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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, 
único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de 
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de 
identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação Básica, com 05 questões, numeradas de 11 a 15.

 Prova de Informática Básica, com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

	 Prova	de	Conhecimentos	Específicos,	com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja 
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao apli-
cador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizan-
do caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio con-
curso.fundacaocefetminas.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

Disponível em: <https://www.revide.com.br/editorias/gerais/olhar-inspirador/>. Acesso 
em: 08 out. 2017.
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QUESTÃO 01

A ideia principal transmitida pelo texto é a de que a

a) luz das pessoas é a juventude.

b) sociedade desvaloriza os idosos.

c) tristeza predomina na vida adulta. 

d) criança é cheia de bons sentimentos.

QUESTÃO 02

A conjunção “porque”, na última fala do menino que olha no mi-
croscópio, acrescenta à oração anterior – “Mas a luz de Benedito 
logo vai se apagar.” – uma ideia de

a) condição.

b) finalidade.

c) proporção.

d) justificativa.

QUESTÃO 03

O tipo textual predominante no cartum de Téo e o Mini Mundo 
é o

a) narrativo.

b) injuntivo.

c) descritivo.

d) informativo.
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QUESTÃO 04

Desenho
Yeda Prates Bernis

O menino desenha
coloridos pássaros
e os aprisiona na gaveta.
Ao ouvir trinados
no papel,
vê, saindo pela fresta,
asas em festa
buscando o céu.
BERNIS, Yeda Prates. Cantata. Belo Horizonte: Edição da Autora, 2004. p 76.

O pronome oblíquo átono presente no poema está

a) proclítico e retoma o substantivo “menino”.

b) proclítico e retoma o substantivo “pássaros”.

c) enclítico e se refere ao substantivo “papel”.

d) enclítico e se refere ao substantivo “trinados”.
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QUESTÃO 05

Leia a tirinha.

Disponível em: <http://www.ospassarinhos.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/
ospassarinhos084_small.jpg>. Acesso em: 13 out. 2017.

Verifica-se o emprego da função metalinguística da linguagem 
nesse texto porque

a) há a temática da inundação para aludir a um contexto figura-
tivo.

b) ocorre a referência ao gênero e à necessidade de se usar a 
borracha.

c) emprega-se linguagem verbal e não verbal na construção de 
sentido.

d) usa-se linguagem informal para produzir um efeito de sentido 
intimista.
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Leia o texto para responder às questões de 06 a 08. 

HÁBITOS
DIURNO
Pica ao amanhecer ou
ao entardecer

Só as fêmeas
alimentam-se de sangue

DOMÉSTICO
Vive em redor de domicílios

URBANO
Fica próximo às cidades

Disponível em: http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/images/agencia_brasilia/2015/12-De-
zembro/mosquito_aedes_aegypti_AgenciaBrasilia.png. Acesso em: 13 out. 2017.
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QUESTÃO 06

Há um verbo transitivo indireto, que exige complemento com 
preposição, em

a) “Fica próximo às cidades”

b) “Vive em redor de domicílios”

c) “Pica ao amanhecer ou ao entardecer”

d) “Só as fêmeas alimentam-se de sangue”

QUESTÃO 07

Sobre a concordância verbal, a explicação INCORRETA é a de que

a) na sentença “Doenças que o vetor transmite”, o verbo concor-
da no plural com um substantivo masculino.

b) em “Quantidade de ovos que uma fêmea pode pôr em um 
ciclo”, a locução verbal concorda no singular com o vocábulo 
“fêmea”.

c) na sentença “Período para que chegue à fase adulta”, o verbo 
concorda com a expressão “o mosquito”, que está subenten-
dida.

d) em “Ano em que foi cientificamente catalogado”, o verbo de 
ligação concorda com o termo “Aedes aegyti”, que está im-
plícito.
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QUESTÃO 08

Na frase “Dengue, chikungunya, febre amarela e zika”, as vírgu-
las foram usadas para

a) isolar adjuntos adverbiais.

