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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1
(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.

5

9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.
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20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
21. A saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde
(SUS) é um sistema porque é formado por várias instituições dos três níveis de
governo e pelo setor privado, com o qual são feitos contratos e convênios para
realização de serviços e ações. Dentro desta concepção segue alguns dos princípios e
diretrizes do SUS:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto de ações que deverão
atender o indivíduo sem privilégios de qualquer espécie.
III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
V. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento
básico.
VI. 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.
As afirmativas CORRETAS estão apontadas na alternativa:
A) As afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.
B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
C) As afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.
D) As afirmativas II, III e VI estão corretas.
E) Todas as afirmativas acima estão corretas.

22. De acordo com a Lei Federal 11.350/06, o Agente de Combate às Endemias tem
como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado, neste sentindo leia
atentamente as afirmativas abaixo:
I. O Agente de Combate às Endemias deverá preencher alguns requisitos para o
exercício da atividade, sendo estes: haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o ensino
fundamental.
II. Compete ao Estado prestar assistência financeira complementar aos Municípios,
para o cumprimento do piso salarial do agente de combate às endemias.
III. O valor da assistência financeira complementar é fixado em 70% (setenta por
cento) do piso salarial que refere esta Lei.
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IV. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do
agente de combate às endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho
adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: prática de falta grave
conforme enumeradas pela CLT; acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas; necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa;
insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo
menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em
trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a
continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo
com as peculiaridades das atividades exercidas.
As afirmativas CORRETAS estão apontadas na alternativa:
A) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
B) As afirmativas II e III estão corretas.
C) As afirmativas I e IV estão corretas.
D) Somente a afirmativa II está correta.
E) Todas as afirmativas acima estão corretas.

23. Várias medidas podem ser desenvolvidas para o controle de pragas, que poderão
ser usadas tanto na saúde pública quanto na agricultura. Tais ações devem, sempre
que possível, serem colocadas em prática, a maneira mais racional de controlar um
tipo de praga, na perspectiva de evitar ou minimizar maiores danos. Os tipos de
controle vetorial são:
I. O controle biológico refere-se ao uso de inseticidas para controlar as diferentes fases
dos insetos. Para o controle de insetos vetores de doenças utilizam-se produtos que
são formulados de acordo com a fase e os hábitos do vetor. Os inseticidas podem
ser classificados como larvicidas, cujo alvo são as fases larvárias, ou adulticidas
direcionados a controlar os insetos adultos, para o qual se utilizam aplicação
residual ou aplicação espacial.
II. O controle mecânico ou ambiental faz uso de métodos que eliminam ou reduzem as
áreas onde os vetores se desenvolvem como a remoção da água estagnada, a
destruição de pneus velhos e latas que servem como criadouros de mosquito. Ou
podem ser utilizados métodos que limitam o contato homem-vetor como
mosquiteiros, telas nas janelas das casas ou roupas de proteção.
III. O controle químico é aquele que usa os parasitas, patógenos ou predadores
naturais para o controle de populações do vetor, tais como Bacillus thuringiensis
istraelensis (BTI) ou peixes que comem as larvas do mosquito como Gambusia
affinis.
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As afirmativas CORRETAS estão apontadas na alternativa:
A) Somente a afirmativa III está correta.
B) As afirmativas I e II estão corretas.
C) As afirmativas II e III estão corretas.
D) Somente a afirmativa II está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

