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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
o
respostas das questões objetivas;
nquenta questtões
b) este cadeerno de provaa contendo cin
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu
s caderno está completo, sem repetição
o de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber a folha
f
de respostas da prova ob
bjetiva você devve:

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva,
o
de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográfica de
d tinta indelévvel de cor pretaa ou azul. Não será
s
permitida a troca da folha de resposstas por erro do
candidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
quatro horas,, já incluído o ttempo para a marcação da fo
olha
de respostas da
d prova objetivva.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as maarcações realizzadas na folhaa de
respostas da prova objetivva, não sendo permitido anotar
r
às suas respostas em
e qualquer outro
informações relativas
meio que não seja o próprio caderno de pro
ova.

a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

9. Somente depo
ois de decorrid
da uma hora e meia do início
o da
prova você po
oderá retirar-see da sala de prrova, contudo sem
levar o cadern
no de provas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de reespostas das qu
uestões objetivas;

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar-se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrova.

c) marcar naa folha de respostas da provaa objetiva o cam
mpo
relativo à confirmação do
d tipo/cor de prova, conform
me o
caderno que você recebeeu;
c
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas
r
da prrova
objetiva ao fisscal da sala e d
deixe o local de
e prova. Caso você
v
se negue a entregar, será elim
minado do concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
na folha de respostas.
13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 02/09//2014, no endereço eletrônico
uradeosasco.
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/prefeitu
15. O prazo para interposiçção de recu
ursos contra os
p
será das 0h00 do dia
gabaritos preliminares
03/09/2014 até as 2
23h59 do dia
d
04/09/20
014,
observado o horário oficiaal de Brasília--DF, no enderreço
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/prefeitu
uradeosasco, por
meio do Sistem
ma Eletrônico d
de Interposição
o de Recurso.
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Língua Portuguesa
Texto
Apesar de todos os avanços na medicina, o câncer é uma
palavra que assusta qualquer paciente no momento do
diagnóstico. E, embora não existam estudos científicos que
comprovem, os médicos que trabalham na área garantem que a
forma como a pessoa encara a doença é determinante para o
sucesso do tratamento. É por isso que espaços que permitem a
troca de experiências – seja em encontros presenciais, criados
por associações de pacientes, por exemplo, ou na Internet – são
tão importantes. Eles ajudam a entender que ninguém está
sozinho nessa luta que leva tempo.
(Saúde Uol)

01
“Apesar de todos os avanços”
Assinale a frase que modifica o sentido desse segmento do texto.
(A) Ainda que com todos os avanços.
(B) Mesmo que com todos os avanços.
(C) Embora com todos os avanços.
(D) Não obstante todos os avanços.
(E) Inclusive com todos os avanços.

02
O “momento do diagnóstico” é o momento em que o paciente
(A) vai ao médico.
(B) sofre uma operação.
(C) é informado de sua doença.
(D) fica internado em um hospital.
(E) inicia os tratamentos médicos.

03
O câncer “é uma palavra que assusta” principalmente porque
(A) o tratamento é doloroso.
(B) seu índice de mortalidade é alto.
(C) os remédios usados no tratamento são muito caros.
(D) os médicos recusam atendimento.
(E) os planos de saúde não cobrem as despesas.

04
As orações adjetivas equivalem a adjetivos. Assinale a opção que
indica a substituição de segmento de oração adjetiva que se
mostra adequada.
(A) Que assusta = assustadora.
(B) Que comprovem = provadores.
(C) Que trabalham = trabalhistas.
(D) Que permitem = permissivos.
(E) Que leva tempo = eterna.

05
Todos os pronomes relativos se referem a um antecedente.
No caso dos relativos a seguir, aquele que tem seu antecedente
corretamente identificado é:
(A) “o câncer é uma palavra que assusta qualquer paciente” /
câncer.
(B) “embora não existam estudos científicos que comprovem” /
estudos.
(C) “os médicos que trabalham na área” / área.
(D) “É por isso que espaços que permitem a troca de
experiências” / isso.
(E) “ninguém está sozinho nessa luta que leva tempo” / sozinho.