b) isolar expressões explicativas.

c) separar orações subordinadas adverbiais.

d) separar termos com a mesma função sintática.
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QUESTÃO 09

Um debate fundamental: como salvar a saúde no Brasil

O Brasil tem uma realidade intrigante: faltam leitos hospitala-
res nas grandes cidades, mas há sobra em municípios do interior, 
numa evidente demonstração da ineficiência de nosso sistema 
de saúde. Veja o caso da cidade potiguar de Canguaretama, de 
34.000 habitantes, situada a 70 quilômetros de Natal. No hospital 
estadual Dr. Getúlio de Oliveira Sales, erguido na década de 70, 
está ocupada menos da metade dos 30 leitos disponíveis e são 
realizadas apenas 90 cirurgias por mês, em dois dias da semana. 
O restante da estrutura faz consultas para 3.000 pacientes por 
mês, um atendimento que deveria ficar com as unidades de saúde 
municipais, mas que muita gente corre para ter no hospital.

Enquanto isso, em Natal, há filas nos hospitais. Pressionado 
pelo Ministério Público Estadual, desde julho o governo do Rio 
Grande do Norte está buscando alternativas para o caso. Na 
mesa, estão opções como a conversão do hospital de Cangua-
retama em pronto-atendimento ou em unidade básica de saúde 
— ou até mesmo a desativação. A situação atinge mais sete dos 
22 hospitais estaduais.
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/um-debate-fundamental-co-
mo-salvar-a-saude-no-brasil/>. Acesso em: 08 out. 2017 (adaptado).

A discussão central desenvolvida nesse texto é sobre

a) a dificuldade de oferecer atendimento médico de qualidade à 
população da cidade de Natal.

b) a especulação de alternativas para melhorar as condições de 
atendimento da saúde pública.
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c) uma incoerência entre o número de leitos em hospitais e a 
densidade populacional das cidades.

d) uma realidade favorável com relação à saúde pública observa-
da na cidade potiguar de Canguaretama.

QUESTÃO 10

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <https://www.revide.com.br/editorias/gerais/olhar-inspirador/>. Acesso 
em: 08 out. 2017.

Apesar de não apresentar a estrutura de uma receita culinária 
tradicional, esse texto, em sua linguagem não verbal, possui um 
elemento comum nesse gênero textual denominado

a) porções.

b) ingredientes.

c) modo de servir.

d) modo de preparo.
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LEGISLAÇÃO BÁSICA

QUESTÃO 11

Analise as afirmações a respeito de exemplos de fundamentos 
da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição 
Federal de 1988. 

I- A soberania e o intervencionismo.

II- A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.

III- A cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre inicia-
tiva.

Está correto apenas o que se afirma em

a) III.

b) II e III.

c) I e II.

d) I e III.
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QUESTÃO 12

De acordo com a Lei nº 108/1991, que dispõe sobre o regime jurí-
dico dos funcionários públicos do Município de Tabuleiro, analise 
as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para 
falso.

(  ) O cidadão ter completado 18 (dezoito) anos de idade consti-
tui um dos requisitos para ser investido em cargo público.

(  ) A posse é o ato de investir o cidadão em cargo público.

(  ) A promoção para os servidores públicos municipais não é 
permitida.

(  ) A reintegração é o ato de deslocamento do servidor, a pedido 
ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mu-
dança de sede.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V), (F), (F), (V).

b) (V), (V), (F), (F).

c) (F), (V), (V), (F).

d) (F), (F), (V), (V).
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QUESTÃO 13

A Lei nº 8.429/1992, a qual dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administração públi-
ca direta, indireta ou fundacional, determina que

a) facilitar a locação de bem por preço superior ao de mercado 
constitui ato de improbidade administrativa que causa preju-
ízo ao erário. 

b) estar investido em cargo público é um requisito para se confi-
gurar ato de improbidade administrativa.

c) dar publicidade aos atos oficiais constitui um ato de improbi-
dade administrativa que atenta contra os princípios da admi-
nistração pública.

d) não há previsão legal de sanções administrativas para o res-
ponsável pelo ato de improbidade.

