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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática, 
05 de Meio Ambiente, 05 de Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado e 20 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:30h e 
término às 12:30h (horário de Belém). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 40. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde Pública, o candidato 
que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 01/2009-SEAD/SESPA. 
 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Hoje não escrevo 

Carlos Drummond de Andrade 
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Chega um dia de falta de assunto. Ou, mais propriamente, de falta de apetite para os 
milhares de assuntos.   

Escrever é triste. Impede a conjugação de tantos outros verbos. Os dedos sobre o 
teclado, as letras se reunindo com maior ou menor velocidade, mas com igual indiferença 
pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a vida estoura não só em bombas como também em 
dádivas de toda natureza, inclusive a simples claridade da hora, vedada a você, que está de 
olho na maquininha. O mundo deixa de ser realidade quente para se reduzir a marginália, 
purê de palavras, reflexos no espelho (infiel) do dicionário. 

O que você perde em viver, escrevinhando sobre a vida. Não apenas o sol, mas tudo 
o que ele ilumina. Tudo o que se faz sem você, porque com você não é possível contar. 
Você esperando que os outros vivam para depois comentá-los com a maior cara-de-pau. 
Selecionando os retalhos de vida dos outros, para objeto de sua divagação 
descompromissada. Sereno. Superior. Divino. Sim, como se fosse deus, rei proprietário do 
universo, que escolhe para o seu jantar de notícias um terremoto, uma revolução, um 
adultério grego - às vezes nem isso, porque no painel imenso você escolhe só um besouro 
em campanha para verrumar a madeira. Sim, senhor, que importância a sua: sentado aí, 
camisa aberta, sandálias, ar condicionado, cafezinho, dando sua opinião sobre a angústia, a 
revolta, o ridículo, a maluquice dos homens. Esquecido de que é um deles. 

Ah, você participa com palavras? Sua escrita - por hipótese - transforma a cara das 
coisas, há capítulos da História devidos à sua maneira de ajuntar substantivos, adjetivos, 
verbos? Mas foram os outros, crédulos, sugestionáveis, que fizeram o acontecimento. Não é 
todos os dias que se mete uma idéia na cabeça do próximo, por via gramatical. E a regra 
situa no mesmo saco escrever e abster-se. Vazio, antes e depois da operação. 

 
[com adaptações] 

http://www.memoriaviva.com.br/drummond/prosa03.htm 

 
 
01. Em Hoje não escrevo, Carlos Drummond de Andrade 
(A) faz uma reflexão sobre a vida daqueles que têm como ofício a escrita. 
(B) divaga sobre a indiferença das pessoas em relação ao ofício de escritor. 
(C) estabelece uma conversa com o leitor sobre a arte de escrever a História. 
(D) anuncia que deixará de escrever por não ter mais apetite para milhares de assuntos. 

 
02. Segundo Carlos Drummond de Andrade, o ofício do escritor é triste porque aquele que 

escreve 
(A) passa a vida em busca de milhares de assuntos. 
(B) deixa de participar do mundo para escrever sobre a vida dos outros. 
(C) precisa ter cinismo e serenidade para transformar as coisas em palavras. 
(D) não consegue, todos os dias, meter uma idéia na cabeça do próximo por via gramatical. 
 
03. Com base no contexto, pode-se depreender que “marginália” (linha 7) e “crédulos” (linha 21) 
significam, respectivamente, 
(A) “anotações” e “ingênuos”. 
(B) “excluídos de um grupo” e “os que têm fé”. 
(C) “conjunto de marginais” e “os que não têm malícia”. 
(D) “posição marginal em relação a uma forma social” e “os que são dados a crendices”. 
 
 
 
 



04. Quanto aos fatos de língua, é falso afirmar que 
(A) “deles” (linha 18) refere-se a “homens” (linha 18). 
(B) “devidos à” (linha 20) é uma locução e equivale a “em razão de”, “em virtude de”. 
(C) a oração “enquanto lá fora a vida estoura” (linha 5) expressa uma circunstância temporal. 
(D) os parênteses em “reflexos no espelho (infiel) do dicionário” (linha 8)  acrescentam uma 

reflexão. 
 