24. É através das visitas domiciliares que podemos identificar e avaliar as condições
de habitação e de saneamento básico da população. Esses são fatores importantes
para determinar e condicionar a saúde e qualidade de vida da população no local
onde vivem. Para o desenvolvimento desta ação é preciso estar atento à alguns
critérios. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale V (verdadeiro) para os
ítens verdadeiros e F (falso) para os ítens falsos, quanto a realização das referidas
visitas:
( ) As estratégias para atingir a meta das visitas domiciliárias devem não somente ser
técnicas e políticas, mas também ideológicas. É correto afirmar que a visita domiciliar
permite um olhar mais crítico da realidade da população local, sendo esse um
importante instrumento na Estratégia Saúde da Família.
( ) O agente comunitário de saúde na sua função de orientar, monitorar, esclarecer e
ouvir, passa a exercer também o papel de educador. Assim é fundamental que sejam
compreendidas as implicações que isso representa dentro do contexto familiar.
( ) A visita domiciliar geralmente é uma prática simples, por isso não requer
planejmento prévio específico. Como o agente é um ente da própria comunidade
dispensa apresentações da sua pessoa assim como relativos ao trabalho, pois isso já é
de conhecimento de toda a comunidade.
( ) Durante a visita domiciliar caso o agente comunitário identifique situações que
possam gerar desconforto, como diferenças religiosas, culturais, etnicas, orientação
sexual, este pode solicitar que outro agente faça visita nesta família ou abster-se da
realização de visitas, desde que seja planejado anteriormente com a equipe.
( ) Após a finalização da visita o agente comunitário de saúde deve verificar se o
objetivo dela foi alcançado e se foram dadas e colhidas as informações necessárias
planejadas previamente com a equipe.
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) F, F, F, V, F.
B) V, V, V, F, V.
C) F, F, V, V, V.
D) F, F, F, V, V.
E) V, V, F, F, V.
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25. A epidemiologia é uma área da saúde pública voltada para a compreensão do
processo saúde-doença no âmbito de populações. Fundamenta-se no raciocínio
causal; preocupa-se também com o desenvolvimento de estratégias e ações voltadas
para a proteção e promoção da saúde da comunidade, dentro deste contexto leia
atentamente as afirmativas abaixo:
I. A epidemiologia preocupa-se com a freqüência e o padrão dos eventos relacionados
com o processo saúde-doença na população. A freqüência inclui não só o número
desses eventos, mas também as taxas ou riscos de doença nessa população. O
conhecimento das taxas constitui ponto de fundamental importância para o
epidemiologista, uma vez que permite comparações válidas entre diferentes
populações.
II. A busca da causa e dos fatores que influenciam a ocorrência dos eventos
relacionados ao processo saúde-doença diz respeito a distribuição desses eventos.
III. Para que uma ação de saúde seja avaliada através de sua eficiência, deve ser
avaliada pela medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é
alcançada. Se duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a mais
eficiente é a de menor custo.
IV. O padrão de ocorrência dos eventos relacionados ao processo saúde-doença diz
respeito aos determinantes destes eventos, que por sua vez devem ter as seguintes
características: de tempo (tendência num período, variação sazonal, etc.), de lugar
(geográfica, urbano-rural, etc.) e da pessoa (sexo, idade, profissão, etnia, etc.).
Assinale a alternativa que contenha as afirmativas descritas acima CORRETAS:
A) As afirmativas II e III estão corretas.
B) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) As afirmativas II e IV estão corretas.
E) As afirmativas I e III estão corretas.

26. O Ministério da Saúde estabeleceu no seu plano de ações e metas priorizar o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), estimulando a sua expansão e
reconhecendo como uma das importantes estratégias para contribuir no
aprimoramento e na consolidação do Sistema Único de Saúde, a partir da
reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar. Neste sentido alguns pontos
destacam-se:
I. Cabe as Secretarias de Estado da Saúde regulamentar e regular o cadastramento dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e enfermeiros instrutores/supervisores no
SIA/SUS.
II. Ao Ministério da Saúde cabe regular o cadastramento dos ACS e enfermeiros
instrutores/supervisores no SIA/SUS.
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III. E aos municípios cabe garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com
dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas
atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo
50 ACS para 01 enfermeiro.
IV. O ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 750
pessoas. Sendo considerados como requisitos para o ACS: ser morador da área onde
exercerá suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de
dezoito anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades.
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com as afirmativas acima:
A) Somente a afirmativa III está correta.
B) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) As afirmativas III e IV estão corretas.
D) Somente a afirmativa IV está correta.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

