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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões objetivas. Caso exista algum problema, 
comunique-o imediatamente ao Fiscal de Sala. 

PORTUGUÊS CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 20 1,5 21 a 40 2,5 

 

2. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente assinalada no CARTÃO-
RESPOSTA, fornecido especificamente para este fim. 
3. As questões objetivas devem ser respondidas no CARTÃO–RESPOSTA, considerando a 
numeração de 1 a 40. 
3.1. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta azul 
ou preta, de forma contínua e densa. 
  
Exemplo: 
3.2. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas do qual você só poderá 
assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 
UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 
4. Confira se seu nome e número de inscrição constam na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA 
que você recebeu, o qual não pode ser amassado ou dobrado. 
5. O Cartão-Resposta só será substituído se tiver falha de impressão. 
6. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identidade. 
7. Esta prova terá duração de 3 (TRÊS) horas, tendo seu início às 08h00min e término às 
11h30min (horário de Teresina). 
8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a aplicação das provas, de máquinas e/ou relógio de calcular, bem como 
de rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b)  Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões 
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA. 
c) Não assinar o CARTÃO-RESPOSTA ou lista de presença. 
9. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início das provas e só 
poderá levar o Caderno de Questões faltando meia hora ou menos para o término das mesmas. 
10. Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala o CARTÃO-RESPOSTA. 
11. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados até o dia 12/04/2010 no site www. 
ivin.com.br. BOA PROVA! 

 

_____________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

___________________________________________ 
INSCRIÇÃO 

A B C D E 
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PORTUGUÊS 

 
DEFESA DOS NARDONI PEDE JÚRI AO VIVO 

NA TV 
 
1       O advogado Roberto Podval deverá 
pedir à Justiça que o julgamento de seus 
clientes, Alexandre Nardoni, 31, e Anna 
Carolina Jatobá, 26, seja televisionado em 
rede nacional. Nesta semana, ele já pediu 
que em sua argumentação possa também 
usar como prova nabo, cenoura, banana e 
alho. Os legumes, diz ele, serão usados para 
questionar o trabalho dos peritos. 
2       Caso o juiz não aceite, a defesa ameaça 
se retirar do tribunal, forçando o adiamento 
do julgamento. O casal é acusado de 
assassinar Isabella Nardoni, filha de 
Alexandre, no dia 29 de março de 2008. 
Ambos negam. O julgamento está marcado 
para começar na próxima segunda. 
3       Segundo o defensor, a possibilidade de 
falar na TV deverá atenuar a imagem 
negativa que o casal tem na sociedade. 
4       Em entrevista à Folha ontem, ele 
também disse que, usando os alimentos 
durante o júri, espera conseguir provar que 
não há uma certeza sobre a existência de 
sangue no apartamento do casal, de onde a 
garota foi jogada do sexto andar. 
5       O reagente Bluestar Forensic, usado 
pelo Instituto de Criminalística para detectar 
manchas de sangue, também age com 
diversos produtos, entre eles os legumes, 
frutas e temperos citados, conforme o 
advogado. A defesa entende que o reagente, 
que será levado ao julgamento, não é preciso 
para definir se as manchas encontradas no 
imóvel eram sangue. 
6       O promotor que atua no caso, Francisco 
Cembranelli, diz que a tese é infundada. "Eu 
não acredito que as polícias científicas de 
todo o mundo usem um produto que dá 
positivo com qualquer gênero alimentício", 
disse à Folha na quarta. 

7       "Por que o FBI [polícia federal 
americana] e a Scotland Yard [polícia 
britânica] usam? Restaria concluir que a 
Justiça americana já deve ter condenado 
muita gente dizendo que matou e espalhou 
sangue, quando era nabo da cozinheira 
descuidada." Ontem, ele não foi encontrado 
para comentar o pedido de 
televisionamento. 

TALITA BEDINELLI & AFONSO BENITES da Folha de S.Paulo. 
 