QUESTÃO 14

De acordo com a Lei nº 8.666/93, NÃO é uma modalidade de 
licitação

a) a concorrência.

b) o leilão.

c) a tomada de preços.

d) a chamada pública.
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QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Orgânica nº 386/2004, no Município de Ta-
buleiro admite-se

a) recusar fé aos documentos públicos. 

b) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

c) manter relações de dependência ou de aliança com represen-
tantes de cultos religiosos ou igrejas.

d) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência.
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INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 16

A respeito dos aplicativos para a edição de texto do LibreOffice, 
indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(  ) O tamanho das margens de uma página pode ser ajustado 
clicando-se em Formatar, depois em Documento e, logo 
após, em Margens.

(  ) O texto de um parágrafo pode ser formatado como centralizado 
clicando-se em Formatar, depois em Documento e, logo 
após, em Centralizado.

(  ) Um documento-texto pode ser exportado para o formato PDF 
clicando-se em Arquivo, depois em Exportar como PDF e, 
logo após, em Exportar.

Com relação às afirmações, a sequência correta é

a) (V), (F), (F).

b) (V), (V), (F).

c) (F), (F), (V).

d) (F), (V), (V).
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QUESTÃO 17

A seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2013.

A                         B                    C
1            1                   3                   
2            5                   7                   
3                                                    

Ao inserir a função =SOMA(A1:B2) na célula C3, o resultado 
exibido será

a) 1

b) 7

c) 8

d) 16

QUESTÃO 18

Na Internet, uma ferramenta de pesquisa do Google, acessível em 
www.google.com.br, para encontrar páginas que contenham a 
palavra campeonato e que não contenham as palavras futebol 
e brasileiro, um usuário deve digitar no campo de busca:

a) campeonato -futebol -brasileiro

b) campeonato #futebol #brasileiro

c) campeonato - -futebol brasileiro

d) campeonato  -excluir futebol brasileiro
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QUESTÃO 19

Uma funcionalidade fornecida pelo Google Drive é

a) manter os aplicativos do computador atualizados.

b) personalizar as configurações da interface do Windows.

c) compartilhar arquivos ou pastas para que outras pessoas 
possam vê-los.

d) bloquear tentativas de invasão e de exploração de vulnerabili-
dades no computador.

QUESTÃO 20

A respeito das teclas de atalho que podem ser utilizadas no 
Windows Explorer do Windows 7, é correto afirmar que a 

a) tecla F2 é utilizada na operação de renomear um arquivo.

b) tecla Esc é utilizada para excluir um arquivo, movendo-o para 
a Lixeira.

c) combinação de teclas Ctrl+V é utilizada como atalho de 
teclado para visualizar como um documento será impresso.

d) combinação de teclas Ctrl+P é utilizada como atalho de teclado 
para a operação de exibir as propriedades de um arquivo ou 
pasta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A propósito da avaliação da capacidade funcional do idoso, NÃO 
se deve verificar a proporção

a) de pacientes hipertensos.

b) de pacientes com alta dependência funcional (acamados).  

c) dos que vivem em Instituições de Longa Permanência.

d) dos que já apresentam alguma incapacidade funcional para as 
atividades básicas da vida diária.

QUESTÃO 22

A Atenção Domiciliar na Saúde do Idoso é uma modalidade de 
atenção à

a) doença, com enfoque nas atividades curativas complementa-
res à assistência hospitalar. 

b) saúde e à doença, realizada no domicílio, de forma a excluir o 
atendimento ambulatorial e o hospitalar. 

c) saúde, cujas ações são prestadas em domicílio com garantia 
de continuidade de cuidados e integradas a redes de atenção 
à saúde.

d) saúde e à doença, realizada no âmbito das unidades hospita-
lares e ambulatoriais, que contam com a ajuda do cuidador 
como figura central na assistência. 
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QUESTÃO 23

A informação específica que se deve anotar no prontuário do 
paciente quando se realiza o procedimento de glicemia capilar 
diz respeito

a) aos sinais vitais. 

b) ao uso de medicamentos.

c) ao aspecto da polpa digital.

d) à posição em que o paciente estava no momento.