27. A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao
organismo um estado de resistência, ou seja, de imunidade, contra determinadas
enfermidades infecciosas. É uma das estratégias de prevenção mais significativas.
Quanto ao calendário básico de imunização, uma criança nascida a termo, ao nascer
recebe as vacinas da BCG e Hepatite B, com 120 dias de vida ela deverá receber as
seguintes vacinas:
A) 2º dose da Hepatite B, 2º dose da pentavalente, 1º dose da pneumo 10 e 1º dose
da meningo C.
B) 2º dose da VIP, 2º dose da pentavalente, 2º dose da pneumo 10 e 2º dose da
rotavírus.
C) 2º dose da VOP, 1º dose da pentavalente, 1º dose da pneumo 10 e 1º dose da
rotavírus.
D) 2º dose da VOP, 2º dose da pentavalente, 2º dose da pneumo 10, 2º dose da
rotavírus e 2º dose da meningo C.
E) Nenhuma das anteriores.
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28. A vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporciona o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
No desencadeamento do processo de vigilância desenvolve-se alguns passos:
I. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à
saúde, feita á autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão,
para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
II. A notificação deverá ser registrada no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
(SNVE), onde cada cidadão terá direito a consulta pública dos fatos para que
medidas preventivas possam ser tomadas.
III. Notiﬁcação compulsória de doenças, é uma das principais fontes da vigilância
epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo
de informação - decisão - ação.
IV. A vigilância epidemiológica desencadeia suas atividades a partir da ocorrência de
um evento sanitário de caso suspeito ou conﬁrmado de doença sob vigilância. A
coleta de dados ocorre somente a nível municipal e estadual de atuação do sistema
de saúde.
V. A investigação epidemiológica é um método de trabalho frequentemente utilizado
em casos de epidemias causados somente por doenças transmissíveis. Consiste em
um estudo de campo realizado a partir de casos (clinicamente declarados ou
suspeitos) e de portadores, objetivando avaliar a ocorrência do ponto de vista de
suas implicações para a saúde coletiva.
Assinale a alternativa que contenha as afirmativas CORRETAS:
A) As afirmativas III, IV e V estão corretas.
B) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) As afirmativas I e III estão corretas.
D) As afirmativas I, IV e V estão corretas.
E) Todas estão corretas.
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29. Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos que sofrem contínuas
mutações, surgindo novas cepas. Em geral, as novas cepas que passam a infectar
humanos apresentam 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. Em
relação ao vírus da influenza é correto:
I. Os reservatórios conhecidos na natureza para o vírus da influenza do tipo A (H1N1)
são os seres humanos e as aves. As aves migratórias, principalmente as aquáticas e
as silvestres, desempenham importante papel na disseminação natural da doença
entre distintos pontos do globo terrestre.
II. O período de incubação relacionado ao vírus da Influuenza Tipo A (H1N1), pode
variar de 3 a 10 dias, sendo mais comum entre 3 a 7 dias.
III. As autoridades locais deverão ser imediatamente notificadas, diante de qualquer
caso suspeito de influenza ou por novo subtipo viral. Surto ou agregado de casos ou
óbitos de Influenza Humana e por resultados laboratoriais de casos individuais de
infecção pelo vírus da Influenza (H1N1) ou de novo subtipo viral e de amostras
procedentes de investigação de surtos de Influenza Humana.
IV. A Influenza (H1N1) foi declarada como uma virose endêmica no ano de 2009 pela
Organização Mundial de Saúde e continua sendo motivo de preocupação para as
autoridades de saúde nacionais e internacionais.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente a afirmativa III está correta.
B) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
E) Somente a afirmativa II está correta.
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30. A AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo
HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica
mais vulnerável a diversas doenças. Neste sentido leia atentamente as afirmativas
abaixo:
I. O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal); pelo sangue
(via parenteral e vertical); e pelo leite materno.
II. O período de incubação é o período após a fase de infecção aguda, até o
desenvolvimento da imunodeficiência. Esse período varia entre 5 e 10 anos em
média de seis anos.
III. O período de latencia é compreendido entre a infecção pelo HIV e o aparecimento
de sinais e sintomas da fase aguda, podendo variar de 5 a 30 dias.
IV. A transmissão vertical do HIV ocorre através da passagem do vírus da mãe para o
bebê durante a gestação, o trabalho de parto, o parto ou na amamentação. Quando
a mulher inicia o pré-natal sem ter realizado exames pré-gestacionais, o teste antiHIV deve ser feito, impreterivelmente, na primeira consulta de pré-natal e ser
repetido no início do terceiro trimestre, mesmo sem seu consentimento, pois a
saúde e a vida de seu filho devem ser preservadas a qualquer custo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) As afirmativas I, II e III estão corretas.
B) Somente a afirmativa I está correta.
C) Somente a afirmativa II está correta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.
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31. Referente aos sistemas de informação em Vigilância Epidemiológica relacione os
conceitos ao sistema a que se refere:
I. SIM
II. SINAN
III. GAL
IV. SIVEP
( ) Sistema que tem por objetivo informatizar o Sistema Nacional de Laboratórios de
Saúde Pública das Redes Nacionais de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e
Vigilância em Saúde Ambiental.
( ) Sistema que tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados
rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo,
através de uma rede informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar
subsídios à análise das informações de vigilância epidemiológica das doenças de
notificação compulsória.
( ) Sistema que tem por objetivo captar dados sobre os óbitos do país a fim de
fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde.
( ) Sistema Informatizado com o objetivo de realizar o acompanhamento das DDAs ao
longo do tempo e sua distribuição por faixa etária.
A alternativa que contempla a sequência CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) IV, II, I, III.
B) II, III, I, IV.
C) III, II, I, IV.
D) III. I, IV, II.
E) II, III, IV, I.

