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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas;

. As questões da prova são identificadas pelo numero que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.

c) .MARCAR SUA OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

CÓDIGO 05
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Na pele do outro  (adaptação)

Eliane Brum

O cotidiano parece se repetir conforme o previsto
até que você é empalado por uma cena. Eu saía da loja de
um shopping de São Paulo, na tarde de sábado, quando ele
passou por mim. Não sei se era a forma como o ar se
deslocava de outro jeito ao redor dele, mas eu ainda não o
tinha visto e minhas mãos já se estendiam no ar para ampará-
lo. Ou talvez fosse só impressão minha, uma vontade
estancada antes do movimento. Era um homem velho. Mas
mais do que velho, era um homem doente. Cada um dos
seus passos se dava por uma coragem tão grande, porque
até o pé aterrissar no chão me parecia que ele podia
retroceder ou cair. Mas ele avançava. E porque ele avançava
na minha frente eu pude ver aquilo que outras partes de mim
já haviam percebido antes. Sobre a sua cabeça havia uma
peruca tão falsa que servia apenas para revelar aquilo que
ele pretendia esconder. E de uma cor tão diferente do seu
cabelo branco que parecia descuido de quem o amava ou
não amava. Aquilo doía porque havia uma vaidade nele, a
preocupação de ocultar a nudez da cabeça. E a peruca mal
feita a expunha como um fracasso. A cada um de seus
passos de epopeia sua camisa subia revelando um largo
pedaço da fralda geriátrica. E assim ele avançava como uma
denúncia claudicante da fragilidade de todos nós.
Atravessando o corredor do shopping, lugar onde fingimos
poder comprar tudo o que nos falta, consumidos pelo medo
dessa vida que já começa nos garantindo apenas o fim.

Eu o seguia nesse balé sem coreografia quando
ouvi os risinhos. Olhei ao redor e vi as pessoas se cutucando.
Olha lá. Olha lá que engraçado. Ele tinha virado piada. Aquele
homem desconhecido deixara a sua casa e atravessava o
shopping. Para isso empreendera seus melhores esforços.
Tinha vestido a peruca para que não percebessem sua
calvície. Tinha colocado a fralda para não se urinar no meio
do corredor. E caminhava podendo cair a cada passo. E as
pessoas ao seu redor riam. E por um momento temi uma
cena de filme, quando de repente todos começam a gargalhar
e há apenas o homem em silêncio. O homem que não
compreende. Até enxergar seu reflexo no olhar que o outro
lhe devolve e ser aniquilado porque tudo o que veem nele
não é um homem tentando viver, mas uma chance de garantir
sua superioridade e sua diferença.

Quando entrevisto algum escritor costumo
perguntar: por que você escreve? Alguns me respondem que
escrevem para não matar. Eu também escrevo para não
matar. Acho que na maior parte das vezes a gente escreve,
pinta, cozinha, compõe, costura, cria, enfim, porque não
sabe o que fazer com as pessoas que riem enquanto alguém

tenta atravessar o corredor do shopping sem ter forças para
atravessar o corredor do shopping.

O que me horroriza, mais do que os grandes mas-
sacres estampados no noticiário, são essas pequenas
maldades do cotidiano. E só consigo compreender os
grandes massacres a partir dos pequenos massacres de
todo dia. Os risinhos e dedos que apontam, os cotovelos
que se cutucam.

Quem pratica os massacres miúdos do dia a dia é
gente que se acha do bem, que não cometeu nenhum delito,
que vai trabalhar de manhã e dá presente de Natal. Gente
com quem você pode conversar sobre o tempo enquanto
espera o ônibus, que trabalha ao seu lado ou bem perto de
você, e às vezes até lhe empresta o creme dental no banheiro.
É destes que eu tenho mais medo, é com estes que eu não
sei lidar.

Entrevistei muitos assassinos sem sobressalto,
porque estava tudo ali, explícito. Era uma quebra. O que me
parece mais difícil é lidar com o mal rotineiro e persistente,
difícil de combater porque camuflado. O mal praticado com
afinco pelos pequenos assassinos do cotidiano que
nenhuma lei enquadra. E quando você os confronta, esboçam
uma cara de espanto.

O pequeno mal está por toda parte. Possivelmente
sempre esteve. Apenas que cada época tem suas
peculiaridades. E na nossa somos cegados o tempo inteiro
por imagens que nos chegam por telas de todos os tamanhos.
E cada vez mais escolhemos as cenas que veremos, com
quais nosso cérebro decidirá se comover. E as dividimos
com os amigos no twitter, enviamos por email e parece até
que há uma competição sobre quem consegue enviar mais
rápido as imagens mais impactantes. Mas não sei se isso
é ver. Não sei se isso nos coloca em contato de verdade.

Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor
— e a vida doeria um pouco menos — se cada um se
esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e
cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar
um outro, em geral mais vulnerável. Antes de julgar e de
condenar. Antes de se achar melhor, mais esperto e mais
inteligente. Vestir a pele do outro no minuto anterior ao salto
na jugular.
(...)

Quais são as razões delas, então? Por que ao
testemunhar o homem que atravessa o shopping em passos
trôpegos elas riem, se cutucam e apontam? Fiquei pensando
se estas pessoas estão tão cegas pela avalanche de cenas
em tempo real que para elas é apenas uma imagem da qual
podem se descolar. É só mais uma cena que, como tantas
a que assistimos todos os dias, não sabemos mais se é
realidade ou ficção. Não é que não sabemos, apenas que
parece que não importa, agora que os limites estão
distendidos. Por que apenas assistimos às cenas — não
as vemos nem entramos em contato.
(...)

Será que era por isso que podiam rir? Por que não
tinham nenhuma conexão com aquele outro ser humano? É

Língua Portuguesa
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curioso que agora o verbo conectar é mais usado para nos
ligarmos a uma máquina que nos leva instantaneamente para
a vida dos outros. Pela primeira vez somos capazes de nos
conectar ao mundo inteiro. O que é mais fácil do que se
conectar a uma só pessoa — ao homem doente que
atravessa o corredor do shopping diante de nós. É curioso
como agora podemos nos conectar — para nos
desconectarmos.