05. Não se aplica à redação oficial a seguinte característica: 
(A) padrão culto: obediência às regras da gramática 
(B) clareza e concisão: redação de um texto de fácil entendimento 
(C) uniformidade: adoção dos padrões por aqueles que escrevem em nome do Poder Público 
(D) afetividade e intersubjetividade: necessidade de estabelecer uma relação cordial e próxima 

entre o emissor e o receptor 
 

INFORMÁTICA 
 
06. A área à direita da Barra de Tarefas que apresenta o relógio do computador e outros ícones de 
programas em execução residentes na memória é a  
(A)  Apresentação  
(B)  Visualização  
(C)  Notificação  
(D)  Execução  

 
07. Para movimentar uma janela no Windows XP, é necessário clicar na Barra de ___________ da 
janela e arrastá-la até a posição desejada. 
(A)  Título  
(B)  Menus  
(C)  Status  
(D)  Endereço  

 
08. No Microsoft Internet Explorer 6, o menu “Ferramentas” possui a opção “Opções da Internet”, que 
ativa uma janela que possui diversas GUIAS, uma das quais é utilizada para definir a página inicial que 
será carregada toda vez que o navegador é carregado. Trata-se da GUIA denominada 
(A)  Avançadas  
(B)  Geral  
(C)  Conteúdo  
(D)  Programas  
 
09. O Outlook Express 6 exibe uma de suas funcionalidades, que é o Sistema de busca do Outlook,  
sistema em que é possível localizar mensagens  utilizando diversos critérios de busca, exceto  
(A)  Mensagem 
(B)  Data  
(C)  Assunto  
(D)  Blog  
 
10. No Windows Explorer 6, existe uma pasta denominada “Meus documentos”,  a qual contém 
subpastas que foram criadas no momento da instalação do Windows XP para guardar arquivos 
específicos. Uma dessas subpastas recebeu o nome de  
(A)  Meus executáveis 
(B)  Meus PDFs  
(C)  Minhas músicas 
(D)  Minhas contas de e-mail  

 
 
 
 
 
 
 



MEIO AMBIENTE 
 
11. O principal fator que contribui para a chuva ácida e corrói objetos em geral é o 
(A) Aerossol de ácido sulfúrico 
(B) Monóxido de Carbono 
(C) Dióxido de Carbono 
(D) Óxido de Nitrogênio 
 
12. É uma atividade sujeita à fiscalização, com o potencial de poluição (PP) e o grau de 
utilização (GU) de recursos naturais definido como alto:  
(A) preservação de madeira 
(B) serraria e desdobramento de madeira 
(C) fabricação de celulose e pasta mecânica 
(D) fabricação de estruturas de madeira e de móveis 
 
13. As unidades de conservação, integrantes do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação (SEUC), que têm como características básicas a proteção parcial dos atributos 
naturais e o uso direto dos recursos disponíveis, em regime de manejo sustentado, são 
denominadas Unidades de 
(A) Manejo Parcial  
(B) Proteção Integral 
(C) Manejo Provisório 
(D) Manejo Sustentável 
 
14. Para o Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei Nº 9433, de 1997, baseia-se no fundamento de 
(A) proporcionar o uso múltiplo das águas 
(B) utilizar de forma racional e integrada os recursos hídricos  
(C) integrar a gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental  
(D) enquadrar os corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água  
 
15. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas 
à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva 
(A) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(B) dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(C) do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(D) do Instituto Chico Mendes  

 
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO 

 
16. A vacância de cargo público não decorrerá de  
(A) destituição  
(B) cessão  
(C) promoção 
(D) exoneração  

 
17. Em relação ao exercício do cargo público, assinale a alternativa correta: 
(A) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade da categoria funcional. 
(B) O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, 

ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final 
transitada em julgado. 

(C) Será demitido o servidor empossado que não entrar em exercício nos prazos previstos no Regime 
Jurídico Único dos servidores estaduais. 

(D) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de trinta dias, contados da data da posse, no caso 
de nomeação. 
 
 
 
 



18. É vedado ao servidor  
(A) acumular cargos ou empregos na administração pública. 
(B) participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o 

comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 
(C) pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, quando se tratar de interesse do 

cônjuge ou dependente. 
(D) utilizar-se do anonimato. 

 
19. O servidor público não será licenciado quando  
(A) requisitado pela Justiça Eleitoral. 
(B) algum parente de primeiro grau assumir mandato conquistado em eleição para exercício de cargo 

em local diverso da lotação do servidor. 
(C) convocado para o serviço militar na forma e condições estabelecidas em lei. 
(D) sorteado para o trabalho do Júri. 
 
