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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

O que você faz com seu corpo, te liberta ou te escraviza? 1 

É possível que se viva um grande mal entendido no que diz respeito à valorização do corpo e da liberdade que 2 

se tem de usá-lo, alcançada na nossa sociedade. É preciso entender que nunca antes foi possível movimentar-se, vestir-3 

se e expressar-se da forma que se pode hoje, mas há uma valorização às avessas que põe tudo a perder. 4 

O corpo é valorizado como um suporte, usado para exercer poder, por meio de venda de imagem e sedução. Este 5 

é o culto ao corpo e o cuidado com o corpo que visa alcançar os padrões vendidos, em primeiro lugar, pela pornografia, 6 

depois pela indústria da moda, pela indústria da estética e etc. 7 

A valorização do corpo como porção da vida que foi dada e como meio de experimentar o mundo está perdida. 8 

E está perdida em meio a uma luta perigosa contra o corpo “errado”, perigosa porque lutar contra o corpo é lutar contra 9 

si. O corpo “errado” é aquele que não alcança as vendas, nele o indivíduo que diz cuidar da aparência se torna escravo 10 

de rotinas pesadas, não em busca do bem-estar, mas em busca da imagem estética mais cara. 11 

Se o valor que o corpo tem para a indústria for o mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo, então estamos 12 

perdidos! 13 

A indústria da “beleza” valoriza corpos para venda da imagem, o indivíduo deve valorizar seu corpo como meio 14 

de experimentar o mundo e de experimentar-se no mundo. 15 

Amar o corpo dessa forma é aventurar-se na originalidade e vencer as frustrações impostas pela indústria. A 16 

maioria prefere ser igual (padronizado) no medo de ser contrariado, mas infelizmente acabam enfrentando uma cansativa 17 

manutenção e experimentando menos de si mesmos. 18 

A estética escraviza na medida em que o indivíduo abre mão de muita coisa pela manutenção e o alcance do 19 

corpo “certo” e tem no ideal de corpo, um ideal de felicidade; vive uma limitação espacial, pois não pode se afastar dos 20 

lugares onde a estética está ao alcance, muitos não saem de casa sem os procedimentos necessários, pois não podem se 21 

mostrar assim. Assim está errado. 22 

A venda do procedimento é triste, funciona em fases: a primeira é a construção de um ideal de corpo, depois 23 

sugerir, através desse ideal de corpo, os defeitos dos corpos naturais e a necessidade de consertá-lo. Depois de um 24 

defeito consertado, o indivíduo já encontrou o caminho para achar os defeitos e continuará a achá-los sempre. 25 

O condenar o envelhecer pesa fortemente sobre o indivíduo e faz a condição humana ainda mais degradante, a 26 

ideia de perder "valor" com o envelhecer do corpo atormenta a todos e tira a possibilidade da velhice digna, o que, claro, 27 

seria o natural, já que é assim que funciona o corpo humano: envelhece naturalmente. 28 

Nesse caso, talvez se possa dizer que as mulheres estão mais aprisionadas, pois foram há muito educadas no 29 

sentido de competirem entre si para seduzirem homens, somando-se a isso a necessidade de venda de imagem, temos 30 

uma prisão de segurança máxima. 31 

Como sempre nos lembra Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, em suas palestras e entrevistas da questão 32 

política que se tornou o cabelo, por exemplo. “Cabelo é uma questão política”, disse ela, existe um tipo de cabelo certo 33 
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e há agora uma luta para alcançá-lo e não parecer errada. Em outra entrevista, ousou dizer que: “Barack Obama não 34 

teria ganhado as eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural”. 35 

É chocante! Mas um caso a se pensar, pois afinal, será preciso aquela originalidade de que falei, de vencer as 36 

frustrações impostas, para que haja mudança e para que se possam criar identidades e não cópias. 37 

Chimamanda também fala da utilidade da “beleza”, essa da indústria, que não resolve nada de fato, faz parte de 38 

um jogo extremamente nocivo e escravizador. Excelente reflexão para os seres humanos que nascem em corpo de fêmea 39 

e escolhem para si o gênero feminino, que já vem carregado de mitos, e se decidem por heterossexuais, se perguntarem 40 

da utilidade de seduzir homens: 41 

Os seduzidos unicamente pela beleza industrial valem a pena serem seduzidos? Ou valeria mais a pena ser livre?42 

43 

FONTE: http://obviousmag.org/inquietudes/2015/06/a-relacao-com-o-corpo-entre-a-liberdade-e-a-escravidao.html 
 
 

01) O texto 
 

(A) justifica de forma positiva os que se deixam levar pela 
cultura da beleza. 