QUESTÃO 24

De acordo com o Caderno de Atenção Básica “Estratégias para 
o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial 
sistêmica” (2013), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma sobre o rastreamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.

(  ) Deve ser realizado em ambos os braços, em qualquer situa-
ção. 

(  ) Deve ser realizado no braço cujo valor aferido foi o menor nas 
aferições anteriores. 

(  ) Deve ser realizado caso o indivíduo apresente diferenças 
de pressão entre os membros superiores maiores de 20/10 
mmHg para as pressões sistólica/diastólica, respectivamente. 
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(  ) Deve ser realizado em todo adulto com 18 anos ou mais de 
idade, quando for à Unidade Básica de Saúde (UBS) e não 
tiver registro no prontuário de, ao menos, uma verificação da 
pressão arterial nos últimos dois anos. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F), (V), (V), (F).

b) (V), (F), (F), (V).

c) (V), (V), (F), (F).

d) (F), (F), (V), (V).

QUESTÃO 25

Avalie as condutas a serem realizadas no atendimento ao paciente 
adulto no início de uma crise epiléptica, atribuídas supostamente 
conforme o Caderno de Atenção Básica “Acolhimento à demanda 
espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica” (2012).

I- Avaliar a glicemia.
II- Aferir os sinais vitais.
III- Chamar o Serviço Móvel de Urgência.
IV- Realizar a adequação de vias aéreas.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, III.

b) I, II e IV.

c) II e III.

d) II e IV.



Concurso Prefeitura Tabuleiro  •  2017 •  Técnico em Enfermagem24

QUESTÃO 26

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a 
asma. 

(  ) O estado mental confuso é um achado que caracteriza a asma 
muito grave. 

(  ) O principal fator responsável pela asma é a infecção bacteria-
na de repetição. 

(  ) Os principais indicativos da asma são a dispneia, a tosse crôni-
ca, a sibilância e o desconforto torácico. 

(  ) A retração acentuada ou em declínio da musculatura acessória 
é um achado que caracteriza a asma leve. 

( ) Os principais fatores responsáveis pelo desencadeamento de 
uma crise asmática são conhecidos como “gatilhos”. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V), (F), (V), (F), (V). 

b) (V), (V), (V), (F), (F).

c) (F), (F), (F), (V), (F).

d) (F), (V), (V), (V), (V).
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QUESTÃO 27

Considere as queixas comuns no atendimento à demanda espon-
tânea e associe as colunas, relacionando os sintomas às suas res-
pectivas definições.

  SINTOMAS                    DEFINIÇÕES
1- Urgência miccional (  ) Forte impulso para urinar.

2- Hematúria (  ) Presença de sangue na urina.

3- Polaciúria (  )  Sensação de ardência, queimação 
ou desconforto ao urinar.

4- Disúria (  )  Aumento na frequência de urinar, 
sem que necessariamente ocorra 
alteração no volume urinário.

A sequência correta dessa associação é 

a) (1), (2), (4), (3).

b) (2), (4), (3), (1).

c) (3), (4), (1), (2).

d) (4), (3), (2), (1).
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QUESTÃO 28

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a 
Rede de Frios. 

(  ) A sala de vacinação é a instância inicial da Rede de Frios.

(  ) As vacinas devem ser armazenadas na sala de vacinação entre 
-2ºC e 2ºC, sendo o ideal 0ºC.

(  ) O objetivo da Rede de Frios é manter as características inicias 
dos imunobiológicos até o momento da sua administração.

