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1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão 
que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao 
contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves 
comprido, o primeiro era baixo e moreno, o segundo 
alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da 
paternidade nascia das maneiras com que o primeiro 
tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em 
carinhos, cautelas e pensamentos. 

(Machado de Assis. “Pílades e Orestes”. In: Os cem melhores contos 
brasileiros do século, p.63.) 

 
I. Em “A ideia da paternidade nascia das maneiras 

com que o primeiro tratava o segundo”, 
considerando a totalidade do texto, tem-se um caso 
de coesão referencial.  

II. Os adjetivos empregados ao longo do texto 
evidenciam uma comparação entre os 
personagens. 

III. O texto é narrado em terceira pessoa e predomina 
a linguagem coloquial.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
2. Considerando, ainda, o texto da questão anterior, 

analise a seguinte oração: 

Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas 
e pensamentos.  

O verbo empregado está conjugado em qual tempo e 
modo verbais? 

a) Futuro do presente do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Futuro do pretérito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 
3. Assinale a alternativa em que há ERRO no emprego da 

vírgula.  

a) Eu ando de bicicleta todos os dias. Ele, apenas nos 
finais de semana.  

b) A profissão de Maurício, que é revisor de textos, 
requer muita atenção às regras gramaticais. 

c) Joice, queria mais tempo para estudar para a prova.   
d) Ana entregou o trabalho de português, e Sofia ficou 

encarregada de corrigir as redações.   
 
4. Leia as assertivas e assinale a alternativa correta 

quanto às vozes verbais: 

I. Na voz ativa o sujeito é agente.  
II. A voz passiva pode ser analítica, sintética ou 

reflexiva.  
III. Em “Aspirou-se a casa toda”, tem-se voz ativa.  
IV. Em “Nos encontraremos amanhã, no lugar de 

sempre”, tem-se voz reflexiva recíproca.  

a) Apenas I está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas III e IV estão incorretas. 
d) Apenas II e III estão incorretas. 

 

5. Após a leitura do texto apresentado a seguir, leia as 
assertivas: 

Cidade Invisível  
2021 | 16 | 1 temporada  
Programas e séries brasileiras 
Após uma tragédia familiar, um homem descobre 
criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se 
dá conta de que elas são a resposta para seu passado 
misterioso. 

Estrelando: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio 
Lago.  

(Disponível em: https://www.netflix.com/br/title/80217517.) 

I. Considerando seus elementos e suas 
características, pode-se afirmar que o texto se trata 
de uma sinopse, uma vez que apresenta, de forma 
resumida, o conteúdo de um produto cultural.  

II. Há, no texto, elementos subjetivos que expressam 
comentários e avaliações pessoais.  

III. O texto em questão pode ser classificado como 
dissertativo-argumentativo.   

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva II está incorreta. 
b) Apenas a assertiva I está correta. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II e III estão corretas. 

 
Para responder às questões 6 e 7, leia o texto apresentado 
a seguir: 

VISÕES DA NOITE  

Passai, tristes fantasmas! O que é feito 
Das mulheres que amei, gentis e puras, 
Umas devoram negras amarguras, 
Repousam outras em marmóreo leito! 
 
Outras no encalço de fatal proveito 
Buscam à noite as saturnais escuras, 
Onde empenhando as murchas formosuras 
Ao demônio do ouro rendem preito! 
 
Todas sem mais amor! Sem mais paixões! 
Mais uma fibra trêmula e sentida! 
Mais um leve calor nos corações! 
 
Pálidas sombras de ilusão perdida, 
Minh’alma está deserta de emoções, 
Passai, passai, não me poupeis a vida! 
 
(Autor: Fagundes Varella) 

 
6. Com relação às classes gramaticais, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os vocábulos “fantasmas” e “marmóreo” são 
substantivos. 

b) O verbo “empenhando”, considerando sua forma 
nominal, está no gerúndio. 

c) O vocábulo “está” se trata de um verbo de ligação. 
d) Os vocábulos “gentis” e “trêmula” pertencem à 

mesma classe gramatical. 
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7. Considerando aspectos ortográficos, semânticos e de 
acentuação, leia as assertivas: 

I. O sinal de pontuação empregado em “Minh’alma” é 
denominado apóstrofo.  

II. Os vocábulos “trêmula” e “pálida” são 
proparoxítonos.  

III. O vocábulo “deserta” poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por “vazia”.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está incorreta. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) A assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva III está incorreta. 