20. Sobre o tempo de serviço do servidor público estadual no Pará, é correto asseverar: 
(A) As férias e a licença-prêmio serão contadas normalmente para efeito de aposentadoria a partir da 

expressa renúncia do servidor. 
(B) Em regime de acumulação legal, o Estado contará o tempo de serviço do outro cargo ou emprego, 

para o reconhecimento de vantagem pecuniária. 
(C) O período de afastamento decorrente da participação em congressos ou outros eventos culturais, 

esportivos, técnicos, científicos ou sindicais, durante o período autorizado, é considerado de efetivo 
exercício, para todos os fins. 

(D) Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado ao Estado do Pará, bem 
como a Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual paraense. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. No Brasil, é livre o exercício da Enfermagem, profissão esta regulamentada pela Lei do Exercício 
Profissional de Enfermagem, nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual determina quais são as funções 
exercidas pelo técnico de enfermagem. Nesse contexto, um técnico de enfermagem será enquadrado 
por imperícia se  
(A) ocorrer infecção de ferida operatória por não realizar curativo nos horários aprazados   
(B) ocorrer complicação de lesão uretral ao realizar cateterismo vesical   
(C) administrar medicação ao paciente errado 
(D) identificar o leito do paciente com nome incorreto do mesmo 
 
22. As ações de enfermagem são orientadas pelo Código de Ética de Enfermagem vigente, o qual é 
aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem e garante ao profissional de enfermagem o seguinte 
direito:  
(A) cobrar das entidades de classe como Sindicato e Conselho Regional de Enfermagem atuação por 

melhores salários para a categoria. 
(B) sair de seu local de trabalho após o término de seu turno sem garantir a continuidade da assistência 

de enfermagem. 
(C) negar-se a atender paciente que praticou crime hediondo.  
(D) não participar de ato de aborto quando este for autorizado pelo judiciário, por se configurar como um 

dos casos previstos em lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. O Sr. A.V.S., 70 anos, após ter percorrido um trecho de vários quilômetros rio acima em uma 
pequena embarcação, enfrentando o sol forte do meio-dia, chegou ao pronto atendimento de um 
pequeno hospital de uma cidade do interior do Pará queixando-se de cefaléia intensa, referindo ser 
portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e que segue o tratamento conforme o programa da Unidade 
Básica de Saúde do município. Ao acolher o paciente, o Enfermeiro solicitou ao Técnico de 
Enfermagem para que verificasse a pressão arterial (PA) do mesmo. Ciente dos fatores que podem 
alterar os valores da PA, a conduta correta do técnico, dentre as alternativas abaixo, seria: 
(A) manter o paciente em repouso por alguns minutos com a cabeceira elevada, e só então verificar a 

pressão arterial. 
(B) administrar analgésico para cefaléia, aguardar o tempo necessário para o alívio do sintoma e só 

então verificar a pressão arterial. 
(C) manter o paciente em repouso por alguns minutos em posição de Trendelemburg, e só então 

verificar a pressão arterial. 
(D) administrar o anti-hipertensivo de uso contínuo pelo paciente, aguardar o tempo necessário para 

ação da droga, e só então verificar a pressão arterial. 
 
24. Com relação à administração de Injeção Subcutânea no adulto, é correto afirmar que 
(A) a região do antebraço, da face interna da coxa e do abdômen são  locais de aplicação. 
(B) na administração de Heparina Subcutânea, não se deve aspirar. 
(C) ao utilizar agulhas 13 x 3,8 ou 4,5, o ângulo de inserção da agulha é de 45º. 
(D) no obeso, a inserção da agulha 13 x 3,8 ou 4,5 deverá ser feita no ângulo de 60º. 
 
25. Após ser submetido a uma cirurgia de gastrectomia parcial, o senhor J.M.L apresentou uma 
infecção patogênica. O clínico prescreveu então 500 mg de amicacina, mas no posto de enfermagem só 
havia ampolas de amicacina de 150 mg/2ml. Assim, que volume do antibiótico seria administrado ao 
paciente?   
(A) 0,5 ml 
(B) 4,O ml 
(C) 6,6 ml 
(D) 0,1 ml 
 
26. Durante a madrugada, um paciente chamou o técnico de enfermagem e queixou-se de mal estar 
geral, mialgia, frio e tremores pelo corpo. Ao constatar hipertermia no paciente, o profissional de 
enfermagem poderia prestar, de imediato, o seguinte cuidado de enfermagem no sentido de reduzir a 
temperatura corporal do mesmo  
(A) oferecer líquidos quentes como chá ou leite morno e monitorizar a temperatura corporal  
(B) proporcionar cobertor ou agasalhar o paciente confortavelmente  
(C) fechar as janelas do quarto para evitar correntes de ar 
(D) manter o paciente descoberto e com roupas leves   
 