1. Considere as seguintes afirmações: 
I. A defesa do casal Nardoni ameaça se 
retirar do tribunal caso o juiz não autorize a 
transmissão televisiva, em rede nacional, do 
julgamento. 
II. A estratégia de se retirar do tribunal 
poderá trazer como conseqüência o 
adiamento do julgamento do casal Nardoni. 
III. De acordo com o advogado de defesa a 
possibilidade de falar na TV deverá atenuar a 
imagem negativa que o casal tem na 
sociedade. 
IV. O defensor do casal disse que, usando os 
alimentos durante o júri, espera conseguir 
provar a inocência dos clientes. 
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o 
que se afirma em: 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I e IV 
e) Apenas II 
 
2. O motivo pelo qual o advogado do casal 
Nardoni deseja usar como prova em sua 
argumentação: nabo, cenoura, banana e 
alho, deve-se: 
a) Aos alimentos servirem para demonstrar 
a inocência do casal, pois ambos sempre 
trataram bem a criança com uma 
alimentação balanceada. 
b) A argumentação baseia-se em defesas 
realizadas em tribunais americanos nas quais 
essa estratégia sempre culminou com a 
absolvição dos réus. 
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c) A defesa espera sensibilizar os jurados 
provando que o sangue encontrado no 
apartamento na verdade não passa de uma 
substância presente nesses alimentos 
quando colocados juntos, numa reação 
química. 
d) Usando os alimentos durante o júri, 
espera conseguir provar que não há uma 
certeza sobre a existência de sangue no 
apartamento do casal, de onde a garota foi 
jogada do sexto andar. 
e) Confirmar efetivamente que o reagente 
Bluestar Forensic detecta manchas de sangue 
e que, portanto, não se pode duvidar do 
trabalho dos peritos.  
 
3. A afirmação do promotor que atua no 
caso de que "Eu não acredito que as polícias 
científicas de todo o mundo usem um 
produto que dá positivo com qualquer gênero 
alimentício" o termo destacado refere-se 
a(o): 
a) Nabo e alho. 
b) Cenoura e nabo. 
c) Banana e cenoura. 
d) Todos os gêneros alimentícios.  
e) Bluestar Forensic. 
 
4. "Por que o FBI [polícia federal 
americana] e a Scotland Yard [polícia 
britânica] usam? No contexto em que se 
formula a pergunta acima, o promotor, está 
questionando a tese que: 
a) Afirma que a substância utilizada para 
identificar manchas de sangue é realmente 
capaz de fazê-lo. 
b) Quer provar que há uma certeza sobre a 
existência de sangue no apartamento do 
casal, de onde a garota foi jogada do sexto 
andar. 
c) Defende que o reagente Bluestar 
Forensic, usado pelo Instituto de 
Criminalística para detectar manchas de 
sangue, não é capaz de fazê-lo, segundo o 
advogado de defesa. 

d) Assevera que os alimentos usados pela 
defesa irão confirmar a eficiência do 
reagente químico. 
e) Afirma que as polícias do mundo 
condenam injustamente diversas pessoas por 
acreditar numa substância que não é eficaz, 
segundo a defesa do casal. 
 
5. De acordo com o texto, a defesa do casal 
Nardoni só não se retirará do tribunal se: 
a) A promotoria voltar atrás e aceitar a tese 
de que o reagente Bluestar Forensic não é 
eficaz na identificação do sangue. 
b) A acusação poder utilizar a técnica 
transgênica de reação química mostrando a 
eficácia do reagente em identificar o sangue 
de Isabella. 
c) Se o juiz aceitar na argumentação da 
defesa a utilização de nabo, cenoura, banana 
e alho, como prova. 
d) A acusação não permitir que o 
julgamento seja televisionado em rede 
nacional.  
e) O promotor aceitar todas as 
testemunhas arroladas pela defesa sem 
questionar.  
 