(  ) Os refrigeradores do tipo domésticos, utilizados para armaze-
namento dos imunobiológicos, devem ser limpos a cada 15 
dias ou quando a camada de gelo do congelador atingir 0,5cm.

(  ) Os imunobiológicos devem ser dispostos em bandejas na câ-
mara refrigerada, sendo organizados de cima para baixo, de 
acordo com a necessidade de menor para maior temperatura 
de armazenamento.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V), (F), (F), (V), (V). 

b) (F), (F), (V), (V), (F).

c) (V), (V), (F), (F), (V).

d) (F), (V), (V), (F), (V).



Concurso Prefeitura Tabuleiro  •  2017 •  Técnico em Enfermagem 27

QUESTÃO 29

Numere os eventos na sequência que descreve a fricção das mãos 
com preparação alcoólica, de acordo com o “Manual de Refe-
rência Técnica para a Higiene das Mãos: Para ser utilizado por 
profissionais de saúde, formadores e observadores de práticas de 
higiene das mãos”, da Organização Mundial de Saúde (2009), do 
primeiro ao último acontecimento. 

(  ) Palmas das mãos entre si.

(  ) Palmas entre si com os dedos entrelaçados.

(  ) Dorso dos dedos de uma mão na palma da mão oposta.

(  ) Movimento circular do polegar esquerdo com auxílio da pal-
ma da mão direita e vice-versa.

(  ) Palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entre-
laçando os dedos e vive e versa.

(  ) Movimento circular das polpas digitais e unhas da mão direita 
contra a palma da mão esquerda e vice versa. 

A sequência correta dessa numeração é

a) (2), (5), (3), (1), (6), (4).

b) (1), (3), (4), (5), (2), (6).

c) (5), (2), (6), (3), (4), (1).

d) (6), (1), (2), (4), (5), (3).
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QUESTÃO 30 

Avalie o que se afirma constituírem fatores que interferem no 
processo de higienizar as mãos de maneira efetiva.

I- O tempo de fricção ou lavagem. 

II- A quantidade utilizada de produto. 

III- O custo efetivo do produto utilizado.

IV- A qualidade da preparação alcoólica (em conformidade com 
os padrões europeus e dos EUA). 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, IV.

b) I, III e IV.

c) II e III. 

d) II e IV.

QUESTÃO 31

É considerado sinal de choque na avaliação de pacientes com 
suspeita de dengue

a) o pulso lento.

b) a hipertensão arterial. 

c) a pressão arterial convergente.

d) o enchimento capilar < 2 segundos.
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QUESTÃO 32

A propósito da avaliação e do exame do estado geral do aciden-
tado, NÃO é correto afirmar que

a) o exame deve ser realizado de maneira rápida e sistemática.

b) os procedimentos assistenciais a serem realizados no aciden-
tado independem dos riscos que possam oferecer para ele e 
para o socorrista. 

c) a avaliação e o exame do estado geral de um acidentado de 
emergência clínica ou traumática correspondem à segunda 
etapa básica na prestação dos primeiros socorros.

d) as prioridades observadas no acidentado são o estado de cons-
ciência, a respiração, a presença de hemorragia, as pupilas e a 
temperatura do corpo.

QUESTÃO 33

Durante a visita domiciliar, é considerado sinal que indica a ur-
gência de encaminhar o recém-nascido menor de 2 meses ao ser-
viço de referência a 

a) frequência cardíaca de 120bpm.

b) frequência respiratória de até 60mrm.

c) temperatura axilar entre 36,4ºC e 37,5ºC. 

d) presença de icterícia abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 
horas de vida.
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QUESTÃO 34

Associe as colunas e relacione os estágios das feridas às suas res-
pectivas características. 

ESTÁGIOS            CARACTERÍSTICAS
DAS FERIDAS    
1- Estágio I (  )  Comprometimento e lesão óssea ou muscular. 
2- Estágio II (  )  Formação de abrasão ou úlcera, com perda 

tecidual. 
3- Estágio III (  )  Comprometimento total da pele e necrose do 

tecido subcutâneo. 
4- Estágio IV (  )  Comprometimento da epiderme, com forma-

ção de eritema sem perda tecidual.

