial por aquela atividade. Certo trabalhador desenvolve atividades num 
ambiente insalubre, onde tais atividades são classificadas em grau mínimo e grau médio de insalubridade. Conforme a 
NR 15 este trabalhador deverá receber um adicional de: 
 

a) 30% do salário mínimo da região. 
b) 10% do salário total de seu contracheque. 
c) 30% do salário total de seu contracheque. 
d) 20% do salário mínimo da região. 
e) 40% do salário mínimo da região.   
 

 

29  Uma das formas de se evitar o provável acidente de trabalho é através do uso adequado de EPI. Conforme a 
Norma Regulamentadora 06 é de responsabilidade do empregador: 
 

a) Substituir os EPI mensalmente, quando danificado ou extraviado. 
b) Registrar o fornecimento do EPI ao trabalhador através de livros, fichas ou sistemas eletrônicos. 
c) Comunicar ao Ministério da Saúde qualquer irregularidade observada do EPI. 
d) Exigir ao trabalhador o uso do EPI, quando este achar necessário. 
e) Fazer uso do EPI analisando sua adequação ergométrica.   
 

 

30  O adicional de insalubridade é uma determinação da NR 15. Contudo, este adicional poderá ser cessado caso 
ocorra: 
 

a) Uma fiscalização por parte da CIPA e esta determine que o trabalhador alcançou a idade máxima para receber o 
adicional. 

b) Uma fiscalização por parte do SESMT e este determine que o trabalhador alcançou a idade máxima para receber o 
adicional. 

c) A distribuição de EPI por parte da diretoria da empresa. 
d) Uma fiscalização por parte do SESMT e este verifique que houve uma ação pontual para minimizar os riscos de 

acidente. 
e) A adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. 
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31  Em saúde, especificamente, as desigualdades sociais se apresentam como desigualdades diante do adoecer e do 
morrer, reconhecendo-se a possibilidade de redução dessas desigualdades, de modo a garantir condições de vida e 
saúde mais iguais para todos. À necessidade de se “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar a 
igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma 
sociedade, abarcado pelo Sistema Único de Saúde, traduz o princípio: 
 

a) Integralidade.   b) Hierarquização.    c) Igualdade.            
d) Universalidade.   e) Equidade. 
 

 

32  No movimento de desenvolvimento e implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de 
Saúde (SUS), admite como objetivo das RAS: 
 

a) Prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma universalista, com integração entre os diversos 
pontos de atenção, que, de fato, atenda às necessidades da população. 

b) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
c) Prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, com integração entre os diversos 

pontos de atenção (locais que prestam atenção singular) que, de fato, atenda às necessidades da população 
adscrita.  

d) Formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômicos e sociais, propiciando a prevenção, 
proteção e recuperação no campo da saúde. 

e) Prestar um atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso à 
assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os 
cidadãos. 

 

 

33  Na promoção à saúde, ao se firmar o debate dos condicionantes e determinantes sociais da saúde no processo 
saúde-doença, suas diretrizes preconizam atitudes baseadas na cooperação e no respeito às singularidades, como: 
 

I -  Estímulo à intersetorialidade; 
II - Compromisso com a integralidade do cuidado; 
III - Fortalecimento da participação social; 
IV -Estabelecimento de mecanismos de cogestão no processo de trabalho em equipe.  
 

Verifica-se que estão corretos: 
 

a) I, II, III e IV.   b) I, II e III, apenas.   c) II, III e IV, apenas. 
d) I e IV, apenas.   e) II e III, apenas. 
 

 

34   Considerando os métodos aplicáveis à vigilância epidemiológica, preconizados pelo Ministério da Saúde, quanto à 
“avaliação de todos os pacientes internados no hospital ou em uma unidade em um determinado período ou tempo 
tempo (dia, semana, mês, trimestre), trata-se do método: 
 

a) Prospectivo.   b) Transversal.   c) Retrospectivo.  d) Horizontal.  e) Global. 
 