6. A intenção da defesa em utilizar na sua 
argumentação alimentos como nabo, 
cenoura, banana e alho, se justifica por que: 
a) Pretende mostrar como Isabella era bem 
tratada pelo casal. 
b) A promotoria quer confundir a opinião 
do júri e os advogados do casal não irão 
permitir.  
c) O juiz tem se mostrado parcial em 
relação ao tratamento dado ao casal, pois 
todos são inocentes até que se prove o 
contrário. 
d) O promotor não concorda que o 
julgamento seja transmitido pela TV. 
e) Os alimentos serão usados para 
questionar o trabalho dos peritos.  
 
7. A razão pela qual o promotor do caso 
Nardoni não comentou o pedido de 
televisionamento feito pela defesa, foi: 
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a) Ter achado um absurdo tal pedido  e 
recusou-se a comentá-lo. 
b) Negar-se a participar de tal julgamento 
por motivos de foro íntimo.  
c) Não ter sido encontrado pela imprensa. 
d) Recusar-se terminantemente a participar 
de um julgamento-show.  
e) Negar-se peremptoriamente a 
transformar o julgamento num espetáculo 
midiático. 
 
8. Na frase “a defesa ameaça se retirar do 
tribunal, forçando o adiamento do 
julgamento”, o segmento sublinhado pode 
ser corretamente substituído, sem prejuízo 
para o sentido, por: 
a) Proximidade. 
b) Provimento. 
c) Antecipação. 
d) Anulação. 
e) Retardamento. 
 
9. Considerando-se o contexto, traduz-se 
adequadamente o sentido de um vocábulo 
do texto em: 
a) Deverá atenuar a imagem negativa = 
tornar menos intensa. (3º parágrafo)  
b) Francisco Cembranelli, diz que a tese é 
infundada = bem fundamentada. (6º 
parágrafo) 
c) usado pelo Instituto de Criminalística 
para detectar manchas de sangue = ocultar 
(5º parágrafo) 
d) Quando era nabo da cozinheira 
descuidada = caprichosa (7º parágrafo) 
e) Serão usados para questionar o trabalho 
= confirmar (7º parágrafo) 
 
10. Tendo em vista o contexto, é correto 
afirmar que se emite uma opinião 
reproduzida de forma direta, na opção: 
a) Ele também disse que, usando os 
alimentos durante o júri, espera conseguir 
provar que não há uma certeza sobre a 
existência de sangue no apartamento do 
casal. 

b) O reagente Bluestar Forensic, usado pelo 
Instituto de Criminalística para detectar 
manchas de sangue, também age com 
diversos produtos. 
c) O advogado Roberto Podval deverá pedir 
à Justiça que o julgamento de seus clientes 
seja televisionado em rede nacional. 
d) "Eu não acredito que as polícias 
científicas de todo o mundo usem um 
produto que dá positivo com qualquer 
gênero alimentício". 
e) A defesa entende que o reagente, que 
será levado ao julgamento, não é preciso 
para definir se as manchas encontradas no 
imóvel eram sangue. 
 
11. O acento no vocábulo porém , justifica-se 
porque: 
a) A palavra é uma paroxítona terminada 
em ditongo. 
b) A palavra é uma proparoxítona. 
c) A palavra é uma oxítona terminada em –
em. 
d) A palavra é um monossílabo tônico. 
e) A palavra possui um ditongo crescente. 
 
12. Assinale a opção em que o termo 
destacado foi empregado de forma errônea: 
a) A cientista Smith foi a única testemunha 
do experimento. 
b) Um psiquiatra foi apontado como a 
cabeça da idéia de ministrar ritalina para 
acalmar as crianças.  
c) A percentagem da dose do esteróide THP 
deve ser ampliada. 
d) A personagem principal da descoberta 
do mecanismo celular foi o hormônio THP. 
e) Os adolescentes e crianças com déficit 
de aprendizagem tiveram o laringe menos 
desenvolvido. 
 