E se, ao contrário, riam porque se sentiam tão
conectadas a ele que precisavam rir para suportar? Pensei
então que talvez pudesse ser esta a razão. Aquelas pessoas
realmente enxergavam aquele homem — e por enxergar é
que precisavam rir, se cutucar e apontar. Porque a fragilidade
dele também é a delas, a de cada um de nós.
(...)

Talvez seja esta a razão, pensei. Essas pessoas
precisaram rir, cutucar e apontar para ter a certeza —
momentânea e ilusória — de que ele não era elas. Não seria
nunca. Só apontamos para o outro, para o diferente, para
aquele que não somos nós. E quando apontamos para
alguém é justamente para denunciar que ela não é como
nós.

Neste caso, teria sido para se certificar. Elas diziam:
Olha que peruca ridícula. Ou: Você viu que ele está de fralda?
Mas na verdade estavam dizendo: O que acontece com ele
nunca acontecerá comigo. Ou: Ele não tem nada a ver
comigo. Por que deixam gente assim entrar num shopping?

Riam, cutucavam e apontavam por medo do que viam
nele — de si mesmas.

São hipóteses, apenas. Uma tentativa de entender
— de pensar e escrever em vez de responder com violência
à violência que presenciei. E que me aniquila tanto quanto
um massacre reconhecido no noticiário como massacre.

Talvez não seja nada disso. No Natal minha filha me
deu de presente uma camiseta em que a Mafalda, a
personagem do cartunista argentino Quino, dizia: “E não é
que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos
pessoas?”. Talvez ali, no corredor do shopping, não fossem
pessoas — só gente. Porque nascemos gente — mas só
nos tornamos pessoas se fizermos o movimento.

(http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI202868-
15230,00.html – 02/03/2011)

1) Em “Ou talvez fosse só impressão minha, uma vontade
estancada  antes do movimento.”, o vocábulo estancada
pode ser substituído sem prejuízo de seu sentido original
expresso no texto pela seguinte palavra:

(A) afetada;
(B) mascarada;
(C) detida;
(D) intensificada.

2) Ao final da leitura do texto, é possível afirmar que o que
move o interesse da cronista é tentar compreender:

(A) como o mal pode se dar numa cena cotidiana de shop-
ping;

(B) por que as pessoas riem de um idoso numa cena
cotidiana de shopping;

(C) por que um idoso caminha sozinho num shopping;
(D) como se dão as relações das pessoas num shopping.

3) “Eu o seguia nesse balé sem coreografia quando ouvi os
risinhos.”. A classe morfológica da palavra assinalada é:

(A) artigo;
(B) numeral;
(C) preposição;
(D) pronome.

4) “Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor —
e a vida doeria um pouco menos — se cada um se
esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar
e cutucar o colega para que não perca a chance de
desprezar um outro, em geral mais vulnerável.”

É possível substituir corretamente os travessões do período
acima sem qualquer prejuízo sintático-semântico na
seguinte alternativa:

(A) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor, e
a vida doeria um pouco menos se cada um se
esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir,
apontar e cutucar o colega para que não perca a chance
de desprezar um outro, em geral mais vulnerável;

(B) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a
vida doeria um pouco menos, se cada um se esforçasse
para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar
o colega para que não perca a chance de desprezar
um outro, em geral mais vulnerável;

(C) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor, e
a vida doeria um pouco menos, se cada um se
esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir,
apontar e cutucar o colega para que não perca a chance
de desprezar um outro, em geral mais vulnerável;

(D) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a
vida doeria, um pouco menos se cada um se esforçasse
para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar
o colega para que não perca a chance de desprezar
um outro, em geral mais vulnerável.
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5) Se a função de 1º grau f(x) = 3x + b, x real, b constante, é
tal que f(1) = 1 então f(4) é igual a:

(A) 4;
(B) 6;
(C) 10;
(D) 12.

6) Numa sala estão reunidos cinco amazonenses, três
paraenses e dois piauienses. Três dessas pessoas serão
escolhidas para compor uma comissão avaliadora. O
presidente será um amazonense, o vice será um paraense e
o relator será um piauiense. O número de comissões distintas
que podem ser formadas é igual a:

(A) 10;
(B) 15;
(C) 20;
(D) 30.

7) A soma das idades de Antônio e Bento é igual a 50. O
dobro da idade de Bento é igual ao triplo da idade de Antônio.
O produto das idades de Antônio e Bento é igual a:

(A) 600;
(B) 620;
(C) 680;
(D) 750.

8) O primeiro termo de uma progressão aritmética de razão
4 é 20. A soma dos dez primeiros termos dessa progressão
é igual a:

(A) 360;
(B) 380;
(C) 420;
(D) 440.

9) Enquanto na Amazônia os ciclos são de “chuva” (inverno)
e “seca” (verão), nessas regiões os ciclos anuais são de
“cheia” e “vazante”. Durante as cheias elas são alagadas e
a água do rio deposita grande quantidade de matéria
orgânica, renovando a fertilidade dos seus solos.
MEIRELLES FILHO, João. O livro de ouro da Amazônia. EDIOURO. Rio de
Janeiro.2006.

O trecho acima refere-se:

(A) às terras-firmes;
(B) às várzeas;
(C) aos igarapés;
(D) aos manguezais.

10) As definições relacionados à economia da borracha
apresentadas a seguir estão corretas, com exceção de
uma. Assinale-a.

(A) aviamento: sistema comercial em que o aviador fornece
bens de uso e de consumo ao seringueiro e compra a
borracha produzida por ele;

(B) regatão: nome dado ao barco, e também ao seu
proprietário, responsável pelo transporte de mercadorias
até o seringal e da borracha para os grandes centros;

(C) seringueiro: proprietário de um determinado território,
que serve de base para a atividade extrativa, é o
intermediário do sistema de aviamento;

(D) colocação: conjunto de estradas entregue à exploração
de um seringueiro.

11) Até meados do século XX, a vida das populações
amazônicas se organizou em torno dos rios. A partir daí,
os interesses se deslocaram para as riquezas minerais e
pela decisão política de integrar o espaço amazônico ao
resto do país.
Adaptado de Carlos Walter P. Gonçalves. Amazônia, Amazônias. Ed.
Contexto. São Paulo.2001.

