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INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1.  Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2. Confira sua prova para ver se está de acordo com o Edital; o candidato terá 30 minutos para fazer 
sua reclamação em caso de questões ilegíveis, alternativas incompletas e troca, se for o caso, por outro 

caderno. 

3. As reclamações sobre demais aspectos da prova deverá ser registradas em ata de sala. 

4. Após 1 hora do início da prova, o candidato que necessitar, poderá deixar a sala 
acompanhado pelo fiscal volante. 

5. A prova é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, 

sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. 
Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de sala. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o 

quadro correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para 
cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas 
pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda 

apenas da questão pelo candidato.  

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso. 

10. Ao deixar a sala de prova, o candidato deverá entregar o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE 

PROVA, exceto no caso de o candidato deixar a sala na última hora prevista para seu encerramento, 
neste caso, ele poderá levar apenas o caderno de prova.  

11. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e o preenchimento 
do cartão-resposta. 

BOA PROVA! 

 
Disciplinas 

Língua Portuguesa 10 Questões 

Matemática 05 Questões 

Informática Básica 05 Questões 

Conhecimentos Específicos 20 Questões 
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PORTUGUÊS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5. 
 

Gols de Cocuruto 
 
O melhor momento do futebol para um tático é o minuto de silêncio. É quando os times 
ficam perfilados, cada jogador com as mãos nas costas e mais ou menos no lugar que 
lhes foi designado no esquema - e parados. Então o tático pode olhar o campo como se 
fosse um quadro negro e pensar no futebol como alguma coisa lógica e diagramável. Mas 
aí começa o jogo e tudo desanda. Os jogadores se movimentam e o futebol passa a ser 
regido pelo imponderável, esse inimigo mortal de qualquer estrategista. O futebol 
brasileiro já teve grandes estrategistas cruelmente traídos pela dinâmica do jogo. O Tim, 
por exemplo. Tático exemplar, planejava todo o jogo numa mesa de botão. Da entrada em 
campo até a troca de camisetas, incluindo o minuto de silêncio. Foi um técnico de 
sucesso mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação no 
vestiário. Falava um jogo e o time jogava outro. O problema do Tim, diziam todos, era que 
seus botões eram mais inteligentes do que seus jogadores.  
(L. F. Veríssimo, O Estado de São Paulo, 23/08/93). 
 
1. De acordo com o texto, compreendemos a ideia do autor de que: 
 
a) No futebol, a logicidade rege o jogo. 
b) O planejamento tático está sujeito a interferências. 
c) O momento de silêncio decide o jogo. 
d) O desenvolvimento do jogo depende do planejamento feito pelo técnico. 
e) O que decide o jogo é o raciocínio dos jogadores. 
 
2. No texto, a comparação entre a reputação do técnico Tim, no campo e no vestiário, 
aponta; 
 
a) A relação de amizade entre o técnico Tim e os jogadores, no vestiário. 
b) Quando o jogo inicia, tudo desanda. 
c) Em campo, os jogadores não ouviam o técnico. 
d) O jogo de botões é diferente do futebol. 
e) No vestiário, o técnico apresentava um ótimo planejamento tático. 
 
3. No trecho “É quando os times ficam perfilados”, a palavra negritada significa: 
 
a) Desordenados. 
b) Posicionados. 
c) De perfil. 
d) Parados. 
e) Em círculo. 
 
4. Em “Então o tático pode olhar o campo como se fosse um quadro negro”, o autor 
empregou uma figura de linguagem conhecida como: 
 
a) Metonímia. 
b) Metáfora. 
c) Eufemismo. 
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d) Comparação. 
e) Prosopopeia. 
 
5. A alternativa que recebe acento gráfico pela mesma regra de acentuação que a palavra 
“tático” é: 
 
a) Álbum. 
b) Nós. 
c) Também. 
d) Passível. 
e) Músculo. 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 6 a 9. 
 