 
8. Na frase “Aquela senhora, a partir de hoje, trabalha em 

outra empresa”, os pronomes são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Demonstrativo e indefinido. 
b) Relativo e possessivo. 
c) Demonstrativo e pessoal. 
d) Pessoal e relativo. 

 
9. Analise o emprego das conjunções nas assertivas 

abaixo e assinale, correta e respectivamente, a ideia 
expressa por cada uma delas.  

I. Ela não irá ao parque, porque haverá prova no 
mesmo dia.  

II. Ele ficará feliz, se você for visitá-lo.  
III. Ela estudou, a fim de passar no concurso. 

a) Consequência; condição; causa. 
b) Conclusão; causa; explicação. 
c) Explicação; condição; finalidade. 
d) Condição; concessão; conclusão. 

 
10. Na frase “Deve-se ter discrição na descrição dos 

fatos”, os termos destacados estabelecem, entre si, 
uma relação de: 

a) Homonímia.  
b) Paronímia. 
c) Antonímia. 
d) Sinonímia. 

 
11. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à 

Saúde segundo a Constituição Federal de 1988: 

a) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de 
concurso público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

b) Os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando o progressivo acréscimo das 
disparidades regionais. 

c) Ao Sistema Único de Saúde compete fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de 
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano e animal. 

d) O Sistema Único de Saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

12. Segundo a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90, as ações e 
serviços públicos de saúde e serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com diretrizes e obedecendo 
a princípios. Assinale a alternativa INCORRETA no que 
diz respeito aos princípios: 

a) Preservação da dependência das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral. 

b) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento. 
c) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 

sua saúde. 
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 
 
13. Em relação à competência e as atribuições que 

exercerão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em seu âmbito administrativo, leia o 
apresentado a seguir e identifique a sequência correta: 

I. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento 
de padrões de qualidade e parâmetros de custos 
que caracterizam a assistência à saúde. 

II. Elaboração de normas para regular as atividades 
de serviços privados de saúde, tendo em vista a 
sua relevância pública. 

III. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros 
e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 
em conformidade com a definição da política 
consubstanciada em planos de saúde, aprovados 
pelos conselhos de saúde. 

IV. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população. 

A sequência correta é: 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069/1990: 

a) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive os pais. 

b) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção 
à saúde de gestantes, públicos e privados são 
obrigados a manter o registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo de dezesseis anos. 

c) Os filhos, da relação do casamento, ou por adoção, 
terão os mesmos direitos e deveres, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

d) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou 
frequente de crianças na primeira infância receberão 
formação específica e permanente para a detecção 
de sinais de risco para o desenvolvimento físico, 
bem como para o acompanhamento que se fizer 
necessário. 
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15. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/2003, 
assinale a alternativa correta: 

a) O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles 
especificamente aos seguintes órgãos: autoridade 
policial e aos Conselhos Municipal e Estadual do 
Idoso. 

c) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, 
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, 
para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial 
às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

d) A perda da condição de segurado será considerada 
para a concessão da aposentadoria por idade, 
desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo 
de contribuição correspondente ao exigido para 
efeito de carência na data de requerimento do 
benefício. 

 
16. No que diz respeito às entidades de atendimento ao 

idoso, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O dirigente de instituição prestadora de atendimento 
ao idoso responderá civilmente pelos atos que 
praticar em detrimento do idoso, com prejuízo das 
sanções administrativas. 

b) Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios do Estatuto do Idoso. 

c) Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo 
em caso de força maior. 

d) As entidades governamentais e não governamentais 
de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de 
seus programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou 
Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes 
de atendimento. 

 
17. Assinale a alternativa correta no que diz respeito às 

competências da Justiça da Infância e da Juventude 
segundo a Lei Federal 8.069/1990: 

a) Aplicar penalidades judiciais nos casos de infrações 
contra norma de proteção à criança ou adolescente. 

b) Conhecer de ações penais fundadas em interesses 
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 
adolescente. 

c) Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, 
quando faltarem os avós. 

d) Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 
 
 
 

18. Leia o apresentado abaixo e identifique a sequência 
correta de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 

I. A remissão não implica necessariamente o 
reconhecimento ou comprovação da 
responsabilidade, nem prevalece para efeito de 
antecedentes, podendo incluir eventualmente a 
aplicação de qualquer das medidas previstas em 
lei, exceto a colocação em regime de semi-
liberdade e a internação. 

II. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou 
abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a 
autoridade judiciária poderá determinar, como 
medida cautelar, o afastamento do agressor da 
moradia comum. 

III. O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zela pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 

IV. São impedidos de servir no mesmo Conselho 
marido e mulher, ascendentes e descendentes, 
sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 
enteado. 

A sequência correta é: 

a) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e IV estão corretas  
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão incorretas. 

 
19. No que diz respeito à Norma Operacional da 

Assistência à Saúde, responda com a alternativa 
correta: 

a) A garantia de acesso aos procedimentos de baixa 
complexidade é de responsabilidade solidária entre 
o Ministério da Saúde e as Secretarias dos 
Municípios da Saúde e do Distrito Federal. 

b) O Plano Diretor de Regionalização deve conter no 
que diz respeito à assistência a descrição da 
organização do território estadual em 
regiões/microrregiões de saúde e módulos 
assistenciais, com a identificação dos municípios-
sede e municípios-polo e dos demais municípios 
abrangidos. 

c) A qualificação de cada macrorregião, no âmbito da 
assistência à saúde, estará condicionada na 
apresentação pelo gestor estadual do Plano Diretor 
de Regionalização do estado. 

d) O Plano Diretor de Regionalização deverá ser 
elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos 
cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a ações individuais e serviços vinculados 
a determinadas responsabilidades mínimas. 
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20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
assunto Estratégia da Saúde da Família: 

a) O PSF facilita a compreensão do paciente no 
contexto em que vive, como exemplo, as visitas 
domiciliares que possibilitam a identificação dos 
componentes de cada núcleo familiar. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) teve início no fim de década de 80 como 
uma iniciativa de algumas áreas do Norte do país 
em buscar alternativas para melhorar as condições 
de saúde de suas comunidades. 

c) O Programa Saúde da Família é uma estratégia 
desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o 
objetivo de oferecer atenção básica de forma mais 
resolutiva e humanizada. 

d) O Programa Saúde da Família possui ações para a 
promoção e proteção da saúde, como também para 
a prevenção, recuperação e reabilitação de doenças 
e agravos, incluindo o diagnóstico e o tratamento. 

 
21. Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. As precauções-padrão representam um conjunto de 
medidas que devem ser seguidas para todos os 
pacientes independente da suspeita ou não de 
infecções. 

II. As precauções-padrão envolvem: higienização das 
mãos; luvas, avental, óculos e máscara quando 
aplicáveis; e o descarte apropriado de materiais e 
insumos, em recipientes apropriados, como a caixa 
pérfuro-cortante. 

III. As precauções de contato envolvem a higienização 
das mãos, avental, luvas e quarto privativo. Quando 
não houver disponibilidade de quarto privativo, a 
distância mínima entre dois leitos deve ser de um 
metro. 

IV. As precauções para gotículas incluem a 
higienização das mãos, a máscara cirúrgica (para o 
profissional), a máscara cirúrgica (para o paciente 
durante transporte) e quarto privativo. Quando não 
houver disponibilidade de quarto privativo, o 
paciente pode ser internado com outros infectados 
pelo mesmo microrganismo. A distância mínima 
entre dois leitos deve ser de um metro. 

V. As precauções para aerossóis envolvem a 
higienização das mãos, a máscara PFF2 (N-95) 
para o profissional, a máscara cirúrgica (para o 
paciente durante transporte) e quarto privativo. 
Quando não houver disponibilidade de quarto 
privativo, o paciente pode ser internado com outros 
pacientes com infecção pelo mesmo 
microrganismo. Pacientes com suspeita de 
tuberculose resistente ao tratamento não podem 
dividir o mesmo quarto com outros pacientes com 
tuberculose. 

a) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

22. Sobre a coqueluche, verifique as assertivas e assinale 
a correta. 

I. A coqueluche o é uma doença infecciosa aguda e 
transmissível, que compromete o aparelho 
respiratório (traquéia e brônquios).  

II. É causada pelo vírus Bordetella pertussis.  
III. A doença evolui em três fases sucessivas. A fase 

catarral inicia-se com manifestações respiratórias e 
sintomas leves, que podem ser confundidos com 
uma gripe: febre, coriza, mal-estar e tosse seca. 
Em seguida, há acessos de tosse seca contínua. 
Na fase aguda, os acessos de tosse são finalizados 
por inspiração forçada e prolongada, vômitos que 
provocam dificuldade de beber, comer e respirar. 
Na convalescença, os acessos de tosse 
desaparecem e dão lugar à tosse comum.  