Assinale a alternativa que indica o padrão de organização
espacial que passou a orientar a ocupação da Amazônia a
partir da segunda metade do século XX:

(A) rodovia – várzea - indústria extrativa;
(B) rio – várzea - floresta;
(C) rodovia - terra firme - agricultura empresarial;
(D) rio - terra firme - urbanização.

Geografia do Brasil e do AmazonasMatemática
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12) Assinale a alternativa que apresenta ações realizadas pela
metrópole portuguesa, no século XVII, para se estabelecer no
espaço amazônico.

(A) construir fortes em posições estratégicas e instalar missões
religiosas;

(B) autorizar a ação dos bandeirantes e controlar o comércio de
especiarias;

(C) instalar cidades no alto vale e criar prelazias religiosas para
assegurar as fronteiras;

(D) abrir estradas integrando os numerosos povoados e explorar
as “drogas do sertão”.

13) Assinale a alternativa que apresenta, em ordem cronológica,
as principais etapas da economia do estado do Amazonas.

(A) extrativismo das “drogas do sertão”, economia da borracha e
industrialização;

(B) extrativismo vegetal, agricultura empresarial e economia da
borracha;

(C) agricultura comercial do cacau, pecuária extensiva e
industrialização;

(D) extrativismo das “drogas do sertão”, agricultura empresarial
e indústria extrativa mineral.

14) No período 1968/1974 o Brasil viveu o chamado “milagre
econômico”. São características desse período:

(A) crescimento econômico moderado e estado democrático de
direito;

(B) hiperinflação e regime político autoritário;
(C) crescimento econômico acelerado e autoritarismo político;
(D) estabilidade econômico-financeira e eleições diretas para

presidente.

Rainforest police target illegal logging

Brazil’s environment ministry has taken steps to save the
rainforest by disrupting the illegal logging industry.

About $2.7 million dollars worth of illegally logged wood
from indigenous lands were seized by environmental police
during a surprise raid in Nova Esperança do Piria.
According to Reuters, some 13 logging companies and
sawmills were shut down while tractors, guns, and
ammunitions were seized in the remote area […]
The government aims to reduce deforestation to a record
low in the year to July. It hopes to ensure that deforesta-
tion, the cutting down or burning of the rainforest, does not
exceed 3,700 square miles. Recent research has shown
that the rainforest is a valuable global resource as not only
does it harbour a variety of animal and plant species, but it
also absorbs a significant amount of greenhouse gas
carbon dioxide.

(adapted from http://www.coolearth.org/345/news-32/rainforest-
news-155/rainforest-police-target-illegal-logging-632.html)

15) O texto informa que o objetivo do governo é:

(A) investir mais de $2.7 milhões na Amazônia;
(B) apoiar o trabalho das madeireiras na bacia amazônica;
(C) garantir o desmatamento de mais de 3.700 milhas

quadradas;
(D) reduzir ao máximo o abate de árvores na Amazônia.

16) De acordo com o texto, a ação da polícia em Nova
Esperança do Piria foi:

(A) ilegal;
(B) antecipada;
(C) inesperada;
(D) duvidosa.

História do Brasil e do Amazonas INGLÊS

LÍNGUA ESTRANGEIRA

Para que seja feito o correto gabarito de suas

respostas,

MARQUE AGORA SUA OPÇÃO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CARTÃO DE

RESPOSTAS!

Caso a sua opção de Língua Estrangeira seja Inglês,

responda às questões 15, 16 e 17 abaixo.

Caso a sua opção de Língua Estrangeira seja

Espanhol, pule as próximas 3 questões,

correspondentes ao Inglês, e responda às questões

15, 16 e 17 correspondentes ao Espanhol.
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.
17) A palavra while em “some 13 logging companies and
sawmills were shut down while tractors, guns, and
ammunitions were seized” indica:

(A) simultaneidade;
(B) contraste;
(C) dúvida;
(D) conclusão.

Responda às questões 15, 16 e 17 com base no texto a
seguir.

REDES | Libertad de expresión

Internet, una de las primeras víctimas de las últimas revueltas
en el mundo
Desde Túnez hasta China, pasando por Libia, Egipto, Bahrein
o Irán, la Red ha sufrido el control y la represión de unos
regímenes temerosos de que el libre flujo de información
amenace su supervivencia.

Ya desde principios de enero existían denuncias sobre los
intentos del Gobierno de Túnez por bloquear y censurar sitios
web de disidentes y de servicios como Flickr, un popular
sitio de publicación de imágenes ‘online’.

Esta represión en la Red provocó la respuesta de Anony-
mous, el ya célebre grupo de ‘ciberactivistas’, que respondió
con la llamada Operación Túnez: Una serie de ataques de
DDoS contra las páginas del primer ministro, su “corrupto
Gobierno”, el mercado de valores y el principal proveedor de
DNS del país.

‘Apagón’ en Egipto y Libia

En Egipto, las autoridades lograron interrumpir el servicio
de Red para tratar de contrarrestar las manifestaciones contra
Hosni Mubarak. Así, durante el último fin de semana del
pasado mes de febrero 80 millones de ciudadanos
egipcios se quedaron prácticamente sin Internet y sin
teléfono móvil.

Esta ‘desconexión’ sin precedentes, que duró cinco días,
logró la interrupción de casi el 100% de la red en el país -
algunas redes minoritarias sobrevivieron a los cortes masivos-
, en lo que algunos expertos consideraron el primer corte de
Internet ‘autoritario’ a una escala tan importante.
(...)

Irán y China

Otros países reaccionan de maneras variadas para tratar de
evitar que la Red se convierta en un foco de críticas al poder
o en una eficaz herramienta para convocatoria de protestas
en las calles.

Así, Irán, que ya reprimió con dureza las masivas protestas
convocadas con ayuda de Internet contra la reelección del
presidente Mahmud Ahmadineyad en los comicios de junio
de 2009, creó este mismo año una ‘ciberpolicía’ para luchar
contra lo que llama “crímenes modernos”, que incluyen las
actividades de grupos políticos opositores.

Este país, tradicionalmente en la lista de los
llamados ’enemigos de Internet’, utiliza una herramienta -
probablemente sin licencia- desarrollada en EEUU,
SmartFilter (de McAffee), para ‘controlar’ los contenidos que
circulan por la Red en el país.