Busque Amor novas artes, novo engenho, 
Para matar-me, e novas esquivanças; 
Que não pode tirar-me as esperanças, 
Que mal me tirará o que eu não tenho. 
 
Olhai de que esperanças me mantenho! 
Vede que perigosas seguranças! 
Que não temo contrastes nem mudanças, 
Andando em bravo mar, perdido o lenho. 
 
Mas, conquanto não pode haver desgosto 
Onde esperança falta, lá me esconde 
Amor um mal, que me mata e não se vê; 
 
Que dias há que na alma me tem posto 
Um não sei quê, que nasce não sei onde, 
Vem não sei como, e dói não sei por quê. 
 

Luís de Camões 
6. De acordo com as primeiras estrofes do poema, o eu lírico. 
 
a) Suplica por sua morte. 
b) Se dirige ao Amor em um tom de desafio. 
c) Contempla a alegria de amar. 
d) Ameaça o Amor por sua tamanha maldade. 
e) Mesmo sem esperanças, se mantém à procura do Amor. 
 
7. É possível concluir que: 
 
a) As novas artimanhas do Amor enxertam no poeta algo desconhecido. 
b) O poeta busca descobrir as razões do Amor. 
c) O novo engenho do Amor permite que o poeta recupere suas esperanças. 
d) O Amor abandona o destemido eu lírico.  
e) O poeta está, em relação ao amor, desesperado como um náufrago em bravo mar. 
 
8. A alternativa que recebe o porquê pela mesma regra de uso que o trecho “e dói não sei 
por quê” é: 
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a) Minha irmã não veio __________ está doente. 
b) João brigou com Maria e não me disse o __________.  
c) __________ você me trouxe essas flores? 
d) Sua sobrinha foi embora e nem me disse __________. 
e) Você não me disse o __________ dessa decisão. 
 
9. No trecho “e novas esquivanças”, a palavra tem sentido equivalente a: 
 
a) Descaso. 
b) Fuga. 
c) Benquerença. 
d) Apreço. 
e) Omissão. 
 
10. No período “Não tinham cidades com bonitos edifícios, não falavam grego e não 
tinham escrita”, a oração destacada se classifica como; 
 
a) Coordenada assindética. 
b) Coordenada sindética aditiva. 
c) Coordenada sindética explicativa. 
d) Subordinada substantiva. 
e) Subordinada adjetiva. 
 

MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 11 a 15 

 
11. O Tangram é um quebra cabeça Chinês formado por 7 peças, sendo: 2 triângulos 
pequenos, 1 triângulo médio, 2 triângulos grandes, 1 quadrado, 1 paralelogramo. Sabe-se 
que a partir do triângulo pequeno podemos formar cada um dos outros polígonos, da 
seguinte forma: 

 

 

Polígono N° de triângulos 

pequenos 

correspondentes 

Triângulo 

médio 

2 

Triângulo 

grande 

4 

Quadrado 2 

Paralelogramo 2 
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Sabendo-se que a área do triângulo pequeno é 3 𝑐𝑚2 pode-se afirmar que área total do 
quebra-cabeça é de: 

 
a) 39 cm2. 
b) 42 cm2.  

c) 45 cm2. 

d) 48 cm2. 

e) 43 cm2. 
 
12. Bernardo deseja construir uma cerca com estacas em torno de um terreno retangular 
com 30 m de frente por 48 m de fundo.  O número de estacas necessárias para construir 
a cerca, sabendo-se que Bernardo fincou a primeira estaca em um dos cantos do terreno 
e que a distância entre duas estacas vizinhas é de 3m, é: 

 
a) 48 estacas. 
b) 50 estacas. 
c) 52 estacas. 
d) 54 estacas. 
e) 56 estacas. 
 