(B) sustenta que a padronização de beleza é de acordo com 
a sua localidade e tempo.  

(C) defende que a pessoa deve se aceitar como é, com isso, 
tirar aproveito de sua condição, mas não  inventando 
um  modelo de beleza que lhe prejudica o  bem-estar. 

(D) evidencia que o culto à beleza  produz  uma das mais 
clarividentes formas de escravidão, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

 

02) Está contida no texto uma: 
 

(A) informação publicitária. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) exposição de fatos. 

(D) narrativa que envolve personagens. 
 

03) De acordo com a leitura do texto em sua totalidade, a 
frase interrogativa  “Ou valeria mais a pena ser livre?” 
(L.42) apresenta 

 

(A) uma comprovação. 

(B) um comentário. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
 

04) Exerce função predicativa o termo 
 

(A) “perigosa” (L.9). 

(B) “escravo” (L.10). 

(C) “cansativa” (L.17). 

(D) “feminino” (L.40). 

 

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
simples “encontrou” (L.25) e a composta em 

 

(A) tivesse encontrado. 

(B) tinha encontrado. 

(C) tem encontrado. 

(D) terá encontrado. 
 

06) Há predicado verbal em 
 

(A) “que foi dada” (L.8). 

(B) “O corpo “errado” é aquele” (L.10). 

(C) “A venda do procedimento é triste”. (L.23). 

(D) “É chocante” (L.36). 
 

07) Ocorrem, respectivamente, ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal na alternativa 

 

(A) “valorização” (L.2), “avessas” (L.4), “vendidos” 
(L.6). 

(B) “pornografia” (L.6), “necessários” (L.21), 
“Excelente” (L.39). 

(C) “maioria” (L.17), “reflexão” (L.39), “nascem” (L.39). 

(D) “seduzirem” (L.30),  “unicamente” (L.42), “livre” 
(L.42). 

 

08) A locução  “na medida em que” (L.19) inicia uma 
declaração 

 

(A) explicativa. 

(B) causal. 

(C) proporcional. 

(D) concessiva. 
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09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto afirmar 

 

(A) O termo “nunca” (L.3) tem valor adjetivo e expressa 
negação. 

(B) Na palavra “hoje” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) Se for feita  anteposição do vocábulo “certo” (L. 20), 
em relação ao substantivo com o qual se relaciona, 
haverá alteração de sentido da frase.  

(D) Se houver a troca da forma verbal “existe” (L.33) pela 
correlata do verbo  “haver”, o termo “tipo” (L.33) 
manterá a mesma função sintática. 

 

10) Com referência ao texto, é correto afirmar 
 

(A) “que” e “que”, em “É possível que se viva um grande 
mal entendido no que diz respeito à valorização do 
corpo” (L.2), pertencem a classes de palavras 
diferentes. 

(B) As aspas da linha 27 indicam citação. 

(C) O vocábulo “se”, em “Nesse caso, talvez se possa dizer 
que as mulheres estão mais aprisionadas” (L.29), tem 
valor de condição. 

(D) O sufixo -mente, em “extremamente” (L.39), expressa 
valor comparativo. 

 

11) No texto, o termo 
 

(A) “mais” (L.11) modifica “cara” (L.11) quantificando a 
ação por ela expressa. 

(B) “um” (L.20) define o termo “ideal” (L.20). 

(C) “se”, em ““Barack Obama não teria ganhado as 
eleições se Michelle Obama tivesse o cabelo natural” 
(L.34/35) indica reflexibilidade. 

(D) “haja” (L.37) expressa uma ação hipotética. 
 

12)  
 

I. “É chocante!” (L.36). 
II. “Mas um caso a se pensar” (L.36).  

 
Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 
de  
 

(A) Adição. 

(B) Ressalva. 

(C) Explicação. 

(D) Conclusão. 
 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 
fragmento transcrito e ideia indiada ao lado é 

 

(A) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si” (L.9/10) 
- conclusão. 

(B) “mas em busca da imagem estética mais cara” (L.11) 
– explicação. 

(C) “Se o valor que o corpo tem para a indústria for o 
mesmo valor que o corpo tem para o indivíduo” (L.12) 
- condição. 