13. Em “Um grupo de cientistas nos EUA” o 
termo destacado é um substantivo coletivo. 
Assinale a opção que não contém um 
substantivo coletivo: 
a) Farândola 
b) Fressura 
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c) Alcatéia  
d) Utensílio 
e) Cabilda 
 
14. O gênero foi indicado corretamente em: 
a) O cientista – a êxtase 
b) A eczema – a amálgama 
c) O fármaco – o esteróide 
d) A aneurisma – a tracoma 
e) O cal – a cotilédone 
 
15. Não houve erro na classificação do 
sujeito em: 
a) Um grupo de cientistas nos EUA 
anunciou a descoberta. (sujeito composto). 
b) Ela atua como uma fechadura 
bioquímica. (sujeito elíptico). 
c) Alguns psiquiatras acusam colegas de 
receitarem a droga. (sujeito simples). 
d) Uma dose do esteróide THP é suficiente. 
(sujeito indeterminado).  
e) Essa molécula é um receptor celular. 
(sujeito oculto). 
 
16. Assinale a opção em que a relação 
semântica de sinonímia entre a expressão 
destacada e a expressão entre parênteses é 
incorreta: 
a) Alguns psiquiatras acusam colegas de 
receitarem a droga. (prescreverem) 
b) Nos primórdios da humanidade. 
(origens) 
c) O déficit de aprendizagem da puberdade 
é pior. (deficiência) 
d) Na superfície da célula. (interior) 
e) Prolifera durante a puberdade 
(multiplica) 
 
17. No tocante ao plural dos substantivos 
compostos, assinale a opção incorreta: 
a) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-
os. 
b) Os vice-diretores reunir-se-ão amanhã. 
c) As aulas serão dadas às segundas-feiras. 
d) Há muitos beijas-flores no meu quintal.  
e) A moda está voltando às saias-balão. 

18. Está correta a grafia de todas as palavras 
da frase: 
a) A defesa ameassa se retirar do tribunal, 
forçando o adiamento do julgamento. 
b) Ele não foi encontrado para comentar o 
pedido de televizionamento. 
c) O reagente Bluestar Forensic, foi usado 
pelo Instituto de Criminalística. 
d) Segundo o defençor, a possibilidade de 
falar na TV deverá atenuar a imagem 
negativa do casal. 
e) O casal é acusado de assasinar Isabella 
Nardoni, filha de Alexandre, no dia 29 de 
março de 2008.  
 
19. Houve erro na justificativa do emprego 
da letra inicial maiúscula em: 
a) Segundo o defensor, a possibilidade de 
falar na TV deverá atenuar a imagem 
negativa que o casal tem. = numeral ordinal. 
(3º parágrafo) 
b) Em entrevista à Folha ontem. = nome de 
um estabelecimento jornalístico. (4º 
parágrafo)   
c) Francisco Cembranelli, diz que a tese é 
infundada. = nomes próprios. (6º parágrafo) 
d) O reagente Bluestar Forensic. =  
substantivo próprio. (5º parágrafo) 
e) A defesa entende que o reagente, que 
será levado ao julgamento. = após ponto. (5º 
parágrafo) 
 
20. Assinale a opção abaixo em que todas as 
palavras devem ser grafadas com letra inicial 
maiúscula:  
a) peritos – advogado – juiz. 
b) filha – casal – julgamento. 
c) março – segunda – promotor. 
d) folha (jornal) – isabella – nardoni. 
e) carolina – alimento – reagente. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Os animais domésticos podem ser 
vetores de algumas zoonoses, que doença 
um indivíduo que foi mordido por um animal 
doméstico (cão, gato) pode contrair? 
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a) Febre tifóide 
b) Doença de Chagas 
c) Leishmaniose 
d) Raiva 
e) Verminose 
 
22. A vacina BCG é indicado para crianças 
de 0 a 4 anos, sendo obrigatória para as 
menores de um ano devendo a criança ser 
vacinada o mais precocemente possível, de 
preferência, logo após o nascimento. A 
vacina BCG é utilizada para prevenção de: 
a) Tuberculose 
b) Sarampo 
c) Rubéola 
d) Poliomielite 
e) Tétano 
 