13. Um auditório tem suas cadeiras organizadas de modo que na primeira fila são 
dispostas 8 cadeiras, na segunda fila 10, na terceira 12, na quarta 14 e seguindo o padrão 
até a 20ª fila. Qual o número de cadeiras dispostas neste auditório? 

 
a) 510. 
b) 525. 
c) 540. 
d) 565. 
e) 580. 
 

14. No trapézio ABCD as medidas de 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  e  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  são respectivamente 6 cm 4cm e o raio do 

círculo é r=5 cm. Determine a área destacada sabendo-se que os segmentos 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  
tangenciam o círculo interno. 

 
a) 50 𝑐𝑚2. 

b) (50 − 25𝜋) 𝑐𝑚2. 

c) (100 − 10𝜋) 𝑐𝑚2. 

d) 75 𝑐𝑚2. 

e) (50 + 10𝜋)𝑐𝑚2. 

 
 

 
 

 

 

15. A piña colada é um coquetel que surgiu em Porto Rico, mas que se espalhou pelo 
mundo. Sua versão tradicional é preparada com Rum, leite de coco, leite condensado e 
abacaxi. Com base na ficha técnica desta bebida, as quantidades de leite condensado e 
Rum utilizados em 2400 𝑚𝑙 seriam respectivamente: 
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a) 288 ml e 360 ml. 
b) 292 ml e 360 ml. 
c) 288 ml e 960 ml. 
d) 300 ml e 360 ml. 
e) 420 ml e 360 ml. 
 

 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
Questões numeradas de 16 a 20 

 

Para responder às próximas 05 questões abaixo, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que os programas mencionados nas mesmas 
encontram-se na configuração padrão de instalação, são originais e que o mouse está 
configurado para destros.  

Dessa forma, as teclas de atalho, menus, barras, ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão do 
fornecedor do software. 

Todas as questões foram elaboradas tendo como plataforma básica o Sistema 
Operacional Windows 2010. 

 
16.  Fazem parte do Pacote Office, EXCETO: 
 
a) Adobe. 
b) Excel. 
c) Outlook. 
d) PowerPoint. 
e) Word. 
 
 
17.  Local que o operador deve acessar para personalizar as configurações do 
computador: 
 
a) Barra de Ferramentas. 
b) Área de trabalho. 
c) Disco Local C. 
d) Meus documentos. 
e) Painel de controle. 
 
 
18. No Word 2010, o espaçamento das palavras pode ser alterado conforme a preferência 
do operador, conforme exemplificado abaixo: 
 

Concurso Público – Concurso Público – Concurso Público 

 
Onde o operador deve acessar no menu Página Inicial para realizar esse tipo de 
formatação? 
 
a) Alterar Estilos > Edição. 
b) Edição > Alterar Estilos. 
c) Estilo > Fonte. 

Ficha técnica: Pinã colada 

Rum 15% 

Suco 40% 

Leite Condensado 12% 

Leite de côco 13% 

Gelo 20% 
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d) Fonte > Avançado. 
e) Parágrafo > Espaçamento. 
 
19. São hardwares considerados como periféricos de entrada, EXCETO: 
 
a) HD externo. 
b) Impressora. 
c) Mouse. 
d) Scanner. 
e) Teclado. 
 
20. São sub-menus presentes no menu Página Inicial do Excel 2010, EXCETO: 
 
a) Alinhamento e Células. 
b) Área de Transferência. 
c) Desenho e Slides. 
d) Edição e Estilo. 
e) Fonte e Número. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

Questões numeradas de 21 a 40 
 

21. A aferição e monitoramento dos sinais vitais dos pacientes é uma tarefa rotineira 
executada pelos profissionais de enfermagem. Em relação aos sinais vitais, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) A força ou amplitude de um pulso reflete o volume de sangue ejetado contra a parede 

arterial a cada contração cardíaca, e a condição do sistema vascular arterial levando 
ao local de pulsação. Pode ser fraca, forte, imperceptível ou limitada. 