(D) “para que haja mudança” (L.37) – direção. 
 

14) Exerce a mesma função sintática de “dos corpos” 
(L.24) a expressão 

 

(A) “seu corpo” (L.1). 

(B) “de imagem” (L.5). 

(C) “do bem-estar” (L.11). 

(D) “de fêmea” (L.39). 
 

15) Observando o uso formal dos elementos linguísticos, 
a frase cuja sintaxe de concordância está incoerente 
quanto ao uso das pessoas do discurso é 

 

(A) “O que você faz com seu corpo, te liberta ou te 
escraviza?” (L.1).  

(B) “porque lutar contra o corpo é lutar contra si.” 
(L.9/10). 

(C) “e de experimentar-se no mundo.” (L.15). 

(D) “pois foram há muito educadas no sentido de 
competirem entre si para seduzirem homens” 
(L.29/30). 
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16)  A velocidade de comunicação entre os componentes 
internos do processador e a sua comunicação com a 
memória cache é medida em: 

 

(A) Megabytes. 

(B) Bits. 

(C) Hertz. 

(D) 4G. 
 

17) Em relação ao Filtro Smart Screen, elemento de 
segurança no Internet Explorer no Windows 7, 
assinala abaixo a alternativa incorreta: 

 

(A) O Filtro Smart Screen limita a maioria dos pop-ups nos 
sites, os quais, geralmente, são anúncios. 

(B) O Filtro Smart Screen funciona também com o 
Gerenciador de Downloads. 

(C) O Filtro Smart Screen verifica se há ameaças à 
segurança do computador nos sites que se visita e nos 
arquivos que se baixa. 

(D) O Filtro do SmartScreen ajuda a combater as ameaças 
com um conjunto de ferramentas sofisticadas, como 
por exemplo, Proteção antiphishing. 

 

18) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica do LibreOffice Writer 5.1.4: 

 

(A) Não permite abrir e salvar arquivos com extensão 
DOCX. 

(B) Permite controlar separadamente "Controle de linhas 
órfãs" e "Controle de linhas viúvas". 

(C) Há a necessidade de inserir "Quebras de seção" para 
alterar a configuração de página. 

(D) Assim como o Word, o Writer tem cinco modos de 
exibição. 

 

19) Dentro do Microsoft Excel 2010, na caixa de diálogo 
Formatar Células, ao selecionar a aba Alinhamento e 
seção Controle de Texto, dentre as opções, podemos 
observar que: 

 

(A) Reduzir para caber não necessariamente diminui o 
tamanho aparente dos caracteres para que todos os 
dados em uma célula selecionada caibam na coluna. 

(B) O tamanho dos caracteres é ajustado automaticamente 
se for alterado a largura da coluna, assim como o 
tamanho de fonte aplicado também é alterado. 

(C) A referência de célula para uma célula mesclada é a 
célula superior direita no intervalo selecionado 
original. 

(D) O número de quebras de linha depende da largura da 
coluna e do comprimento do conteúdo das células. 

 
 

20) No Internet Explorer 11, que recurso nos permite 
navegar na Web sem deixar vestígios? 

 

(A) Cookies. 

(B) Active X. 

(C) Anti-phishing. 

(D) Navegação InPrivate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O cuidado da Enfermagem se fundamenta em 
princípios éticos dispostos no Código de Ética de 
Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen 
564/2017. 
De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é 
incorreto afirmar que: 

 

(A) É dever dos profissionais de enfermagem formar e 
participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem 
como de comissões interdisciplinares da instituição 
em que trabalha. 

(B) É direito dos profissionais de enfermagem ter acesso 
às informações relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

(C) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e 
fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e 
segurança do paciente é dever dos profissionais de 
enfermagem. 

(D) É proibido aos profissionais de enfermagem provocar, 
cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer 
forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e 
coletividade, quando no exercício da profissão. 

 

22)  O Técnico de Enfermagem precisa registrar no 
prontuário que um paciente apresenta visão dupla dos 
objetos. 
O termo técnico que deverá ser utilizado pelo Técnico 
de Enfermagem para descrever a situação é: 

 

(A) Diplegia. 

(B) Disartria. 

(C) Diplopia. 

(D) Disúria. 
 

23) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à 
realização de curativos e tratamento de feridas: 

 
I. A técnica de limpeza ideal para a ferida é aquela que 

respeita o tecido de granulação, preserva o potencial 
de recuperação, minimiza o risco de trauma e/ou 
infecção. A melhor técnica de limpeza do leito da 
ferida é a irrigação com jatos de soro fisiológico a 
0,9% gelado. 