A sequência correta dessa associação é 

a) (3), (4), (2), (1).

b) (4), (3), (1), (2).

c) (1), (2), (4), (3).

d) (4), (2), (3), (1).

QUESTÃO 35

A propósito da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e sua 
família, NÃO é considerado objetivo da visita 

a) observar as relações familiares.

b) facilitar o acesso ao serviço de saúde.

c) identificar sinais de depressão puerperal.

d) promover o aleitamento materno exclusivo até o 3º mês de vida.
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QUESTÃO 36

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o 
cuidado com a pessoa em sofrimento mental na Atenção Básica.

(  ) As ações devem proporcionar o acolhimento do usuário e de 
suas queixas, considerando-as legítimas. 

(  ) O cuidado deve ser restrito, protegendo os profissionais e os 
usuários de estabelecerem relações de vínculos. 

(  ) As intervenções são planejadas e realizadas no cotidiano do 
território adscrito, generalizando os pacientes de acordo com 
sua comunidade. 

(  ) As intervenções se constroem nos encontros entre profissio-
nais e usuários, os quais buscam construir o cuidado de forma 
conjunta. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F), (F), (F), (V).

b) (V), (F), (F), (V).

c) (V), (V), (F), (F).

d) (F), (F), (V), (V).
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QUESTÃO 37

Avalie as afirmações sobre a AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) na Atenção Básica à Saúde.

I- A transmissão do vírus da AIDS e dos agentes causais de ou-
tras DST ocorre de forma aleatória nos grupos populacionais. 

II- A vulnerabilidade como determinante para as ações de pre-
venção à AIDS e a outras DST considera apenas duas dimen-
sões: a individual e a social. 

III- O conceito de risco, centrado apenas no indivíduo, não é con-
siderado suficiente para explicar os determinantes da epide-
mia do vírus da AIDS.

IV- As ações de prevenção ao vírus da AIDS e de outras DST devem 
ser balizadas no respeito à diversidade de orientação sexual e  
aos estilos de vida e no diálogo objetivo sobre a sexualidade e  
o uso de drogas.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV. 

b) III e IV.

c) I, II, III.

d) II, III e IV. 
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QUESTÃO 38

A respeito da transmissão vertical da AIDS, é correto afirmar que a

a) transmissão ocorre através da relação sexual. 

b) mulher portadora do vírus da AIDS pode transmitir o vírus para 
o bebê durante a amamentação. 

c) testagem para o vírus da AIDS na hora do parto é protocolo e 
não precisa do consentimento da mulher. 

d) testagem para o vírus da AIDS durante o pré-natal possibilita 
o tratamento da gestante, mas o bebê já se contaminou pelo 
vírus desde a concepção. 

QUESTÃO 39

É considerada situação de risco e de vulnerabilidade à saúde do 
recém-nascido 

a) a gestação gemelar. 

b) o nascimento na 38º semana gestacional. 

c) o recém-nascido com peso de 2.650g. 

d) a mãe com idade de 24 anos e solteira. 
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QUESTÃO 40

Avalie as afirmações sobre as doenças infecciosas e parasitárias.

I- As doenças reemergentes ressurgiram como problema de 
saúde pública após terem sido controladas no passado. 

II- As doenças emergentes surgiram ou foram identificadas em 
período recente ou em que tiveram as características do agen-
te infeccioso modificadas. 

III- A notificação de determinada doença somente deve ser reali-
zada após o diagnóstico médico e laboratorial, sendo confir-
mada pela autoridade responsável. 

IV- A notificação de determinada doença ou de agravo à saúde 
realizada pela autoridade sanitária pode ser feita por profis-
sional de saúde ou por qualquer cidadão. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, IV.

b) II, III e IV.

c) II e III.

d) III e IV.
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A33. B C D
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A40. B C D
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