Naturalmente, China no se queda atrás ni mucho menos en
cuanto al control de la información sobre las revueltas. El
pasado fin de semana estaban convocadas protestas en 13
ciudades del país a imitación de la ‘Revolución del Jazmín’
en los países árabes, unas convocatorias que han “fracasado”
según la prensa oficial del gigante asiático, el país con más
internautas del mundo (más de 450 millones).
(...)

Casos anteriores

‘OpenNet Initiative’, una alianza de prestigiosas universidades
del Reino Unido, Canadá y EEUU que denuncia el control
de la información en todo el mundo, recuerda que no se
trata de un fenómeno nuevo, aunque no tan extendido como
en los últimos tiempos.

No obstante, hasta ahora hay pocos casos de un cierre
total de Internet en un país, tal y como ha sucedido en Egipto
o en Libia. Así, en febrero de 2005 Nepal interrumpió sus
conexiones a Internet tras la declaración de la ley marcial.
(...)

(Adaptado de Elmundo.es,23/02/2011)

Elija la mejor opción, según el texto:

15) Se menciona en el texto a unos países. Dichos países:

(A) han sufrido una crisis en la tecnologia;
(B) han buscado una democratización de la información;
(C) han recibido ayuda religiosa de otras naciones;
(D) han tenido la Internet bloqueada y censurada.

ESPANHOL
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16) “En Egipto, las autoridades lograron  interrumpir el servicio
de Red...”. El término destacado puede reemplazarse sin
alterarle el significado por:

(A) negaron;
(B) buscaron;
(C) consiguieron;
(D) intentaron.

.
17) El ataque de Egipto se destacó entre los demás porque:

(A) atingió la casi totalidad de la red en el país.
(B) alcanzó incluso las redes minoritarias;
(C) tuvo exclusivamente motivaciones políticas;
(D) duró más que cualquier otro;

18) Avalie as assertivas a seguir, referentes ao uso de
navegadores e endereços da Web:

I – Internet Explorer e Firefox são exemplos de programas
navegadores que podem ser utilizados para acessar
conteúdo na Internet;

II – Dado o seguinte endereço de um sítio na Internet: http:/
/www.nome.org, podemos afirmar que a parte deste
endereço que define o protocolo utilizado é o “www”;

III – Os cookies são links para páginas que foram
recentemente visitadas pelo usuário;

O número de assertivas corretas é igual a:

(A) 0;
(B) 1;
(C) 2;
(D) 3;

19) O dispositivo de uma rede de computadores cuja função
inclui regular o tráfego entre redes distintas e impedir a
transmissão e/ou a recepção de acessos não autorizados
de uma rede para outra, aplicando uma política de segurança
a um determinado ponto da rede é o(a):

(A) antivirus;
(B) backup;
(C) firewall;
(D) browser;

20) São exemplos de partes dos componentes de
hardware de um computador:

(A) memória e CPU;
(B) sistema operacional e CPU;
(C) teclado e compilador;
(D) compilador e disco rígido;

21) A vigilância epidemiológica (VE) é um serviço que
reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a
evolução das doenças na população. Funciona como um
“termômetro”, um indicador de que ações devem ser
priorizadas no planejamento da assistência à saúde De
acordo com essas afirmações responda às questões que
seguem:

Em relação à vigilância epidemiológica NÃO é correto
afirmar que:

(A) a vigilância epidemiológica corresponde a um conjunto
de atividades que têm por base o    método
epidemiológico;

(B) o sistema de vigilância epidemiológica apresenta como
atividades: coletas, processamento e consolidação dos
dados; análise e divulgação da informação;
recomendações das medidas  de controle; avaliação
das medidas adotadas;

(C) um dos objetivos da notificação compulsória é permitir
o planejamento das ações de saúde a partir das
prioridades levantadas pelo comportamento
epidemiológico;

(D) entre os sistemas de informação de base epidemiológica
encontra-se o sistema de informação de agravos
notificáveis, que é operacionalizado pelas unidades de
saúde por meio das  declarações de óbito.

22) Um dos indicadores utilizados para medir a qualidade
da assistência no pré-natal é o de mortalidade neonatal
que  se relaciona com óbitos de crianças:

(A) nas primeiras 24 horas de vida;
(B) na primeira semana de vida;
(C) nas primeiras 4 semanas de vida;
(D) nas primeiras 6 semanas de vida.

Noções de Informática

Epidemiologia e Saúde
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23) Para que a vigilância epidemiológica possa propor ações
de prevenção e controle a partir do estudo do comportamento
das doenças e agravos à população é importante o seguinte
procedimento:

(A) prestar atendimentos clinico e laboratorial à população
de baixa renda;

(B) estabelecer as atividades médicas dos postos e centros
de saúde da capital;

(C) definir o sistema de referência e contra-referência das
unidades básicas de saúde;

(D) coletar, processar e analisar dados e recomendar
medidas de controle apropriadas.

24) Algumas medidas de vigilância epidemiológica são mais
conhecidas pelos profissionais devido à frequência com que
são recomendadas e executadas, o que se explica pelo
fato de, atualmente, as ações de vigilância
epidemiológica estarem centradas no controle e prevenção
de doenças transmissíveis.Avalie se as medidas de
precaução em relação à transmissão de doenças podem
incluir:

I.    Vacinação de bloqueio - é a intensificação da
administração de uma vacina, visando a impedir a transmissão
de uma doença de um indivíduo doente para aqueles que
com ele convivem em espaço restrito, como no trabalho,
escola, creche ou quartéis.
II.   Intensificação de vacina - é uma estratégia utilizada
para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma
doença. Para tanto, podem ser modificados os critérios
normalmente utilizados para a aplicação da vacina,
aumentando-se o número de doses ou a faixa etária da
população-alvo.
III.  Indicação de restrição de circulação - o objetivo não
é isolar o cliente, mas sim garantir que outras pessoas de
seu convívio não corram o risco de contrair a doença por
ainda não estarem protegidas.
IV. Quimioprofilaxia – algumas vezes, o uso de vacinas
para prevenir a transmissão de determinada doença não está
disponível ou recomendado - casos em que são utilizados
medicamentos para diminuir o risco de transmissão.