II. O tratamento das feridas de etiologia neurotrófica, 
decorrentes de hanseníase, diabetes ou alcoolismo, 
deve envolver medidas para reduzir as áreas de 
pressão, uma vez que este é um dos fatores 

responsáveis pelo surgimento e cronicidade dessas 
feridas. 
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 

 

(A) as duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda 
afirmativa é falsa. 

(C) a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é 
verdadeira. 

(D) as duas afirmativas são falsas. 
 

24) Foi prescrito a administração de 25 mg de Garamicina, 
intramuscular para um determinado paciente. Na 
Unidade de Saúde encontra-se disponível ampolas de 
1ml com 40 mg do medicamento. 
Para cumprimento da prescrição, qual deverá ser a 
quantidade administrada do medicamentos em ml? 

 

(A) 0,25 ml. 

(B) 0,40 ml. 

(C) 0,62 ml. 

(D) 0,80 ml. 
 

25) Em relação à via subcutânea de administração de 
medicamentos e imunobiológicos, é incorreto afirmar 
que: 

 

(A) É utilizada para administração de insulina, 
anticoagulantes, algumas vacinas, adrenalina e 
hormônios. 

(B) Os locais de preferência para administração são: 
região dorsal, periumbilical e na face externa lateral do 
braço, próximo ao músculo deltoide. 

(C) Uma de suas desvantagens é que pode causar 
lipodistrofia. 

(D) O volume máximo a ser administrado no tecido 
subcutâneo é de 5 ml para adultos. 

 

26) Um paciente internado apresenta-se com os sintomas 
abaixo: 

 
I. Dor e queimação na região superior do abdome. 

II. Dor no estômago. 
III. Paralisia muscular. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são 
termos técnicos que serão utilizados pelo profissional de 
enfermagem, exceto; 
 

(A) Mioplegia. 

(B) Isocoria. 

(C) Dispepsia. 

(D) Gastralgia. 
 

27) Na avaliação dos sinais vitais de um paciente, o 
Técnico de Enfermagem verificou que o paciente se 
encontrava com a temperatura abaixo do valor normal 
e aceleração dos movimentos respiratórios. 
Pode-se dizer que este paciente se encontra: 

 

(A) Hipotérmico e Taquipnéico. 

(B) Normotérmico e Taquipnéico. 

(C) Hipotérmico e Bradipneico. 

(D) Bradicárdico e Dispneico. 
 

28) Em relação à segurança no trabalho, controle de 
infecção hospitalar e normas de biossegurança, analise 
as afirmativas abaixo: 

 
I. Consideram-se Agentes Biológicos os 

microrganismos, geneticamente modificados ou não; 
as culturas de células; os parasitas; as toxinas e os 
príons. 

II. O uso de luvas substitui o processo de lavagem das 
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois 
do uso das mesmas. 

III. Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho 
com os equipamentos de proteção individual e as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. 

 
O número de afirmativas corretas corresponde a: 
 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 
 

29) Recentemente, as Unidades Básicas de Saúde 
sofreram com a falta temporária da vacina 
Pentavalente. 
Esta vacina, integrante do Calendário Nacional de 
Vacinação, protege contra as seguintes doenças: 

 

(A) Hepatite A, Caxumba, Sarampo, Coqueluche e 
Difteria. 

(B) Tétano, Hepatite C, Caxumba, Sarampo e Rubéola. 

(C) Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e 
Haemophilus influenza B. 

(D) Coqueluche, Sarampo, Rubéola, Haemophilus 
influenza B e Difteria. 

 

30) Uma mãe compareceu à Unidade Básica de Saúde 
levando seu filho para a administração da vacina 
rotavírus.  
Esta vacina deve ser administrada utilizando a 
seguinte via: 

 

(A) Oral. 

(B) Intradérmica. 

(C) Subcutânea. 

(D) Intramuscular. 
 

31) Na Central de Material Esterilizado (CME) são 
processados os artigos médico hospitalares utilizados 
na prestação de assistência ao paciente. 
Foi solicitado ao Técnico de Enfermagem que exerce 
suas atividades em uma CME que separasse para 
esterilização somente os artigos classificados como 
críticos. 
Sendo assim, o Técnico de Enfermagem não separou 
o seguinte artigo: 

 

(A) Artroscópio. 