23. Doença Sexualmente Transmissível 
causada por bactéria e causadora de danos 
aos órgãos reprodutores femininos, 
conhecida como doença silenciosa, já que 
cerca de ¾ das mulheres e metade dos 
homens infectados não apresentam 
sintomas. Os sintomas nas mulheres incluem 
secreções vaginais anormais e sensação de 
queimação ao urinar, dor no abdômen 
inferior e na parte de baixo das costas, 
náusea, febre, dor durante a relação e até 
mesmo a infertilidade. 
Esta doença é: 
a) HPV 
b) Clamídia 
c) Aids 
d) HIV 
e) Gonorréia 
 
24. Assinale a alternativa onde TODAS as 
doenças citadas são prevenidas por vacinas: 
a) Diarréia, dengue, tuberculose 
b) Hanseníase, tétano, sarampo 
c) Rubéola, tétano, diabetes 
d) Caxumba, sarampo, Doença de 
Chagas 
e) Tuberculose, hipertensão, 
poliomielite 
 

25. No ano de 2009, após um surto de 
gripe suína no mundo, uma campanha 
mundial de prevenção da doença surgiu, 
tendo destaque a higiene corporal, 
principalmente o hábito de lavar as mãos. 
Sobre este hábito, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) É recomendado que as mãos sejam 
lavadas apenas antes das refeições e após 
usar o banheiro 
b) Lavar as mãos previne a transmissão 
de algumas doenças 
c) Lavar as mãos pode prevenir que 
doenças infecciosas, como diarréia e hepatite 
A passem de um indivíduo para outro 
d) As mãos podem transmitir desde uma 
gripe até doenças como as intoxicações e 
infecções alimentares transmitidas por 
alimentos manipulados por pessoas com as 
mãos contaminadas.  
e) É um método barato e eficaz no 
controle de doenças 
 
26. A hanseníase é uma doença infecto-
contagiosa causada por uma bactéria que 
afeta pele e nervos e quando não tratada, a 
doença pode causar deformidades que 
incapacitam o indivíduo para o trabalho e 
para suas atividades de vida diária. O agente 
causador da Hanseníase é: 
a) Bacilo de Koch 
b) Bacilo de Hansen 
c) Treponema pallidum 
d) Gardnerella vaginalis 
e) Trypanosoma cruzi 
 
27. Analise a figura abaixo: 
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Estamos falando do modo de transmissão de 
que doença: 
a) Dengue 
b) Raiva 
c) Doença de chagas 
d) Esquistossomose 
e) Difteria 
 
28. Doença causada por vírus que ataca 
principalmente crianças até 10 anos de 
idade. As manifestações iniciais são febre 
alta, tosse rouca e persistente, coriza, 
conjuntivite e fotofobia, manchas 
maculopapulares avermelhadas na pele, 
inicialmente no rosto e progredindo em 
direção aos pés, durando pelo menos três 
dias, estamos falando de: 
a) Catapora 
b) Dengue 
c) Sarampo 
d) Meningite 
e) Hepatite A 
 
29. O aleitamento materno trás diversas 
vantagens para a mãe e para o bebê, marque 
a alternativa INCORRETA: 
a) Amamentar promove o 
estabelecimento de uma ligação emocional, 
muito forte e precoce, entre a mãe e o bebê, 
vínculo afetivo. 
b) Protege o bebê contra infecções e 
alergias 
c) As crianças devem fazer aleitamento 
materno exclusivo até aos 6 meses de idade, 
ou seja, até essa idade, o bebê deve tomar 
apenas leite materno e não deve dar–se 
nenhum outro alimento complementar ou 
bebida. 
d) É contra indicado amamentar quando 
a mãe é portadora de HIV 
e) O uso de próteses de silicone alteram 
as propriedades do leite materno e 
prejudicam a amamentação 
 