 

35  A segurança do processamento dos artigos médico-hospitalares, nas instituições de saúde, é uma importante 
medida de controle de infecção hospitalar, que tem nas diversas técnicas de esterilização, a exemplo de autoclave, tem 
o reconhecimento de sua importância pelas instituições e profissionais. Neste sentido, as embalagens utilizadas para 
esterilização por vapor saturado sob pressão, que oferece resistência ao calor, tração e perfuração, não podendo 
conter amido e corantes, porém, deve ser permeável ao calor e ao óxido de etileno, condiz com as características do(a)
(s): 
 

a) Papel Kratt.   b) Papel crepado.         c) Caixa metálica. 
d) Papel grau cirúrgico.  e) Papeis.  
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36   No Brasil, as úlceras constituem um sério problema de saúde pública, em razão do grande número de pessoas 
com alterações na integridade da pele. Entre os diversos tipos de úlceras, as mais frequentemente encontradas nos 
serviços de saúde são as úlceras: 
 

I – Venosas.   

II - Arteriais. 
III - Hipertensivas. 
IV - Por pressão. 
V - Neurotróficas. 
VI - Pé diabético. 
 

Verifica-se que estão corretos: 
 

a) I, II, III, IV, V e VI. 
b) I, II, III, IV e V, apenas. 
c) I, II, III e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I e II, apenas. 
 

37  Ó Ministério da Saúde estabelece o calendário de vacinação da criança, cujas vacinas são disponibilizadas pelo 
SUS. Considerando o rol recomendado, qual é a vacina administrada exclusivamente por via oral para a prevenção de 
gastroenterites em crianças menores de 1 ano, causadas por sorotipos G1, e que é contraindicada para crianças que 
tenham histórico de invaginação intestinal?  
 

a) VIP.   b) VOP.  c) Rotavírus humano (VORH).  d) Pnemo 10.   e) Meningo C.  
 

 

38   Assuntos referentes à ética profissional sobre a imposição de penalidades cabíveis, constitui atribuição da / do(s):  
 

a) Associação Brasileira de Enfermagem.  
b) Conselhos Regionais de Enfermagem.  
c) Conselho Federal de Enfermagem.  
d) Associação Federativa de Enfermagem. 
e) Sindicato de Enfermagem.  
 

 

39   Em relação à condição crônica da hipertensão arterial, dados os fatores predisponentes, 
 

I. Herança genética.  
II. Estresse.  
III. Sedentarismo.  
IV. Aumento da longevidade. 
 

Verifica-se que estão corretos: 
 

a) I, II e IV, apenas.   b) II, III e IV, apenas.   c) I e III, apenas.    

d) I, II, III e IV.    e) III, apenas. 
 

 

40  O recém-nascido prematuro pode ser acometido de afecções respiratórias, dentre elas, qual é a caracterizada pela 
deficiência de surfactante, que leva ao colapso dos alvéolos (atelectasia pulmonar), de modo progressivo, que provoca 
como consequência o aumento da necessidade de oxigênio, estresse respiratório, fadiga e redução da perfusão nos 
pulmões? 

 

a) Hipertensão pulmonar persistente. 
b) Pneumonia. 
c) Síndrome da Aspiração de Mecônio. 
d) Taquipneia transitória. 
e) Doença da Membrana Hialina. 
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41   A saúde do homem preconizada pelo Ministério da Saúde tem sua atuação desenvolvida a partir de 05 (cinco) 
eixos temáticos: 
 

I - Acesso e Acolhimento; 
II - Saúde Sexual e Reprodutiva; 
III - Paternidade e Cuidado; 
IV - Doenças prevalentes na população masculina; 
V - Prevenção de Violências e Acidentes. 
VI – Promoção do bem-estar e qualidade de vida. 
VII – Valorização do trabalho e da educação em saúde. 
 

Verifica-se que estão corretos: 
 

a) I, II, III, IV e V.   b) II, III, IV, V e VI.   c) I, III, V, VI e VII.   

d) II, IV, V, VI e VII.  e) I, IV, V, VI e VII. 
 

 

42   Virose declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia e que continua sendo motivo de 
preocupação para autoridades de saúde, nacionais e internacionais. O vírus, ao infectar humanos apresenta diferentes 
graus de distinção em relação àquelas até então circulantes, devido ao referido processo de mutação, possivelmente 
por meio da recombinação de genes entre cepas que infectam diferentes espécies animais. Neste contexto, o agente 
relacionado à influenza suína é: 
 

a) vírus influenza A.    b) vírus influenza B.  c) vírus influenza A e B.             
d) vírus influenza pandêmico (H1N1).  e) vírus da gripe suína. 
 