Estão corretas:

(A) I, II e II, apenas;
(B) I, III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

25) Você trabalha na enfermaria do Hospital Geral da Polícia
Militar, em uma unidade de atendimento ao paciente clinico,
e recebe um paciente que tem diagnóstico suspeito de
tuberculose. É necessário providenciar, especificamente,
nesse caso:

(A) o balanço hídrico e medidas de precaução de contato;
(B) a separação de utensílios pessoais e medidas de

precaução;
(C) as medicações prescritas e medidas de precaução

universais;
(D) a notificação compulsória do caso e medidas de

precaução respiratória.

26) Assinale a opção que NÃO está correta em relação aos
conceitos epidemiológicos.

(A) endemia é a ocorrência de certo número de casos
controlados em determinada região;

(B) epidemia é o aumento do número de casos de
determinada doença, muito acima do esperado e não
delimitado a uma região;

(B) pandemia compreende um número de casos de doença
acima do esperado, sem respeitar limites entre países
ou continentes;

(C) surto é um aumento repentino do número de casos,
dentro de limites pouco restritos.

27) Em relação à anatomia do crânio e face analise as
afirmativas abaixo:

I. O esqueleto da face contém as órbitas (onde se
encaixam os olhos), as cavidades do nariz, maxila e
mandíbula.Na face, encontram-se os ossos lacrimais,
zigomáticos, nasais, vômer (entre as fossas nasais),
palatino, maxilar e mandíbula (o único osso móvel da face).
II. A cabeça é formada pela face e crânio. O crânio
envolve o encéfalo e suas meninges (revestimentos), as
partes proximais dos nervos cranianos e vasos sangüíneos.
III. No crânio situam-se os ossos frontal,parietal, tem-
poral, esfenóide, etmóide e occipital, que envolvem e
protegem o cérebro.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas;
(B) I, apenas;
(C) I,II e III;
(D) I e III, apenas.

Noções de Anatomia e Fisiologia

Humanas
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28) Para que um músculo funcione, ou seja, para a realização
do movimento, faz-se necessário um comando do cérebro,
enviado pelos nervos motores, cujo resultado é a contração
muscular. Em relação à fisiologia e anatomia do sistema
locomotor marque a alternativa INCORRETA:

(A) determinados movimentos necessitam dos músculos
flexores, que participam da retração muscular; outros,
dos músculos extensores , que permitem a extensão do
membro.

(B) o músculo deltóide encontra-se na articulação do ombro
e situa-se na região inferior das costas, tendo como
função principal levar o braço para trás;

(C) o músculo bíceps  localiza-se na parte anterior do braço,
sendo responsável pela flexão do antebraço sobre si
mesmo;

(D) o músculo tríceps situa-se na parte posterior do braço e
afasta o antebraço do bíceps.

29) A pele é formada por três camadas: a epiderme, a derme
e a hipoderme ou tecido celular subcutâneo. Em relação à
anatomia e fisiologia da pele é correto afirmar que:

(A) a derme é responsável pela impermeabilidade da pele, o
que dificulta a evaporação da água pela superfície corpo-
ral;

(B) a epiderme mantém a pele sob constante tensão elástica
e forma a impressão digital pela projeção das papilas
dérmicas para a epiderme, com formato de cristas
separadas por sulcos;

(C) o tecido celular subcutâneo ou hipoderme encontra-se
logo abaixo da derme. É um tecido conjuntivo
adiposo,representando importante reserva calórica para
o organismo;

(D) na epiderme se desenvolvem as defesas contra agentes
nocivos que tenham vencido a primeira barreira a derme.

30) Em relação à anatomia e fisiologia cardíaca analise as
afirmativas abaixo:

I. O coração trabalha automaticamente por ação do
sistema nervoso e o impulso para exercer sua atividade
cardíaca origina-se nele próprio – processo conhecido como
sistema de condução do coração, responsável pelas
contrações espontâneas. É composto pelo nó sinusal (ou
sinoatrial), situado no átrio direito próximo à desembocadura
da veia cava superior - ponto de origem de todos os estímulos,
sendo por isso denominado marca-passo cardíaco.
II. Os estímulos por ele produzidos são transmitidos
por fibras musculares ao nó atrioventricular , localizado
próximo ao septo atrial. Pela musculatura ventricular, esses
estímulos atingem o feixe de His e prosseguem pelas fibras
de Purkinge , direita e esquerda.

III. O controle automático do coração sofre influências
externas como temperatura (a febre aumenta a freqüência
cardíaca), alterações na concentração sérica de cálcio e
potássio - que podem provocar diminuição de sua freqüência
cardíaca e força de contração -, parada cardíaca e contração
espástica. Daí a importância dada à dosagem no preparo
de soluções e medicações que contenham esses eletrólitos.

Estão corretas:

(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

31) As células do sistema imunológico têm a função de
defender o organismo contra qualquer tipo de ataque invasor
- uma bactéria, vírus ou até mesmo alguma outra célula
defeituosa do nosso organismo que, por estar anormal, é
identificada como um corpo estranho e logo eliminada.Sobre
esse tema NÃO é correto afirmar que:

(A) macrófagos são células que se movimentam
continuamente entre os tecidos, envolvendo substâncias
estranhas, como microrganismos, restos de células
mortas, etc. Quando presentes no sangue, são
chamadas de monócitos;

(B) os linfócitos B, ou células de memória, originados na
medula óssea, são transportados pelo sangue e se
instalam nas estruturas linfáticas - exceto o timo -, onde
se proliferam quando ativados por substâncias
estranhas.