27. Das medidas apresentadas abaixo, constituem-se ações de profilaxia de infecções em hospitais: 
(A) administrar antibioticoterapia impreterivelmente nos horários prescritos  
(B) utilizar agulhas estéreis para respiro na administração de venóclise 
(C) realizar desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos  
(D) proceder a antissepsia dos instrumentais de uso compartilhado  
 
28. Uma paciente de 67 anos, ao ser estimulada a sair do leito no segundo dia de pós-operatório de 
colecistectomia, apresentou as seguintes manifestações clínicas: palidez cutânea, tontura e diaforese. 
Conhecedor de que tal sintomatologia pode estar relacionada a quadro de hipotensão postural, a 
conduta correta de enfermagem, dentre as afirmações abaixo, seria posicionar a paciente no leito em  
(A) fowler e verificar a pressão arterial 
(B) Trendelemburg e verificar a pressão arterial 
(C) decúbito ventral e verificar a pressão arterial 
(D) litotomia e verificar a pressão arterial 
 
 
 
 
 
 



29. Uma paciente que está recebendo líquidos parenterais continuamente por veia periférica para tratar 
desidratação secundária devido a perdas gastrointestinais apresentou a infiltração de pequenos 
volumes de solução não cáustica por um longo período de tempo, caracterizando uma infiltração não 
recente. Ao se detectar tal complicação local, além de interromper a infusão, são cuidados de 
enfermagem: 
(A) aplicar calor local e elevação do membro afetado 
(B) aplicar curativo compressivo e bolsa de gelo no local 
(C) lavar o local com água e sabão e deixar o membro pendente  
(D) aplicar compressa fria e massagem no local 
 
30. Um paciente, vítima de atropelamento em via pública, dá entrada no Pronto Socorro de um grande 
hospital da cidade de Belém com hemorragia interna secundária ao rompimento da artéria femoral. Num 
caso assim, as primeiras manifestações clínicas de hemorragia reconhecidas pela enfermagem por 
meio do monitoramento dos sinais vitais seriam 
(A) bradicardia e taquipnéia 
(B) palidez e hipertensão 
(C) taquicardia e hipotermia 
(D) hipertermia e sudorese 
 
31. O rotavírus é responsável no mundo pela morte de 500 mil crianças e de dois milhões de 
hospitalizações por ano. Por essa razão, a Organização Mundial de Saúde (OMS), visando elevar a 
proteção contra a causa mais comum da diarréia, recomendou a inclusão global da vacina contra o 
rotavírus nos planos de imunização. Sobre a Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) e de acordo 
com o Calendário Nacional de Imunização, é correto afirmar que é possível administrar a 
(A) 2ª. dose a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade 
(B) 1ª. dose a partir de 15 dias a 1 mês a 2 meses e 7 dias de idade  
(C) 2ª. dose a partir de 2 meses e 10 dias a 4 meses e 7 dias de idade 
(D) 1ª. dose a partir de 2 meses e 15 dias a 4 meses e 15 dias de idade 
 
32. A Hipertensão Arterial constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência no contexto atual, 
pois leva a várias complicações. De acordo com o Ministério da Saúde, a principal importância da 
identificação e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui-se na redução de 
complicações como 
(A) obesidade 
(B) leucopenia 
(C) doença renal crônica 
(D) pancreatite aguda 
 
33. Compareceu a consulta médica um adolescente de 12 anos de idade com queixas de poliúria, 
perda de peso e glicosúria. Após procedimentos diagnósticos foi confirmado Diabetes Tipo 1, que 
ocorre com maior freqüência em crianças e adolescentes. Com relação à prevenção de complicações 
desse tipo de diabetes, podemos afirmar que 
(A) o controle dietético e a realização de atividade física não estão relacionados à prevenção de 

complicações para o diabético 
(B) não se pode prevenir a doença; assim, a monitoração médica em famílias de risco é de pouco 

relevância 
(C) a intervenção precoce não previne a destruição completa das células beta pancreáticas 
(D) o diagnóstico precoce pode significar a prevenção do aparecimento de cetoacidose, uma 

complicação grave para o diabético 
 
34. O aleitamento materno é uma estratégia que mais previne mortes infantis, além de promover a 
saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Sobre o aleitamento materno 
exclusivo, é correto afirmar que  
(A) é um excelente método anticoncepcional nos primeiros 6 meses após o parto, mesmo que a mãe 

tenha menstruado 
(B) diminui o risco de alergias à proteína do leite de vaca, à dermatite atópica e a (excluir: de) outros 

tipos de alergias 
(C) a curto prazo, reduz o risco de diabetes tipo 2 nas mulheres que amamentam, por estagnar a 

produção de glicose 
(D) auxilia na sustentação e desenvolvimento precoce do palato, facilitando a respiração nasal 
 