b) A frequência respiratória normal (em repouso) de uma criança de 8 meses de idade é 
maior do que a de uma criança de 3 anos de idade. 

c) A hipotensão ortostática ou postural ocorre quando uma pessoa normotensa 
apresenta sintomas e pressão elevada ao se mover para uma posição mais baixa. 

d) Na aferição da pressão arterial, o som do primeiro batimento corresponde à pressão 
sistólica (máxima) e o desaparecimento ou abafamento do mesmo corresponde à 
pressão diastólica (mínima). 

e) O local onde a temperatura é mensurada (oral, retal, axilar, membrana timpânica, 
artéria temporal, esofágica, artéria pulmonar ou até mesmo a bexiga urinária) é um 
fator que determina a temperatura do paciente. 

 
22. A conscientização por parte dos profissionais para que a sua atuação seja baseada 
em saberes técnicos, científicos, culturais, morais e éticos pode consolidar a prática de 
melhoria contínua e, consequentemente, minimizar as falhas que envolvem a 
administração de medicamentos (Cheregatti e Jerônimo, 2010). Sobre a administração de 
medicamentos, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) A ação do medicamento na administração via oral não é imediata, necessitando 

absorção gástrica ou enteral. 
b) A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções irritantes, num 

volume máximo de 5 ml. 
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c) Na via de administração intravenosa, o medicamento é injetado na veia, diretamente 
na circulação sanguínea do paciente. A administração do medicamento pode ser 
realizada por uma única dose até uma solução por infusão contínua. 

d) Na via intramuscular, a absorção está relacionada ao fluxo sanguíneo do local de 
aplicação e ao tipo de solução. 

e) Um mesmo medicamento pode ser encontrado sob várias formas de apresentação, 
facilitando, assim, sua administração em casos de restrições.  

 
23. A pena de Cassação do Direito ao Exercício Profissional, pode ser aplicado ao 
profissional de enfermagem que desrespeitar o seguinte dever estabelecido no Código de 
Ética de Enfermagem que: 
 
a) Disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, 

epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado. 
b) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho 

de atividades em organizações da categoria. 
c) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. 
d) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à 

continuidade da assistência e segurança do paciente. 
e) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de 
urgência e emergência. 

 
24. A Política Nacional de Humanização, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e 
gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (Ministério da 
Saúde, 2015). Representa uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização: 
 
a) Ambiência. 
b) Autotutela. 
c) Centralização. 
d) Longitudinalidade. 
e) Moralidade. 
 
25. Analise as afirmativas abaixo sobre a notificação compulsória de doenças e agravos e 
marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
 
(   ) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 

compulsória, pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que 
deles tenha conhecimento. 

(   ) A ocorrência de eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação deve ser 
notificado imediatamente. 

(   ) É proibido aos estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes 
em sua região, na listagem de doenças de notificação compulsória. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
a) F – F – V. 
b) F – V – F. 
c) F – V – V. 
d) V – F – V. 
e) V – V – F. 
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26. Analise o modo de transmissão de uma doença apresentado abaixo: 
 

“A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de 
entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), 
por meio de contato próximo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar. Por 
isso, o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença.” 

 
Caracteriza um exemplo de uma doença que apresenta o modo de transmissão acima: 
 
a) Donovanose. 
b) Escabiose. 
c) Filaríase. 
d) Hanseníase. 
e) Malária. 
 
27. Ao avaliar uma lesão de um paciente, o Técnico em Enfermagem visualizou um tecido 
de cor rosada, indicativo de encerramento da ferida, surgindo a partir das margens. Este 
tecido é denominado como: 
 
a) Epitelização. 
b) Esfacelo. 
c) Granulação. 
d) Hipergranulação. 
e) Necrose. 
 
28. Em relação à Dengue, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Não é transmitida através do contato entre as pessoas. 
b) Não é uma doença causada por uma bactéria. 
c) Não existe tratamento específico para a doença, apenas tratamento para os sintomas. 
d) Não existe vacina disponível no Calendário Nacional de Vacinação para prevenção da 

doença. 
e) Não pode ser considerada uma zoonose. 
 