(C) linfócitos B são responsáveis pela formação dos
anticorpos, proteínas específicas que se combinam com
alguma substância estranha e também específica,
inativando-a. Essa substância contra a qual o anticorpo
reage é chamada de antígeno e esse tipo de resposta
imunitária, imunidade humoral;

(D) no timo, os linfócitos T se diferenciam em linfócitos T
matadores (citotóxicas), linfócitos T supressores e
linfócitos T auxiliares (helper), conferindo a chamada
imunidade celular.Os linfócitos T supressores
reconhecem e matam células anormais ou
desconhecidas.Os linfócitos T matadores inibem a
resposta humoral e celular e apressam o término da
resposta imunitária.
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32) O pulmão é um órgão duplo, elástico devido a sua função,
localizado no interior da caixa torácica. O direito é composto
por três partes denominadas lobo superior, lobo médio e
lobo inferior; já o esquerdo possui apenas dois lobos: o
superior e o inferior. Em relação à anatomia e fisiologia
respiratória é correto afirmar que:

(A) quando, pela expiração, o ar chega aos pulmões os
músculos respiratórios (intercostais e o diafragma)
contraem-se permitindo a elevação das costelas. Em
consequência, há aumento do volume da caixa torácica
e expansão dos pulmões;

(B) durante a inspiração (saída do ar para o meio externo) o
ar sai dos pulmões espontaneamente,reduzindo o vol-
ume da caixa torácica e permitindo a  proximação ou
abaixamento das costelas – processo que ocasiona o
relaxamento dos músculos diafragma e intercostais, que
participam do mecanismo respiratório;

(C) durante a passagem do ar pelas vias aéreas ele é
umidificado, aquecido e filtrado de corpos estranhos pela
mucosa e cílios que revestem as porções condutoras
do sistema respiratório;

(D) o ar expirado é composto de O
2
 (oxigênio), que passa

para o sangue do capilar, e CO
2
 (gás carbônico). Através

da hemoglobina, substância existente nos glóbulos
vermelhos, o O

2
 é transportado pelo sangue.Com o CO

2

ocorre o processo inverso: passa do sangue para o
alvéolo, de onde é eliminado através da inspiração.

33) São diretrizes de maior relevância da Política Nacional
de Humanização do SUS, EXCETO:

(A) compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude
de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas
alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida;

(B) criação de estratégias que contribuam para a dignificação
da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa
própria humanidade;

(C) compromisso coletivo de envolver-se neste “estar com”,
potencializando protagonismos e vida nos diferentes
encontros;

(D) impor o coletivo como plano de produção da vida.

34) Colocar em ação o acolhimento como diretriz operacional
requer uma nova atitude de mudança no fazer em saúde.
Avalie se essa nova atitude implica:

I. A valorização e a abertura para o encontro entre o
profissional de saúde, o usuário e sua rede social, como
liga fundamental no processo de produção de saúde.
II. A elaboração de projetos terapêuticos individuais e
coletivos com equipes de referência em atenção diária que
sejam responsáveis e gestoras desses projetos
(horizontalização por linhas de cuidado.
III. Uma postura de escuta e compromisso em dar
respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário,
de maneira que inclua sua cultura, seus saberes e sua
capacidade de avaliar riscos.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I, II e III;
(C) II e III, apenas;
(D) I e III, apenas.

35) O acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada
dos processos de produção de saúde e se multiplica em
inúmeras outras ações que, partindo do complexo encontro
entre o sujeito profissional de saúde e o sujeito demandante,
possibilitam que sejam analisados os seguintes aspectos,
EXCETO:

(A) o ato da escuta e a produção de vínculo como ação
terapêutica;

(B) as formas de organização dos serviços de saúde;
(C) o uso ou não de saberes e afetos, para a melhoria da

qualidade das ações de saúde, e o quanto esses saberes
e afetos estão a favor da vida;

(D) a adequação da área física e das unidades de saúde
independente das demanda por ações de saúde.

36) Existe uma necessidade urgente da reversão e reinvenção
dos modos de operar os processos de acolhimento no
cotidiano dos serviços de saúde, objetivando-se:

(A) a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde,
mudando-se a forma tradicional de entrada por fi las e a
ordem de chegada;

(B) a humanização das relações entre profi ssionais de saúde
e usuários no que se refere à forma de escutar os
usuários em seus problemas e suas demandas;

(C) a mudança de objeto (da doença para o sujeito);
(D) o aperfeiçoamento do trabalho individual de cada membro

da equipe de saúde independente do seu trabalho como
ser integrante da equipe de saúde.

Acolhimento e Humanização
na Assistência à Saúde



11

Polícia Militar do Amazonas - PMAM - Concurso Público 201 1

Edital 03 - PRAÇAS - Cód.05 / Cabo Auxiliar de Enfermagem

37) A implantação do acolhimento nos serviços de saúde
requer as seguintes ações, EXCETO:

(A) na Atenção Básica (PSF), compatibilizar o atendimento
entre a demanda programada e a não-programada e
desenvolvendo atividades de acolhimento na comunidade

(B) Classificação de Risco nas Unidades de Urgência;
(C) nas Unidades de Atenção Especializada, flexibilizar a

agenda de modo a garantir prioridade para pacientes que
necessitem de agilidade diagnóstica, terapêutica, e
também atendimento às intercorrências, de menor
gravidade, dos pacientes em seguimento;

(D) nas Centrais de Regulação de Serviços de Apoio
Diagnóstico e Terapêutico (SADT), garantir prioridade na
ordem de chegada ao serviço.

38) “Acolhimento com Classificação de Risco como guia
orientador para a atenção e gestão na urgência, outros
modos de estar, ocupar e trabalhar se expressarão nesse
lugar e solicitarão arranjos espaciais singulares, com fluxos
adequados que favoreçam os processos de trabalho.”
Considerando essa afirmação, avalie as afirmativas a seguir
em relação às áreas do acolhimento:

I - Área Vermelha: é nesta área que está a sala de
emergência,para atendimento imediato dos pacientes com
risco de morte, e a sala de procedimentos especiais
invasivos.
II - Área Verde: composta por uma sala de retaguarda para
pacientes já estabilizados, porém que ainda requerem
cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos).
III - Área Amarela: composta pelas salas de observação, que
devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade
(crianças e adultos), a depender da demanda

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) I, II e III;
(D) II e III, apenas.

39) A solução melhor indicada para antissepsia de cateter
venoso é:

(A) álcool à 70%;
(B) ácido acético;
(C) ácido graxo essencial;
(D) permanganato de potássio.