32. Referente à infecção por HIV, leia atentamente a afirmação abaixo:
“Consiste em uma forma emergencial de prevenção da infecção pelo HIV, para pessoas
que possam ter entrado em contato com o vírus recentemente, por meio de contato
sexual (incluindo os casos de violência) ou decorrente de algum acidente envolvendo
material contaminado no ambiente profissional de saúde.”
Esta definição refere-se a:
A) Profilaxia Pós-exposição.
B) Testes Rápidos Anti-Hiv.
C) Testes Elisa.
D) Teste de Imunofluorescência Indireta (IFI) para o HIV-1.
E) Teste Western blot (W. blot).
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33. Sobre Portaria SES Nº 242 de 10 de abril de 2015, que define a relação de
doenças e agravos de notificação compulsória de interesse para o Estado de Santa
Catarina, traz em seu Art. 1º “São de notificação compulsória às Secretarias
Municipais e Estadual de Saúde os casos suspeitos ou confirmados de”, EXCETO:
A) Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) internada ou óbito por SRAG.
B) Brucelose.
C) Cisticercose.
D) Leptospirose.
E) Teníase.

34. Sobre Zika Vírus, é correto afirmar:
I. A Febre do Zika Vírus (ZIKAV) é uma doença causada por vírus do gênero Flavivirus,
transmitida por mosquitos do gênero Aedes, tais como o Aedes aegypti e o Aedes
albopictus.
II. Até o momento, são conhecidas e descritas duas linhagens do ZIKAV: uma africana e
outra asiática, esta última, identificada no Brasil. Adicionalmente, estudo recente
aponta que a africana pode ser subdividida em linhagens do Leste e do Oeste da
África.
III. Segundo a literatura, mais de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem
manifestações clínicas. Porém, quando presentes, a doença se caracteriza pelo
surgimento do exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia
conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia, edema periarticular e
cefaleia. A artralgia pode persistir por aproximadamente um mês.
IV. O período de incubação da doença varia de 3 a 12 dias, sendo em média de 4 dias.
O período virêmico no homem ainda não foi estabelecido, mas acredita-se que seja
curto, o que permitiria a detecção direta do vírus até o 5º dia após o início dos
sintomas. Estima-se que o período de incubação no vetor seja de aproximadamente
10 dias.
V. Recentemente, foi observada uma correlação entre a infecção pelo ZIKAV e a
ocorrência de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e casos de Microcefalia no nordeste
do Brasil. Esta hipótese está em investigação, e foi decretada Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN).
A alternativa que contempla as afirmações CORRETAS está na letra:
A) Somente II, III, IV e V estão corretas.
B) Somente I, II e III estão corretas.
C) Somente I, III e IV estão corretas.
D) Somente II, IV e V estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.
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35. A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de
funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo,
permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo
selecionado como alvo das ações. Sendo assim, são funções da vigilância
epidemiológica, EXCETO:
A) Recomendação das medidas de controle apropriadas.
B) Análise e interpretação dos dados processados.
C) Interdição de locais que ofereçam risco a saúde.
D) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.
E) Divulgação de informações pertinentes.