30. Substância líquida resultante do 
processo de apodrecimento de matérias 
orgânicas, muito encontrado em lixões e 
aterros sanitários. É viscoso e possui um 
cheiro muito forte e desagradável, costuma 
atrair moscas que são vetores de doenças, 
além de que, se não tratada, essa substância 
pode atingir lençóis freáticos, rios e córregos, 
contaminando alimentos e a água, estamos 
falando de: 
a) Chorume 
b) Compostagem 
c) Ácido acético 
d) Estrume 
e) Líquido de Burow 
 
31. Higiene pessoal refere-se ao estado 
geral de limpeza do corpo e da roupa das 
pessoas, ela é importante para todas as 
pessoas e deve ser ensinada às crianças o 
mais cedo possível. Com relação a higiene 
pessoal podemos afirmar: 
a) O cuidado com os dentes resume-se à 
escovação sempre após as refeições e antes 
de dormir, sendo dispensável as visitas 
regulares ao dentista 
b) O uso de perfume é uma medida 
essencial de higiene pessoal, principalmente 
para as pessoas que não tem tempo para 
tomar banho 
c) Para a higiene de roupas e calçados é 
primordial a escolha de marcas disponíveis 
no mercado que evitam o acúmulo de 
bactérias 
d) É recomendado freqüentar o 
cabeleireiro e a manicure/pedicure 
semanalmente para cuidar da higiene das 
unhas e cabelo/barba 
e) É importante cuidar bem das unhas e 
mãos, independentemente se por 
profissional (manicure) ou não 
 
32. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, a higiene dos alimentos compreende 
"todas as medidas necessárias para garantir a 
inocuidade sanitária dos alimentos, 
mantendo as qualidades que lhes são 
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próprias e com especial atenção para o 
conteúdo nutricional". Com relação a higiene 
dos alimentos é INCORRETO afirmar: 
a) As lixeiras devem estar 
permanentemente tampadas e o mais 
distante possível dos alimentos. 
b) Usar toalha descartável para enxugar 
as mãos, e um pano limpo somente para 
secar utensílios. 
c) Pessoas com ferimentos nas mãos 
não podem manipular alimentos. 
d) É recomendado evitar que pessoas 
doentes, como resfriado, gripe, bronquite, 
enterite (“diarréia”) manipulem alimentos 
e) Qualquer alimento estragado - isto é, 
alterado em suas características normais - 
deve ser inutilizado, mesmo em caso de 
dúvida. 
 
33. Sobre a diarréia, julgue os itens 
abaixo marcando V para Verdadeiro e F para 
Falso: 
( ) O tratamento da diarréia consiste 
essencialmente, em ter alguns cuidados com 
a alimentação, como evitar frituras e 
aumentar a ingestão de água 
( ) A diarréia é causada por microorganismos, 
no caso desta patologia o agente causador 
são bactérias 
(  ) A Salmonela é a bactéria causadora de 
muitas diarréias, geralmente associadas às 
ingestão de ovos, maionese, mariscos ou 
frango. 
(   ) Uma das maiores preocupações gerada 
pela diarréia é a desidratação que apresenta 
alguns sintomas como: boca seca, diminuição 
da urina, lábios rachados e confusão mental.  
 
A seqüência correta é: 
a) FVFV 
b) VFVV 
c) VVVV 
d) VFVF 
e) VFFV 
 
34. Os métodos contraceptivos podem 
ser divididos didaticamente em: 

comportamentais, de barreira, dispositivo 
intra-uterino, métodos hormonais e 
cirúrgicos. Marque a alternativa que 
possuem apenas contraceptivos de barreira: 
a) Tabelinha, diafragma, DIU 
b) Camisinha, espermicida, esponja 
vaginal 
c) Pílula, camisinha feminina, 
laqueadura 
d) Pílula do dia seguinte, diafragma, 
vasectomia 
e) Diafragma, camisinha, coito 
interrompido 
 