40) Desinfecção é o processo de destruição de
microrganismos em estado vegetativo (com exceção das
formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-
se agentes físicos ou químicos. O termo desinfecção é
aplicado tanto no caso de artigos quanto de superfícies
ambientais. Em relação aos tipos de desinfecção avalie as
afirmativas a seguir:

I. A desinfecção é de alto nível quando há eliminação
de todos os microrganismos e de alguns esporos
bacterianos;
II. A desinfecção é de nível intermediário ou médio
quando há eliminação de micobactérias (bacilo da
tuberculose), bactérias na forma vegetativa, muitos vírus e
fungos, porém não de esporos;
III. A desinfecção é de nível baixo quando há eliminação
de bactérias e alguns fungos e vírus, porém sem destruição
de micobactérias nem de esporos.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

Central de Material e Esterilização
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41) Esterilização é o processo utilizado para destruir todas
as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes
físicos  e químicos . Em relação à esterilização é correto
afirmar que:

(A) a esterilização pelo vapor saturado sob pressão é realizada
em autoclave, que conjuga calor, umidade, tempo e
pressão para destruir os microrganismos;

(B) a esterilização pelo vapor saturado sob pressão podem
ser esterilizados artigos de superfície como
instrumentais, baldes e bacias e artigos de espessura
como campos cirúrgicos,aventais e compressas, e
artigos não críticos;

(C) na estufa, o calor é produzido por resistências elétricas
e propaga-se lentamente, de maneira que o processo é
moroso e exige altas temperaturas - vários autores
indicam essa forma de esterilização por ser mais eficaz
e barata;

(D) quando é impossível submeter o material à estufa, como
no caso de pós e óleos, os mesmos devem ser
autoclavados.

42) A frequência da limpeza varia de acordo com as áreas
do hospital. Da mesma maneira que os artigos, as áreas
hospitalares também foram classificadas de acordo com os
riscos de infecção que possam oferecer aos pacientes, em
críticas, semicriticas e não-críticas.

Avalie as definições a seguir

I -    São as áreas ocupadas por pacientes que não
necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento
II -   São todas as áreas não ocupadas por pacientes
III -  São as áreas de maior risco para a aquisição de
infecções, devido a presença de pacientes mais susceptíveis
ou pelo número de procedimentos invasivos realizados

As definições correspondem respectivamente às áreas:

(A) críticas, semicriticas e não-criticas;
(B) não-críticas, semicríticas e críticas;
(C) semicríticas, não-críticas e críticas;
(D) críticas, não-críticas e semicríticas;

43) Para a realização da descontaminação e limpeza dos
materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas,
EXCETO:

(A) quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente
paramentado com equipamentos de proteção: avental
impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de
cano longo,óculos de proteção e máscara ou protetor
facial;

(B) as pinças devem estar fechadas quando de sua imersão
na solução;

(C) desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva
limpeza;

(D) enxaguar os materiais em água corrente potável, secando
os materiais com tecido absorvente limpo, atentando
para o resultado da limpeza, principalmente nas ranhuras
das pinças.

44) A hiperbilirrubinemia é a elevação anormal de bilirrubina
no sangue, causada principalmente pela destruição excessiva
das hemácias. É uma afecção encontrada com frequência
nas Unidades de Tratamento Intensivo Neonatais que tem a
fototerapia como tratamento indicado. O seguinte
procedimento de rotina deve ser feito como cuidado de um
recém-nascido em fototerapia:

(A) verificação dos sinais vitais a cada 1 hora;
(B) determinação do peso, conforme rotina da unidade;
(C) manutenção da proteção ocular durante o tempo do

procedimento;
(D) instalação de balanço hídrico horário de acordo com

prescrição de enfermagem.

45) Os cuidados de enfermagem que devem ser prestados
ao recém-nato submetido à fototerapia devem incluir,
EXCETO:

(A) verificar altura, sinais vitais e peso, antes e após o
tratamento;

(B) verificar nível de hidratação e utilizar emoliantes a base
de óleo antes da exposição á fototerapia;

(C) fazer hidratação e efetuar pesagem com a criança
desnuda;

(D) verificar sinais vitais e fazer hidratação de acordo com o
peso.

Cuidado ao Paciente: Pediátrico e
Cirúrgico
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46) A hemorragia é uma complicação pós-operatória que
requer monitoramento dos sinais vitais, pois pode levar ao
choque hipovolêmico e consequente a morte do paciente.
São manifestações clínicas que podem evidenciar
hemorragia:

(A) hipertermia e pele fria;
(B) palidez e aumento da PA;
(C) taquicardia e hipotermia;
(D) queda da saturação de O

2
 e sinais vitais estáveis.

47) Para a limpeza da ferida cirúrgica com fechamento por
primeira intenção é indicada:

(A) água boricada ou ácido acético;
(B) água destilada ou teofilinas tópicas;
(C) solução de ringer ou água oxigenada;
(D) solução fisiológica morno ou temperatura ambiente.

48) A exsanguinitransfusão consiste na tentativa da
substituição do sangue do RN por outro, normalmente pelo
coto umbilical, utilizando técnica asséptica. Seu objetivo é
protegê-lo dos efeitos tóxicos da hiperbilirrubinemia prevenindo
lesões no sistema nervoso central que geralmente acontecem
com RNs acometidos por doenças hemolíticas.Um outro
objetivo desse procedimento é:

(A) aumentar os níveis de bilirrubina no sangue;
(B) reduzir os fatores de coagulação;
(C) tratar as doenças cardíacas.
(D) corrigir anemias severas.

49) Os distúrbios hematológicos caracterizam-se por
alterações nas células sanguíneas, constituindo um dos
problemas mais comuns encontrados entre a população,
atingindo desde a criança até o idoso. A indicação para o
uso do concentrado de plaquetas é:

(A) tratamento de infecção fúngica ou bacteriana;
(B)  correção das deficiências dos fatores VIII, XIII e

fibrinogênio;
(C)  restauração ou manutenção da oxigenação adequada

dos órgãos;
(D) prevenção ou resolução de hemorragia em pacientes com

trombocitopenia.

50) Um paciente é recebido no pronto-atendimento em quadro
de intoxicação após ter feito a ingestão acidental de
substâncias tóxicas. O técnico de enfermagem deve realizar
a lavagem gástrica e orientar, após a introdução da sonda,
o paciente a se manter em:

(A) decúbito lateral esquerdo com cabeceira elevada em
30º;

(B) posição de Trendelenburg;
(C) decúbito ventral com a cabeceira rebaixada em 15º;
(D) decúbito dorsal com cabeceira rebaixada em 30º.