 

43   Nos últimos anos, as infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) readquiriram maior importância como relevante 
questão de saúde pública. A prevenção e a estratégia básica para o controle da transmissão das IST e do HIV, dar-se-á 
por meio da constante informação à população e por meio do desenvolvimento de atividades educativas que priorizem:  
 

I - percepção de risco; 
II - mudanças no comportamento sexual; 
III - promoção e adoção de medidas preventivas com ênfase na utilização adequada do preservativo. 
 

Está correta a alternativa: 
 

a) I e III, apenas.  b) I, II e III.  c) I e II, apenas.  d) II, apenas.  e) III, apenas. 
 

 

44  Um técnico em enfermagem tem a convicção que a sua paciente apresenta doença infecciosa, de transmissão 
frequentemente sexual, também conhecida como condiloma acuminado ou crista de galo. O profissional conclui que 
trata-se: 
 

a) Infecção subclínica pelo HPV na genitália. 
b) Mulheres infectadas pelo HIV. 
c) Infecção pelo papilomavírus humano.  
d) Úlcera genital. 
e) Vaginose. 
 

 

45   A tuberculose é uma doença infectocontagiosa em que os órgãos mais afetados são os pulmões, mas pode 
acometer ainda os rins, a pele, os ossos e os gânglios. O contágio ocorre pelo ar, através da tosse, espirro e fala da 
pessoa que está doente, que lança os bacilos no ambiente. Todavia, a tuberculose pode ser prevenida por meio da 
vacina: 
 

a) Vacina tríplice bacteriana.  b) Vacina Anti-Meningocóccica C conjugada.  c) VOP.        
d) DTP.      e) BCG 
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46  A Humanização na saúde à pessoa idosa caracteriza-se como um movimento no sentido da concretização dos 
princípios do SUS que tem na Política Nacional de Humanização(PNH), assim, o Ministério da Saúde propõe estimular 
esse movimento, incentivando a valorização de todos os atores e sujeitos que participam na produção da saúde. A 
operacionalização da humanização dá-se pela oferta de dispositivos - tecnologias, ferramentas e modos de operar. 
Dentre esses dispositivos, destaca-se o(a) 
 

a) atendimento prioritário.   b) acolhimento.   c) atenção diferenciada. 
d) política de inclusão.    e) comunicação. 
 

47  O cuidado integral com Diabetes Mellitus e suas complicações é um desafio para a equipe de saúde, especialmente 
no sentido de ajudar a pessoa a conviver com essa doença crônica, que requer mudanças de modo de viver, 
envolvendo a vida de seus familiares e amigos, na casa e no ambiente de trabalho. Em relação aos fatores indicativos 
de maior risco ao diabetes tipo 2 NÃO é correto afirmar: 
 

a) Idade <45 anos. 
b) Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes. 
c) Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25). 
d) Obesidade central na cintura abdominal >102cm para homens e >88cm para mulheres, medida na altura das cristas 

ilíacas. 
e) Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos. 
 

 

48  Em 2015, foram registrados 1.649.008 casos de dengue no país, desta cifra se confirmaram 1.569 casos de dengue 
grave e 20.329 casos de dengue com sinais de alarme. Com relação aos sinais de risco e manejo do paciente, qual dos 
itens a seguir não é NÃO é um caso de sinal de alarme? 

 

a) Dor abdominal intensa e contínua. 
b) Diminuição da diurese. 
c) Choque. 
d) Queda abrupta de plaquetas. 
e) Sangramento de mucosas. 
 

 

49.  Secreção sero-sanguinolenta que sai pela vagina durante o puerpério, apresenta comumente os seguintes tipos: 
 

I - Vermelho ou rubro. 
II - Serosos ou cor rosada. 
III - Amarelo ou flava. 
IV - Branco ou alba. 
 

Verifica-se que estão corretos: 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I e IV, apenas. 
 

 

50  Os principais sinais vitais do paciente são temperatura, pulso, respiração e a pressão arterial. Na aferição da 
temperatura recomenda-se deixar o termômetro no paciente de 5 a 10 minutos, e que os valores corretos na 
temperatura axilar devem ser: 
 

a) 36,3°C a 37,4°C. 
b) 37,0°C a 38,0°C. 
c) 36,2°C a 37,0°C. 
d) 36,4°C a 37,2°C.  
e) 35,8°C a 37,2°C. 
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