Nível Médio – Técnico de Enfermagem

No texto, a palavra “paciente” designa a pessoa que
(A) recebe um diagnóstico de doença grave.
(B) mostra-se impaciente diante de um longo tratamento.
(C) é submetida a um tratamento médico.
(D) é obrigada a tomar uma série de remédios.
(E) apresenta sinais de doenças mentais.

07
A forma como a pessoa encara a doença parece ser determinante
no tratamento do câncer. Segundo o texto, essa indicação
(A) não é seguida pela maioria dos pacientes.
(B) ainda precisa de comprovação científica.
(C) é combatida por profissionais da área.
(D) não tem levado à criação de espaços especializados.
(E) não recebe apoio das famílias.

08
“a forma como a pessoa encara a doença”.
Nesse segmento do texto, o verbo “encarar” tem o sentido de
(A) mirar fixamente.
(B) olhar de frente.
(C) achar-se frente a frente.
(D) enfrentar, defrontar.
(E) analisar a situação.

09
“seja em encontros presenciais, criados por associações de
pacientes, por exemplo, ou na Internet”.
O termo “na Internet” equivale a
(A) tecnológico.
(B) científico.
(C) conectado.
(D) em isolamento.
(E) a distância.

10
A opção em que a correspondência entre adjetivo/substantivo é
inadequada é
(A) científico / ciência.
(B) determinante / término.
(C) presencial / presença.
(D) importante / importância.
(E) sozinho / solidão.

11
Assinale opção que indica o vocábulo do texto que não provém
de um verbo.
(A) Avanço
(B) Momento
(C) Troca
(D) Estudo
(E) Encontro

12
Como o texto trata de um tema médico, é natural que apareçam
vocábulos dessa área profissional. Assinale a opção em que todos
os vocábulos pertencem à área médica.
(A) Diagnóstico / câncer / paciente
(B) Tratamento / estudos / médicos
(C) Área / pessoa / doença
(D) Espaços / experiências / luta
(E) Momento / científico / medicina
Tipo 1 – Cor Branca – Página 2
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18

“Eles ajudam a entender que ninguém está sozinho nessa luta”.
A expressão “ninguém está sozinho” equivale a dizer que todos
(A) precisam de ajuda médica.
(B) pertencem a grupos de risco.
(C) contam com a estrutura da área de saúde.
(D) necessitam de apoio emocional.
(E) sofrem um tratamento demorado.

Marcos afirmou: “Todos os medicamentos que estão nesta
gaveta são antibióticos”.
Sabe-se que a afirmativa de Marcos é falsa.
Assim, é correto concluir que
(A) algum medicamento que está na gaveta não é antibiótico.
(B) todos os medicamentos que estão na gaveta não são
antibióticos.
(C) dois dos medicamentos que estão na gaveta não são
antibióticos.
(D) algum medicamento que está na gaveta é analgésico.
(E) todos os medicamentos que estão na gaveta são antiinflamatórios.

14
Ao dizer que enfrentar o tratamento do câncer é uma “luta”, o
texto alude a duas características dessa situação, que são
(A) demora e paciência.
(B) esforço e dificuldade.
(C) sofrimento e despesa.
(D) tristeza e disposição.
(E) boa vontade e solidariedade.

19
Observe a tabela a seguir:
6
12
5
16

15
O texto tem a finalidade principal de
(A) animar os doentes de câncer.
(B) esclarecer os familiares dos pacientes.
(C) selecionar locais onde o tratamento é eficiente.
(D) indicar caminhos de tratamento da doença.
(E) informar sobre os sintomas da doença.

4
3
7
1

15
9
8
14

10
11
2
13

O número que é o maior de sua linha e o menor de sua coluna é:
(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.

Raciocínio Lógico-matemático

20

16

A figura mostra uma sequência de quadrados cujo padrão de
coloração continua indefinidamente, isto é, um quadrado preto,
dois brancos, um preto, dois brancos, etc.

A figura mostra as ligações existentes entre cinco locais (A, B, C,
D, E) e os sentidos em que essas ligações podem ser percorridas.