51) Muitos pacientes portadores de patologias
gastrointestinais necessitam, para a realização de exames
no aparelho digestório baixo, realizar lavagem intestinal.
Nesse caso o cliente deve estar posicionado, no leito, na
seguinte posição:

(A) sims;
(B) ventral;
(C) litotômica;
(D) genupeitoral.

52) A retenção urinária é um problema caracterizado pela
incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente. A
urina acumula-se no interior da bexiga, distendendo as
paredes da mesma e causando sensação de peso,
desconforto e sensibilidade dolorosa à palpação da região
suprapúbica, além de irritabilidade e sudorese. A sonda
vesical, quando utilizada em pacientes, deve ser retirada
adotando-se o seguinte critério:

(A) realizar clampeamento intermitente nas 24 horas que
antecedem sua retirada;

(B) retirar sem realizar clampagem no sistema, sendo a
reeducação desnecessária;

(C) lavar a sonda com 20 mL de água destilada para em
seguida retirá-la;

(D) descartar a reeducação vesical, desnecessária
independente da situação.

Cuidado ao Paciente: Sistemas
Cardiovascular , Respiratório, Endócrino,
Neurológico, T egument ar, Hematológico

e Gastrointestinal
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53) Constituem cuidados de enfermagem ao paciente
portador de mal de Parkinson, EXCETO:

(A) orientar a realização de exercícios para aumentar a força
muscular, melhorar a coordenação, a destreza e diminuir
a rigidez muscular;

(B) incentivar ingestão hídrica e a dieta à base de fibras para
reduzir os problemas de constipação, decorrentes da
debilidade da musculatura intestinal e da utilização de
algumas drogas no tratamento;

(C) atentar para o risco de aspiração brônquica, devido ao
aumento do reflexo de tosse;

(D) orientar a pessoa para se alimentar em posição ereta,
sendo a dieta de consistência semi-sólida e os líquidos
mais espessos.

54) A tireoide é uma glândula responsável pela produção de
três importantes hormônios (triiodotironina (T3), tiroxina (T4)
e calcitonina), cujo funcionamento inadequado pode acarretar
complicações que interferem na qualidade de vida e no
desenvolvimento satisfatório do organismo. Essas disfunções
são denominadas hipotireoidismo e hipertireoidismo. Em
relação a essas patologias marque a alternativa correta.

(A) no hipertireoidismo a pele e o cabelo tornam-se
ressecados e sem viço, as unhas quebradiças, a face
apresenta aspecto edemaciado (mixedema);

(B) no hipertireoidismo inicialmente,há uma queixa de
cansaço, desânimo e falta de forças para as atividades
diárias;

(C) os principais sinais do hipotireoidismo são a agitação, a
ansiedade e o nervosismo.As pessoas apresentam-se
continuamente excitadas, irritadas diante de situações
corriqueiras e queixam-se de palpitações, calor e tremor
nas mãos;

(D) no hipertireoidismo os olhos assumem um aspecto
estranho, como se estivessem saltando para fora
(exoftalmia), podendo aparecer taquicardia, hipertensão
e até insuficiência cardíaca.

55) A vacina BCG-ID é indicada preferencialmente ao nascer
ou no primeiro mês de vida. A precocidade da indicação
justifica-se pelo fato de a criança, logo ao nascer, estar
exposta a indivíduos potencialmente infectados com o bacilo
de Koch.. Nesse sentido,no primeiro mês de vida a BCG é
aplicada, prioritariamente, na:

(A) inserção inferior do deltoide esquerdo;
(B) inserção inferior do deltoide direito;
(C) porção média do antebraço direito;
(D) face interna e antebraço esquerdo.

56) Ainda sobre a vacina BCG - ID, ao aplicar a vacina, o
auxiliar de enfermagem deve informar aos pais da criança
que no período de até seis meses pode ocorrer uma reação,
na qual se observam as seguintes etapas:

(A) nódulo local, pústula, crosta, úlcera e cicatriz;
(B) nódulo,úlcera,pústula, crosta e cicatriz;
(C) nódulo,úlcera ,crosta e cicatriz;
(D) nódulo, pústula,crosta e cicatriz.

57) DPMC, 5 dias, nasceu de parto normal, termo, com
3740 g e 54 cm; você o atende na pré- consulta de
puericultura, constata que ele não havia sido vacinado, e o
encaminha para o setor de imunização. As vacinas que são
indicadas para um bebê nessa idade são:

(A) BCG e triviral;
(B) DPT e hepatite B;
(C) hepatite B e BCG;
(D) BCG e tetravalente.

58) No Programa Nacional de Imunizações existem algumas
situações de adiamento e de suspensão da imunização na
criança. O único verdadeiro motivo para a não realização
da imunização com vacinas de bactérias e vírus vivo
atenuado, dentre os listados a seguir, é:

(A) desnutrição;
(B) internação hospitalar;
(C) antecedente familiar de convulsão;
(D) imunodeficiência congênita ou adquirida.

 Imunoprofilaxia
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59) Uma criança chega na unidade básica de saúde com
suas vacinas em atraso. O manual de normas de vacinação
do Ministério da Saúde recomenda que o intervalo mínimo
entre as doses da vacina tetra DTP+Hib seja de:

(A) 90 dias;
(B) 30 dias;
(C) 60 dias;
(D) 120 dias.

60) Em relação à rede de frio julgue as afirmativas a seguir:

Procedimentos para a utilização de termômetros

I - Em todas as instâncias da rede de frio o controle da
temperatura é feito pela verificação em termômetros. Na sala
de vacinação, nos postos de vacinação fixos ou volantes
bem como no transporte, os imunobiológicos devem ser
conservados entre +2ºC e +8ºC. Para controlar a temperatura
são utilizados os seguintes termômetros: de máxima e
mínima; linear e de cabo extensor.
II - A temperatura dos equipamentos é verificada, pelo menos,
duas vezes ao dia, no início e no final do dia de trabalho.A
cada verificação a temperatura lida deve ser registrada no
formulário de Controle de Temperatura.
III - Termômetro de máxima e mínima: permite verificar as
variações de temperatura, num tempo preestabelecido,
oferecendo três tipos de informação: a temperatura mínima
(a mais fria), a máxima (mais quente) e a temperatura do
momento. Deve ficar na prateleira central em posição verti-
cal e ser zerado após cada verificação de temperatura.

Está correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.
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