IV. Bebês menores de seis meses são propensos a 
apresentar formas graves da doença, que podem 
causar desidratação, pneumonia, convulsões, lesão 
cerebral e levar à morte. 

V. Apenas os indivíduos que já tenham adquirido a 
doença ou recebido a vacina DTP não correm o 
risco de adquiri-la. 

a) Apenas as assertivas I, III, IV e V são corretas. 
b) As assertivas I, II, III, IV e V são corretas. 
c) Apenas as assertivas II, IV e V são corretas. 
d) Apenas as assertivas I e V são corretas. 

 
23. Sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Os Hospitais Amigos da Criança assegurarão às 
mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta 
hospitalar responsável e contrarreferência na 
Atenção Básica, bem como, o acesso a outros 
serviços e grupos de apoio à amamentação, após a 
alta. 

b) Os Hospitais Amigos da Criança habilitados 
perceberão incrementos financeiros aos 
procedimentos de assistência ao parto e 
atendimento ao recém-nascido em sala de parto, 
nos termos da Portaria n. 1.153/2014. 

c) Os Hospitais Amigos da Criança deverão ofertar à 
mulher métodos farmacológicos e não-
farmacológicos de alívio da dor, a possibilidade de 
indução/aceleração do parto de modo orientado, 
bem como, a opção por parto vaginal e/ou 
cesariana, independente se há ou não 
complicações, respeitando-se a vontade e livre 
arbítrio da mulher. 

d) Trata-se de uma estratégia de promoção, proteção e 
apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da 
criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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24. Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
verifique as assertivas e assinale a correta. 

a) A prevenção combinada (associação de diferentes 
métodos de prevenção ao mesmo tempo ou em 
sequência) não é adotada na Atenção Básica, uma 
vez comprovada a sua ineficácia. As pessoas se 
previnem conforme as características e momentos 
de sua vida, ou seja, a orientação deve respeitar 
essa especificidade. 

b) A infecção pelo HPV apresenta sintomas na maioria 
das pessoas, como verrugas na região genital e no 
ânus (denominadas tecnicamente condilomas 
acuminados e popularmente conhecidas como 
"crista de galo", "figueira" ou "cavalo de crista") e 
causam pruridos. Por esse motivo, o diagnóstico 
costuma ser rápido e fácil, tanto em homem quanto 
mulher. 

c) A donovanose é uma IST crônica progressiva, 
causada pela bactéria Klebsiella granulomatis. 
Acomete preferencialmente a pele e mucosas das 
regiões da genitália, da virilha e do ânus. Causa 
úlceras e destrói a pele infectada. 

d) Quando a sífilis é detectada na gestante, o 
tratamento só pode ser iniciado no terceiro trimestre 
da gestação, com a penicilina benzatina, devido a 
permeabilidade placentária. Este é o único 
medicamento capaz de prevenir a transmissão 
vertical.  

 
25. Sobre a nutrição enteral, verifique as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 

I. A sondagem nasoenteral (SNE) é realizado na 
técnica de assepsia médica 

II. O decúbito indicado para a realização de lavagem 
intestinal é o Fowler 

III. Para a SNE, deve-se lubrificar a sonda com 
vaselina (ou outro lubrificante lipossolúvel) 

IV. A sonda enteral deve ser lavada antes e após a 
administração de fármacos por sua via. 

a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) As assertivas I, III e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV são corretas. 

 
26. Sobre o preparo e administração de fármacos na via 

subcutânea (SC), é correto afirmar: 

a) Para agulhas com calibre 25mm x 0,7mm o ângulo 
utilizado é de 90°. 

b) A área de aplicação da via SC costuma ser a região 
abdominal. 

c) É indicado para a administração de vacinas e 
antibióticos.  

d) Quando se aplica um fármaco por via subcutânea a 
substância é injetada na derme. 

 
27. Assinale a alternativa que se encontra na Lista Nacional 

de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e 
Eventos da Saúde Pública. 

a) Doença de Chagas Crônica. 
b) Escabiose. 
c) Estomatite Aftosa. 
d) Dermatobiose. 