Nos 2014 primeiros quadrados dessa sequência, a razão entre a
quantidade de quadrados pretos e quantidade de quadrados
brancos é:
(A)

670
1344

Assinale a opção que indica o número de caminhos diferentes
para ir de A até E.
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 8
(E) 9

(B)

671
1343

(C)

672
1342

(D)

673
1341

17

(E)

674
1340

A bula de um medicamento informa que cada 25 gotas contêm
75 mg do ingrediente ativo. Além disso, a bula também informa
que a dose máxima diária do ingrediente ativo é de 465 mg.
Assim, de acordo com as informações da bula, a dose máxima
diária desse medicamento, em gotas, é
(A) 175.
(B) 170.
(C) 165.
(D) 160.
(E) 155.

Nível Médio – Técnico de Enfermagem

21
Dizemos que um número inteiro de três algarismos distintos é
“trilegal” quando a diferença entre o algarismo das unidades e o
algarismo das dezenas é o triplo da diferença entre o algarismo
das dezenas e o algarismo das centenas. Por exemplo, o número
541 é “trilegal”, pois 1 – 4 = 3x(4 – 5).
A quantidade de números “trilegais” que contêm o algarismo “1” é
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.
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22
Uma caixa tem 50 seringas de 5 mL ou 10 mL, sendo 35 seringas
com bico do tipo Slip e 15 com bico do tipo Lock.
Das seringas de 5 mL, 10 têm bico do tipo Lock, e das seringas de
10 mL, 15 têm bico do tipo Slip.
O número de seringas de 10 mL nessa caixa é
(A) 15.
(B) 20.
(C) 25.
(D) 30.
(E) 35.

23
Dos 20 pacientes internados em uma clínica, 15 têm febre e
18 têm diarreia.
Todos os pacientes apresentam pelo menos um dos dois
sintomas citados.
O número de pacientes que têm febre e diarreia é
(A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 8.
(E) 13.

24
A figura a seguir foi construída a partir de seis quadrados iguais.

A razão entre a área sombreada e a área total dos seis quadrados é
(A)

1
.
2

(B)

1
.
3

(C)

1
.
4

(D)

2
.
3

(E)

3
.
4

25
A Dra. Sheila atende no mínimo 5 e no máximo 8 pacientes por
dia.
Assinale a opção que indica o número de dias que ela precisa
para atender 42 pacientes.
(A) No mínimo 5.
(B) No mínimo 7.
(C) No máximo 7.
(D) No máximo 8.
(E) No máximo 9.

Nível Médio – Técnico de Enfermagem
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Legislação Específica
26
De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Osasco, assinale a afirmativa correta.
(A) O estágio probatório é o período de doze meses de exercício
do funcionário durante o qual é apurada a conveniência ou
não de ser confirmada sua nomeação.
(B) O funcionário poderá ausentar-se do Município para estudo
ou missão de qualquer natureza com ou sem ônus para os
cofres públicos, desde que autorizado pelo Secretário de
Planejamento.
(C) A primeira promoção, relativa a cada classe de carreira nova,
de carreira reestruturada ou resultante da função de outras,
obedecerá sempre ao critério do merecimento.
(D) A transferência de um funcionário em estagio probatório só
poderá ser feita de um cargo de carreira para outro isolado,
de provimento efetivo.
(E) O funcionário promovido indevidamente ficará obrigado a
restituir o que a mais houver recebido durante o tempo em
que permaneceu no cargo.

27
Em relação à composição e às competências dos Conselhos
Gestores das Unidades de Saúde de Osasco, assinale V para a
afirmativa correta e F para a falsa.
( ) O número de representantes junto aos Conselhos Gestores
será definido pelo Conselho Municipal de Saúde.
( ) Entre os membros dos Conselhos Gestores 25% devem ser de
usuários, 50% de funcionários e 25% de membros da
Administração.
( ) Uma das competências do Conselho Gestor é acompanhar,
avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados à
população.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, F e V.
(C) F, V e V.
(D) V, V e F.
(E) F, F e V.

28
Assinale a opção que indica o princípio do SUS que estabelece a
prestação de assistência sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie.
(A) Princípio da Universalidade.
(B) Princípio da Descentralização.
(C) Princípio da Igualdade.
(D) Princípio da Regionalização.
(E) Princípio da Integralidade.

29
De acordo com a Lei nº 8.080/90, a iniciativa privada poderá
participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter
(A) integral.
(B) institucional.
(C) primordial.
(D) permanente.
(E) complementar.