29. Foi prescrita a administração de 350 ml de solução glicosada a ser administrada a um 
paciente em 24 horas de internação. Qual deverá ser o gotejamento aproximado para 
cumprimento desta prescrição? 
 
a) 7,2 gotas por minuto. 
b) 3,5 gotas por minuto. 
c) 5,6 gotas por minuto. 
d) 4,8 gotas por minuto. 
e) 6,9 gotas por minuto. 
 
30. O Técnico em Enfermagem deverá aferir a frequência respiratória de uma criança de 
7 anos de idade que encontra-se febril e com dispneia. Na avaliação de uma criança de 7 
anos de idade, é esperada uma frequência respiratória normal como sendo: 
 
a) Até 20 mrm. 
b) Até 30 mrm. 
c) Até 40 mrm. 



Realização A. V. Moreira                                                                                                             Nível Médio 

Cargo 014 Técnico de Enfermagem 10 
 

d) Até 50 mrm. 
e) Até 60 mrm. 
 
31. Sobre o processamento de produtos para saúde, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) O cabo de laringoscópio é classificado como artigo não-crítico. 
b) Os artigos não críticos requerem limpeza e/ou desinfecção de baixo ou médio nível. 
c) Os artigos semi-críticos requerem desinfecção de médio ou alto nível, ou 

esterilização. 
d) Os inaladores são classificados como artigos semi-críticos. 
e) Todas as máscaras de nebulização são classificadas como artigos críticos. 
 
32. Um paciente apresentou um episódio de crise convulsiva enquanto aguardava 
atendimento na Unidade de Saúde. Na avaliação primária deste paciente deve ser 
realizada a seguinte ação: 
 
a) Avaliar a responsividade. 
b) Mensurar a glicemia capilar. 
c) Monitorar a oximetria de pulso. 
d) Monitorar os sinais vitais. 
e) Proteger o paciente para evitar traumas adicionais. 
 
33. Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo: 
 

➢ Deglutição difícil, geralmente dolorosa. 
➢ Desigualdade de diâmetro das pupilas. 

 
Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão 
utilizados pelo profissional de enfermagem: 
 
a) Diplegia e Miose. 
b) Disartria e Midríase. 
c) Disfagia e Anisocoria. 
d) Dispepsia e Isocoria. 
e) Dispneia e Midríase. 
 
34. Uma mãe procurou a Unidade Básica de Saúde em busca de informações sobre com 
qual idade seu filho deveria receber uma dose da vacina varicela. O Técnico em 
Enfermagem deve informar à mãe que, de acordo com o Calendário Nacional de 
Vacinação (2019), deve ser administrada uma dose da vacina varicela na criança com a 
seguinte idade: 
 
a) 3 meses. 
b) 6 meses. 
c) 12 meses. 
d) 4 anos. 
e) 5 anos. 

 
35. Julgue os itens a seguir: 
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I. A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. 

II. A saúde é um direito inerente ao ser humano, podendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

III. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas públicas e sociais que visem à erradicação de doenças agudas e de 
outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. 

IV. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

 
   Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Existe uma afirmativa falsa. 
b) Os itens I e III são verdadeiros. 
c) Os itens I, II e IV são verdadeiros. 
d) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
e) As afirmativas I, II e III estão erradas. 
 

36. Assinale a alternativa CORRETA quanto a organização dos serviços de saúde: 
 
a) Um paciente que precisa de tratamento quimioterápico poderá recebê-lo no serviço de 

atenção primária em hospitais com profissionais de saúde treinados. 
b) A organização dos serviços de saúde em níveis de atenção primário, secundário e 

terciário considera a complexidade tecnológica dos procedimentos. 
c) A vacinação deve ser classificada como um procedimento de atenção secundária, 

quando for realizada no ambulatório de um hospital. 
d) O serviço de atenção secundária é disponibilizado para o trabalhador acidentado 

atendido no pronto socorro. 
e) Um paciente que precisa de tratamento quimioterápico poderá recebê-lo no serviço de 

atenção terceária em hospitais com profissionais de saúde treinados. 
 