(B) Bisturi. 

(C) Borracha para aspiração. 

(D) Cabo de laringoscópio. 
 

32) Analise como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as 
afirmativas abaixo relacionadas às medidas de higiene 
e conforto do paciente:  

 
(   ) O paciente que faz uso de prótese dentária (dentadura) 
não necessita de cuidados de higiene para manter a 
integridade da mucosa oral e conservar a prótese limpa.  
(   ) Os movimentos e a fricção exercidos durante o banho 
estimulam as terminações nervosas periféricas e a 
circulação sanguínea. Após um banho morno, é comum a 
pessoa sentir-se confortável e relaxada. A higiene corporal 
pode ser realizada sob aspersão (chuveiro), imersão 
(banheira) ou ablusão (com jarro, “banho de leito”). 
(   ) Na higiene íntima do sexo feminino, a limpeza deve ser 
realizada no sentido ântero-posterior; no masculino, o 
prepúcio deve ser tracionado, favorecendo a limpeza do 
meato urinário para a base da glande, removendo sujidades 
(pêlos, esmegma, urina, suor) e inibindo a proliferação de 
microrganismos. 
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A sequência correta corresponde a: 
 

(A) F   V   V. 

(B) V   F   V 

(C) F   V   F. 

(D) V   F   F. 
 

33) Na avaliação primária de um paciente adulto em crise 
convulsiva devem ser realizadas as seguintes ações, 
exceto: 

 

(A) Avaliar responsividade. 

(B) Aspirar secreções se necessário. 

(C) Mensurar glicemia capilar. 

(D) Manter permeabilidade de vias aéreas. 
 

34) A doença e sua respectiva forma de prevenção não 
encontra-se corretamente associada em: 

 

(A) Febre amarela- Imunização. 

(B) Hepatite B- Filtragem da água. 

(C) Dengue- Combate ao mosquito vetor. 

(D) Tricomoníase- Uso de preservativos nas relações 
sexuais. 

 

35) O Técnico de Enfermagem escalado para as atividades 
diárias no “Acolhimento” atendeu um paciente que 
queixava-se do aparecimento de manchas 
hipocrômicas no corpo, com ausência de 
sensibilidade. 
O Técnico de Enfermagem encaminhou este paciente 
para consulta médica por suspeita de: 

 

(A) Tracoma. 

(B) Ancilostomíase. 

(C) Hanseníase. 

(D) Rubéola. 
 

36) No tratamento das doenças diarreicas são 
preconizados os Planos A, B e C, instituídos conforme 
o estado de hidratação do paciente. 
O Plano C de tratamento não é indicado  no seguinte 
estado encontrado na avaliação do paciente: 

 

(A) Pulso cheio. 

(B) Olhos muito fundos. 

(C) Lágrimas ausentes. 

(D) Sinal da prega desaparece muito lentamente. 
 

37) A notificação compulsória de doenças e agravos 
integrantes da Lista Nacional é obrigatória para todos 
os profissionais de saúde. 
Não é uma doença de notificação compulsória: 

 

(A) Tétano. 

(B) Gonorreia. 

(C) Raiva. 

(D) Dengue. 
 

38) A hipotermia pode ser classificada em leve, moderada 
ou grave. Um paciente com temperatura < 35° é 
considerado hipotérmico.  
São sinais de hipotermia leve, exceto. 

 

(A) Arreflexia. 

(B) Tremores musculares. 

(C) Cianose de extremidades. 

(D) Diurese induzida pelo frio. 
 

39) Analise os modos de transmissão de doenças 
apresentados abaixo: 

 

I. Ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das 
vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de 
doentes. 

II. Ocorre por via fecal-oral e pode ser direta ou 
indireta. 

III. Ocorre mais frequentemente pela inalação de 
aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva 
de roedores infectados. Outras formas de 
transmissão, para a espécie humana, foram também 
descritas, porém pouco frequentes. 

 

Não foi apresentado acima o modo de transmissão da (o): 
 

(A) Hantavirose. 

(B) Tuberculose. 

(C) Cólera. 

(D) Hanseníase. 
 

40) A Portaria Nacional de Atenção Básica não estipula a 
presença obrigatória do seguinte profissional na 
Equipe de Saúde da Família: 

 

(A) Psicólogo. 

(B) Agente Comunitário de Saúde. 

(C) Enfermeiro. 

(D) Médico. 
 
 