Tipo 1 – Cor Branca – Página 4
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34

Acerca das Conferências e Conselhos de Saúde, analise as
afirmativas a seguir.
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos sociais.
II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
III. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto
exclusivamente por profissionais de saúde e usuários.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver corretas.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

De acordo com as normas do Programa Nacional de Imunização,
a temperatura dos refrigeradores domésticos destinados
à estocagem de imunobiológicos deve ser mantida entre
(A) +0°C e +2°C.
(B) –2°C e –8°C.
(C) +2°C e +4°C.
(D) -2°C e –4°C
(E) +2°C e +8°C.

Conhecimentos Específicos

35
Assinale a opção que apresenta a evolução da lesão vacinal da
BCG (vacina contra tuberculose) de forma correta.
(A) Mácula, cicatriz, pústula e úlcera.
(B) Úlcera pústula, cicatriz e mácula.
(C) Pústula, mácula, úlcera e cicatriz.
(D) Mácula, pústula, úlcera e cicatriz.
(E) Úlcera, mácula, cicatriz e pústula.

36
31
No que se refere à administração de medicação intramuscular,
analise as afirmativas a seguir.
I. A região ventroglútea é considerada a mais segura e pode ser
utilizada em qualquer faixa etária, incluindo idosos,
indivíduos magros e crianças.
II. O principal músculo da região dorsoglútea é o glúteo médio,
capaz de suportar grandes quantidades de medicamentos.
III. O músculo deltoide suporta até 2 mL de medicação e é o local
mais indicado para aplicação de injeções em crianças.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

32
Foram prescritos 40 UI de insulina NPH (apresentação
100 UI/mL); porém, na unidade de saúde, as seringas
disponíveis são de 3 mL. Para cumprir a prescrição, a quantidade
de insulina a ser administrada é de:
(A) 0,2 mL.
(B) 0,4 mL.
(C) 1,0 mL.
(D) 2,0 mL.
(E) 4,0 mL.

33
Assinale a opção que indica a situação em que pode ocorrer a
transmissão vertical do HIV.
(A) Transfusão de sangue.
(B) Relação sexual.
(C) Trabalho de parto.
(D) Acidente com material biológico.
(E) Compartilhamento de seringas.

Nível Médio – Técnico de Enfermagem

Em relação aos procedimentos de enfermagem relacionados à
realização de curativos, assinale V para a afirmativa verdadeira e
F para a falsa.
( ) A limpeza da ferida cirúrgica deve ser realizada de fora para
dentro para evitar infecção.
( ) O Hidrogel pode ser utilizado em queimaduras e feridas
limpas com pequenas quantidade de exsudato.
( ) O selo d’água, durante o curativo de um dreno torácico, deve
ser mantido no mesmo nível do tórax.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, F e V.
(C) F, F e V.
(D) V, V e F.
(E) F, V e V.

37
O condiloma acuminado, conhecido também como verruga
genital, é uma doença sexualmente transmissível causada pelo
seguinte vírus:
(A) Treponema pallidum.
(B) Haemophilus ducreyi.
(C) Papilomavírus humano (HPV).
(D) T-linfotrópico humano (HTLV).
(E) Trichomonas vaginalis.

38
Considerando as disposições da ANVISA acerca da esterilização
de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir.
I. É obrigatória a realização de teste para avaliar o desempenho
do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave
assistida por bomba de vácuo.
II. O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode
ocorrer em casos de urgência e de emergência.
III. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local
limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos
à manipulação mínima.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
Tipo 1 – Cor Branca – Página 5
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43

A medição do perímetro cefálico até os 3 anos de vida é de
grande importância para a monitorização do crescimento
craniano.
A respeito dessa medida, analise as afirmativas a seguir.
I. Um recém-nascido apresenta o perímetro cefálico maior que
o torácico.
II. Aos 3 meses de vida a criança tem aproximadamente 45 cm
de perímetro cefálico.
III. Com um ano de idade a criança deve ter aumentado cerca de
15 a 20 cm de perímetro cefálico.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

As fontanelas costumam ser motivo de preocupação para
algumas mães, principalmente as primíparas. Sendo assim, os
profissionais de saúde devem orientá-las a esse respeito,
informando, entre outras coisas, que a fontanela anterior fecha
totalmente
(A) entre o 12º e o 15º mês.
(B) aos dois meses.
(C) entre o 9º e o 18º mês.
(D) aos seis meses.
(E) entre o 6º e o 12º mês.