35. Uma criança foi internada na pediatria de um hospital com diarréia, febre, distensão abdominal e 
vômito. Após avaliação médica dos sinais físicos, foi constatada desidratação grave. Diante desse 
quadro, um dos cuidados de enfermagem a ser prestado a essa criança seria 
(A) o controle das eliminações (diurese, evacuações e vômitos) quanto à quantidade, à cor, à freqüência 

e ao odor 
(B) o controle rigoroso do gotejamento das infusões venosas na fase de reposição, a ser administrada 

em oito horas 
(C) realizar o exame físico diariamente, com verificação do peso durante cada fase de hidratação 
(D) instalar rapidamente a terapia de reidratação oral, estabelecendo a freqüência conforme as 

eliminações 
 
36. Uma criança com infecção aguda do Trato Respiratório Superior foi admitida na pediatria de um 
hospital de Belém apresentando tosse, febre, dispnéia, edema e inflamação das amígdalas e disfagia. 
Nesse caso, um dos cuidados de enfermagem a ser realizado seria 
(A) manter a criança em posição supina 
(B) realizar gargarejos com água e soro glicosado 
(C) proporcionar ingesta hídrica adequada 
(D) oferecer somente dieta sólida e hipercalórica 
 
37. Foi admitida na pediatria de um hospital de referência em nefrologia uma criança apresentando 
oligúria, anasarca e anorexia. Após exames laboratoriais, foi diagnosticada Insuficiência Renal Aguda 
(IRA). Nesse caso, constitui-se um dos cuidados de enfermagem à criança com IRA: 
(A) transfundir as papas de hemácias frescas rapidamente para normalizar a hipercalemia 
(B) medir o perímetro torácico e abdominal da criança diariamente, comparando com os registros 

anteriores  
(C) verificar a Pressão Arterial no mínimo de 4 em 4 horas e comunicar qualquer alteração 
(D) incentivar a oferta de potássio diariamente em alimentos e líquidos consumidos pela criança 
 
38. O jovem A.J.P. foi admitido na enfermaria de um hospital geral de Belém apresentando palidez de 
pele e mucosa, mal estar geral, diarréia, náuseas e abdômen globoso com dor à palpação. Após 
realização de exames laboratoriais, foi confirmado o diagnóstico de ascaridíase. Diante do caso, o 
técnico de enfermagem orientou os familiares e o paciente sobre a seguinte medida de controle contra 
essa doença:  
(A) manter os alimentos depois de prontos sob refrigeração 
(B) proteger os alimentos contra insetos e poeira 
(C) evitar consumir alimentos enlatados e em conserva 
(D) não consumir carne de porco ou de boi mal passada 
 
39. O Senhor M.J.S., oriundo do interior do estado do Pará, compareceu a consulta médica em unidade 
municipal de saúde com queixas de desconforto abdominal moderado e diarréia aguda, de caráter 
sanguinolento. Após exames laboratoriais, foi diagnosticada Amebíase. Para evitar essa doença no 
grupo familiar, o profissional de saúde deu a seguinte orientação:  
(A) lavar as mãos antes do uso de sanitário e após manipular os alimentos crus  
(B) lavar os vegetais folhosos com água potável para exterminar os cistos da ameba 
(C) pessoas infectadas devem usar luvas e máscaras para manipular alimentos 
(D) evitar práticas sexuais que favoreçam o contato fecal-oral 
 
40. Uma criança foi admitida em um hospital apresentando anemia, fraqueza generalizada e atraso no 
desenvolvimento físico e mental. Após avaliação médica e realização de exames de diagnóstico, foi 
confirmada a presença de ancilostomíase. Diante disso, dentre as medidas de prevenção dessa 
doença, devemos destacar: 
(A) uso de calçados e lavagem das mãos antes das refeições 
(B) uso de máscaras durante a manipulação dos alimentos 
(C) tratamento precoce de todos os contatos para evitar complicações 
(D) notificação dos casos confirmados às autoridades competentes 