37. De acordo com a Lei nº 8.142/90, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) As conferências de Saúde são realizadas a cada 4 anos; 
b) O conselho de saúde deve atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente; 
c) As conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõe as diretrizes para a 

formulação das políticas de saúde; 
d) O conselho de saúde deve atuar na prestação de serviços de saúde, dada a sua 

função de ordenação da rede de serviços; 
e) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 
da saúde, e dá outras providências. 

 
 
38. O desenvolvimento de sistemas de vigilância implica o acesso a elevada gama de 
informações, especialmente as relativas à morbidade, mortalidade, estrutura demográfica, 
estado imunitário e nutricional da população, situação socioeconômica, saneamento 
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ambiental, entre outras. Com referência às fontes de dados que se oferecem para a 
implementação de sistemas de vigilância de agravos específicos, podemos afirmar que: 
 
a) A Vigilância com base em sistemas de notificações de doenças, quando na sua forma 

típica, tem por base leis e regulamentos que obrigam o médico e outros profissionais 
de saúde a notificar doenças da maneira mais ágil possível às autoridades locais e 
estaduais da saúde. Nesse caso, o tipo vigilância é o passivo. 

b) A vigilância com base em ‘eventos sentinelas” pode ser utilizada em sistemas de 
vigilância de doenças infecciosas que sejam identificados diretamente por meio do 
que tem sido denominado eventos sentinelas de saúde. 

c) De um modo geral, a vigilância com base em dados hospitalares não é utilizada 
isoladamente. No entanto, determinadas infecções, como as salmoneloses de origem 
animal e shigueloses, por não apresentarem síndrome clínica característica ou 
específica, só podem ser acompanhadas sistematicamente por meio de informações 
geradas em laboratórios, que constituem fonte de informação indispensável, não só 
para doenças infecciosas, mas para qualquer agravo diagnosticado exclusivamente 
por meio de análises laboratoriais. 

d) A vigilância com base em ‘eventos sentinelas” apresenta alguns problemas 
operacionais, principalmente relativos à garantia do grupo de médicos sentinelas 
como amostra representativa. 

e) A vigilância com base em informações obtidas em unidade de assistência primária à 
saúde, apresenta alguns problemas operacionais, principalmente relativos à garantia 
do grupo de médicos como amostra representativa. 

 
39.  Com o objetivo de identificar mudanças no padrão de comportamento das doenças 
em determinado distrito sanitário, deve-se comparar dados atualizados de morbidade com 
informações similares obtidas: 
 
a) Durante períodos correspondentes em anos anteriores. 
b) De notificações em períodos recentes de populações imediatamente vizinhas. 
c) Em algumas áreas do próprio distrito que apresentam características específicas em 

comum. 
d) Durante períodos opostos em anos anteriores, para fins de comparação e 

especificação de sazonalidade. 
e) Em algumas áreas de distritos vizinhos, com características específicas em comum 

para fins de comparação e especificação de sazonalidade. 
 
40. A análise dos dados de vigilância requer ou envolve, essencialmente, qual dos 
seguintes procedimentos? 
 
a) Comparar incidências atualizadas de mortalidade, com alguns valores normais 

esperados. 
b) Verificar se os dados em comum de eventos atuais e os valores normais ou 

esperados são significativos. 
c) Identificar as diferenças entre os dados atuais e os valores normais ou esperados. 
d) Comparar incidências atualizadas de mortalidade com alguns valores inesperados. 
e) Identificar as paridades entre os dados atuais e os valores normais ou esperados. 
 
 
 