36. A ação investigativa epidemiológica de surto de doenças transmitida por
alimentos, é de responsabilidade do órgão municipal de saúde, e o município que
não possuir um setor especializado deverá comunicar a Secretaria estadual de saúde,
para apoiar a ação investigativa. Os objetivos da investigação epidemiológica são:
I. Coletar informações básicas necessárias ao controle do surto de DTA (Doenças
Transmitida por Alimentos).
II. Diagnosticar a doença e identificar os agentes etiológicos relacionados ao surto;
III. Identificar fatores de risco associados ao surto.
IV. Propor medidas de intervenção, prevenção e controle.
V. Analisar a distribuição das DTA (Doenças Transmitida por Alimentos) na população
sob risco.
VI. Não divulgar os resultados da investigação epidemiológica as áreas envolvidas e a
comunidade, para não promover o agravamento da situação.
Dos itens acima a alternativa que contempla o item INCORRETO é:
A) Somente item VI.
B) Somente item II.
C) Somente item III.
D) Somente os itens II e VI.
E) Somente itens II e III.
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37. Referente as DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos) podem ser causadas por:
I. Bactérias
II. Vírus
III. Parasitas
IV. Substâncias tóxicas
São itens VERDADEIROS referentes ao questionamento acima os apontados na
alternativa:
A) Somente IV e V.
B) Somente o item I.
C) Somente os itens I e II.
D) Somente o item III.
E) Todos os itens corretos.

38. Referente a rubéola, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
I. O exantema da rubéola apresenta diferença particular com outras doenças
exantemáticas.
II. A rubéola é considerada altamente contagiosa, tanto quanto o sarampo.
III. Os efeitos teratogênicos são decorrentes da resposta inflamatória ao vírus e da
hipoplasia devido a depressão da mitose.
IV. O diagnóstico sorológico da rubéola é realizado quando o título de IgG entre a fase
aguda e de convalescença (7 a 10 dias) aumenta quatro vezes ou quando a IgM é
positiva .
V. As manifestações mais comuns da Síndrome da Rubéola Congênita são surdez
neurossensorial, catarata ou glaucoma, doença cardíaca congênita e retardo
mental.
Os itens CORRETOS estão apontados na alternativa:
A) I, II e III.
B) III, IV e V.
C) I, III e IV.
D) II, IV e V.
E) I, III e V.
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39. Leia os itens abaixo e assinale a alternativa que indica o nome da doença que se
caracteriza como uma doença sexualmente transmissível (DST) que se manifesta pela
formação de verrugas no períneo, conhecidas popularmente como crista de galo ou
jacaré.
A) Gonorreia.
B) Condiloma acuminado.
C) Sífilis.
D) Herpes.
E) Sarna.

40. A dengue é uma doença infecciosa que pode se apresentar de forma benigna ou
grave, apresentando febre, dores de cabeça, fraqueza generalizada, dores
musculares, dentre outros sintomas. Assim, marque a alternativa INCORRETA sobre
essa doença.
A) É transmitida através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus.
B) Os ovos do mosquito são depositados em locais sombreados pelas fêmeas
jovens.
C) Atividades de educação em saúde e mobilização social são importantes medidas
de controle para este agravo.
D) É transmitida somente pela picada do mosquito macho que se alimenta de
néctar de plantas, sendo uma das principais medidas de controle é a vacina
contra o dengue disponível somente em clínicas.
E) A Dengue Clássica é uma forma mais leve da doença e semelhante à gripe.
Geralmente, inicia de uma hora para outra e dura entre 5 a 7 dias.
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