35. A nutrição humana é uma ciência que 
estuda os nutrientes e outras substâncias 
alimentícias e a forma na qual o corpo as 
assimila, baseado nas recomendações 
básicas nutricionais, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) O leite e seus derivados são ricos em 
cálcio, essenciais para fortalecimento dos 
ossos. 
b) Os carboidratos são as principais 
fontes de energia para o homem 
c) Alimentos ricos em açúcar e sal 
podem ser consumidos a vontade, sendo 
apenas não recomendados para pessoas 
hipertensas e diabéticas. 
d) As principais fontes de ferro para o 
ser humano são as carnes vermelhas, 
principalmente o fígado 
e) A deficiência de vitamina C pode 
causar fadiga, perda de apetite, gengivas 
inflamadas, e uma cicatrização lenta. Em 
casos mais graves pode dar origem ao 
escorbuto que provoca, entre outros 
sintomas, a queda dos dentes e 
enfraquecimento dos ossos. 
 
36. Doença causada por infecção pelos 
protozoários, os quais se espalham através 
da picada de mosquitos flebotomíneos, 
também conhecidos como mosquito palha 
ou birigui. As manifestações mais comuns são 
a cutânea, que causa feridas na pele, e 
visceral, que afeta alguns órgãos internos 
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como fígado, medula óssea e baço. Esta 
patologia é a: 
a) Febre tifóide 
b) Esquistossomose 
c) Doença de Chagas 
d) Leishmaniose 
e) Difteria 
 
37. A AIDS é a sigla em inglês da síndrome 
da imunodeficiência adquirida. É causada 
pelo HIV, vírus que ataca as células de defesa 
do nosso corpo. Com o sistema imunológico 
comprometido, o organismo fica mais 
vulnerável a diversas doenças, um simples 
resfriado ou infecções mais graves como 
tuberculose e câncer. Sobre a AIDS marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) Os sintomas mais freqüentes são 
gripe persistente, perda de peso, diminuição 
da força física, febre intermitente, dores 
musculares, suores noturnos, diarréia. 
b) A mãe infectada pode passar o HIV 
para o filho durante a gravidez, o parto e a 
amamentação 
c) O vírus não é transmitido pelo sexo 
quando se usa corretamente a camisinha 
d) O suor ou mesmo a lágrima de pessoa 
portadora de doença pode ser meio de 
transmissão do vírus 
e) Sexo oral sem camisinha transmite o 
vírus 
 
38. O parto normal ou natural é aquele 
que o médico simplesmente acompanha o 
parto sem intervenções como anestesias, 
episiotomia e indução. Sobre esse assunto 
marque a alternativa correta: 
a) A cada parto normal, o trabalho de 
parto é mais fácil do que no anterior 
b) Não existem contra indicações para o 
parto normal 
c) O parto normal pode ser realizado 
apenas na posição deitada na maca 
ginecológica, outras posições põem em risco 
a vida do bebê 

d) O risco de infecção num parto normal 
é maior do que no parto cesariano devido a 
grande perda de sangue 
e) A mulher que teve seu primeiro filho 
em parto cesariano deve ter os outros partos 
sempre cesarianos, sendo contra indicado o 
parto normal nessas situações. 
 
39. Doença causada por bactéria: 
a) Tétano 
b) Caxumba 
c) Febre amarela 
d) Gripe 
e) Rubéola 
 
40. Doença do trato respiratório superior 
caracterizada por dor na garganta, febre e 
uma membrana aderente na amídala da 
faringe e/ou nariz, altamente contagiosa, 
espalhada por contato físico direto ou ao 
respirar secreções de pessoas infectadas 
tendo como principais sintomas náusea, 
vômito, calafrio e febre alta fadiga, garganta 
dolorida e dificuldade para engolir, estamos 
falando de: 
a) Coqueluche 
b) Dengue 
c) Difteria 
d) Meningite 
e) Cólera 

 

 