 

28. Sobre os Testes de Triagem Neonatal, verifique as 
assertivas e assinale a INCORRETA. 

a) O teste do pezinho é feito pelo SUS, sendo 
diagnosticadas seis doenças: fenilcetonúria, 
hipotireoidismo congênito, doença falciforme e 
outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência 
de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 

b) O Teste do Reflexo Vermelho (Teste do Olhinho) 
pode detectar qualquer alteração que cause 
obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma 
congênito e outros problemas. É um teste simples, 
rápido, porém dolorido, que consiste na identificação 
de um reflexo vermelho que aparece quando um 
feixe de luz ilumina o olho do bebê.  

c) O Teste do Coraçãozinho pode detectar cardiopatias 
congênitas e consiste em medir a oxigenação do 
sangue do recém-nascido com o auxílio de um 
oxímetro, que deve ser colocado primeiramente na 
mão direita e posteriormente em um dos pés do 
bebê. Caso algum problema seja detectado, o bebê 
é encaminhado para fazer outros exames. O teste é 
feito entre 24h e 48h após o nascimento, é simples, 
gratuito e indolor. 

d) A Triagem Neonatal Auditiva ou Teste da Orelhinha 
é realizado entre 24h e 48h de vida do bebê e 
identifica possíveis problemas auditivos no recém-
nascido. É feito com o bebê dormindo, em sono 
natural, é indolor e não machuca, não precisa de 
picadas ou sangue do bebê, não tem 
contraindicações e dura em torno de 10 minutos. 

 
29. Sobre as verminoses, verifique as assertivas e assinale 

a correta. 

I. Conhecida como amarelão, opilação, doença do 
Jeca Tatu, é uma infecção intestinal causada por 
nematódeos que pode apresentar-se assintomática 
em caso de infecções leves. 

II. Causada por um helminto, habitualmente não 
causa sintomatologia, mas pode manifestar-se por 
dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. 
Quando há grande número de vermes, pode 
ocorrer quadro de obstrução intestinal. 

III. Infecção por protozoários que atinge, 
principalmente, a porção superior do intestino 
delgado. A maioria das infecções é assintomática e 
ocorre tanto em adultos quanto em crianças. 
Quando sintomática, pode apresentar-se através de 
diarreia, acompanhada de dor abdominal. Pode ser 
adquirida pela ingestão de água com falhas no 
sistema de tratamento; também é descrita a 
transmissão envolvendo atividades sexuais, 
resultante do contato oro-anal. 

IV. É infestação intestinal causada por helmintos. Tem 
como característica principal, coceira retal 
frequentemente noturna, o que causa irritabilidade, 
desassossego, desconforto e sono intranquilo.  

V. É uma doença provocada por um verme intestinal, 
adquirido através de carne de boi ou de porco mal 
cozidos.  

a) I - Ancilostomose; II - Ascaridíase; III - Giardíase; IV 
- Oxiuríase; V - Teníase. 

b) I - Giardíase; II - Teníase; III - Oxiuríase; IV - 
Ancilostomose; V - Ascaridíase. 

c) I - Ancilostomose; II - Teníase; III - Giardíase; IV - 
Oxiuríase; V - Ascaridíase.   

d) I - Teníase; II - Giardíase; III - Ascaridíase; IV - 
Oxiuríase; V - Ancilostomose. 
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30. Conforme a Lei Federal 9.263/96, o planejamento 
familiar é direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo 
conjunto de ações de regulação da fecundidade que 
garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 
casal. A Lei de Planejamento Familiar estabelece as 
regras de esterilização cirúrgica. Nesse tema, verifique 
as assertivas e assinale a correta. 

I. Somente podem submeter-se à esterilização 
cirúrgica homens e mulheres com capacidade civil 
plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, 
pelo menos, com dois filhos vivos, desde que 
observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a 
manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período 
no qual será propiciado à pessoa interessada 
acesso a serviço de regulação da fecundidade, 
incluindo aconselhamento por equipe 
multidisciplinar, visando desencorajar a 
esterilização precoce. 

II. A esterilização cirúrgica também pode ser realizada 
quando uma nova gravidez pode trazer risco à vida 
ou à saúde da mulher ou do futuro concepto. 

III. A esterilização não pode ser realizada durante os 
períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 
comprovada necessidade, por sucessivas 
cesarianas anteriores.  

IV. As únicas formas aprovadas para esterilização são 
a laqueadura tubária e a vasectomia, não sendo 
permitida sua realização pela retirada do útero ou 
dos ovários. 

a) Apenas as assertivas I e II são corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
c) Apenas as assertivas I, III e IV são corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas. 

 