40
O profissional de enfermagem deve orientar a puérpera a
respeito da perda de sangue, muco e tecido (lóquios) via vaginal,
que ocorre nos primeiros dias após o parto, explicando suas
características e sua intensidade. Nos primeiros 3 dias de um
pós-parto que correu dentro da normalidade, esses lóquios terão
um aspecto
(A) sanguinolento.
(B) acastanhado.
(C) seroso.
(D) amarelado.
(E) serossanguinolento.

41
O ingurgitamento mamário, uma das complicações que podem
ocorrer no puerpério, caracteriza-se
(A) por afecções inflamatórias das mamas o que provoca dor e
desconforto.
(B) pelo surgimento de infecções devido à baixa imunidade da
mãe.
(C) pela falta de elasticidade da mama, ocasionando rachaduras
nos mamilos.
(D) pelo excesso de produção láctea e/ou deficiência no
esvaziamento.
(E) por ferimentos que surgem nos mamilos decorrentes da
sucção do bebê.

42
Durante o acompanhamento da gestação, deve-se constatar a
presença e a normalidade dos batimentos cardiofetais.
É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre
(A) 60 e 80 batimentos por minuto.
(B) 80 e 120 batimentos por minuto.
(C) 120 e 160 batimentos por minuto.
(D) 160 e 180 batimentos por minuto.
(E) 180 e 200 batimentos por minuto.
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44
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério
da Saúde a 1ª e a 2ª doses da vacina contra o rotavírus humano
devem ser aplicadas na criança, respectivamente,
(A) entre 3 e 6 meses.
(B) entre 2 e 4 meses.
(C) entre 4 e 6 meses.
(D) entre 6 e 12 meses.
(E) entre 5 e 9 meses.

45
A respeito do princípio da autonomia, assinale a afirmativa
correta.
(A) Implica empenhar-se ao máximo para promover e melhorar a
saúde do paciente.
(B) Estabelece a necessidade de não causar e/ou agravar os
danos ao paciente.
(C) Estabelece que o profissional deve buscar sempre a
minimização do prejuízo.
(D) Zela pela equidade na distribuição de bens e benefícios,
dando a cada um o que lhe é devido.
(E) Considera que o ser humano tem o direito de deliberar sobre
seus atos, valores e crenças.

46
As opções a seguir apresentam proibições previstas no Código de
Ética de Enfermagem, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que
se caracterize como urgência ou emergência.
(B) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e
sem certificar-se das possibilidades de risco.
(C) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro
profissional, exceto em caso de emergência.
(D) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de
material ou equipamentos de proteção individual e coletiva,
definidos na legislação específica.
(E) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos, de
forma que os envolvidos possam ser identificados.

47
De acordo com a Lei do Exercício Profissional, assinale a opção
que corresponde a uma atividade que cabe, especialmente, ao
Técnico de Enfermagem.
(A) A prescrição da assistência de enfermagem.
(B) A organização e direção dos serviços de enfermagem.
(C) A participação na programação da assistência de
enfermagem.
(D) A prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente.
(E) A identificação das distocias obstétricas e tomada de
providência.
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48
A multa é uma das penalidades que podem ser aplicadas ao
profissional de enfermagem e consiste no pagamento de
(A) 05 (cinco) a 09 (nove) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator.
(B) 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator.
(C) 02 (duas) a 06 (seis) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator.
(D) 03 (três) a 12 (doze) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator.
(E) 04 (quatro) a 08 (oito) vezes o valor da anuidade da categoria
profissional à qual pertence o infrator.

49
Os sintomas da esquizofrenia são classificados em fundamentais
e catatônicos.
Entre os sintomas fundamentais está
(A) a falta de motivação.
(B) o isolamento social.
(C) o embotamento afetivo.
(D) a apatia.
(E) a confusão mental.

50
A mamografia permite a detecção precoce do câncer de mama e,
de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, deve
ser realizada, a cada dois anos, em mulheres na seguinte faixa
etária:
(A) entre 50 e 69 anos.
(B) a partir dos 45 anos.
(C) entre 35 e 50 anos.
(D) entre 20 e 40 anos.
(E) a partir dos 60 anos.
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