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L E I A  C O M  A T E N Ç Ã O  T O D A S  A S  I N S T R U Ç Õ E S  D E S T A  P Á G I N A  

 

1 .  Es t e  C ADERN O DE PRO VAS con t ém 2 0 (v in t e)  q u es t õ es  d e  Saú d e Co le t i va  e  2 0 (v in t e)  q u es tõ es  d e  

Con h ec im en tos  Esp ec í f i c os  n a  á rea ,  c ad a  u ma  d ela s  a p res en t an d o  u m en u n c i ad o  segu id o  d e  0 5 (c in co)  

op çõ es ,  d es i gn ad as  p e la s  le t r a s  A ,  B ,  C ,  D e  E ,  d a s  q u a i s  som en t e  u m a  é  c or r e t a .  

2 .  Examin e  s e  o  Cad ern o  d e  Pr ova s  es t á  comp le to  e  s e  ap r e sen t a  fa lh as  d e  imp r essã o  ou  imp er f e i çõ es  g rá f i ca s  

q u e  cau sem d ú vid as .  Con s t a t an d o  fa lh as  ou  imp er f e i ç õ es ,  so l i c i t e  im ed ia t am en te  a  su b s t i t u i ção  d o  Cad ern o .  

3 .  Ap ós  d eco r r i d o  u ma  h ora  d o  i n í c io  d a  p rova ,  s e rá  d i s t r i b u íd o  o  Ca rtã o - Respo s ta .  

4 .  Ao r ec eb e r  o  Ca r t ão -R esp o s t a ,  examin e  e  v e r i f i q u e  s e  os  d ad os  n e l e  imp r es so s  c or r esp on d em ao s  s eu s  

(n om e,  R G,  C P F e  Ca rgo  esc o lh id o) .  Cas o  h a j a  a lgu ma  in con s i s t ên c i a ,  co mu n iq u e  imed ia t amen te  ao  F i sca l .  

5 .  A r esp os t a  d e f in i t i va  d e  cad a  q u es t ão  d ev e  s e r,  ob r ig a tor i am en te ,  a s s in a lad a  n o  CARTÃO -RESP OS TA,  

fo rn ec id o  e sp ec i f i camen t e  p a ra  e s t e  f im.  

6 .  A man ei ra  CORRETA d e  marca r  a s  r esp os t a s  n o  Ca r t ão -Resp os t a  é  cob r in d o  t o t a lmen t e  a  q u ad r í cu la  

cor r esp on d en t e  à  l e t ra  a  s e r  a s s in a lad a .  E x emp lo :      S erá  an u lad a  a  q u es t ã o  q u e  a p res en t a r  ma i s  d e  u ma 

op ção  a ss in a lad a  n o  ca r t ão - r esp os t a ,  r a su ra s  e  p r een ch imen to  a l ém d o s  l imi t e s  d o  r e t ân gu lo  d es t i n ad o  p a ra  

cad a  marcação .  

7 .  Qu a lq u e r  fo rma  d e  c omu n icação  en t r e  os  can d id a tos ,  c om o t amb ém c om os  f i sca i s ,  imp l i ca rá  n a  su már i a  

d esc la ss i f i cação/ e l imin ação  d a  Se l eção .  

8 .  O  can d id a to  ao  sa i r  d a  sa la ,  d ev erá  en t r ega r,  d ef in i t i va men t e ,  ao  Fi sca l  d a  Sa la ,  o  Ca rtã o -Respo s ta  e  o 

Ca derno  de  Pro va s ,  s em esq u ece r  d e  a s s in a r  a  l i s t a  d e  f r eq u ên c i a .  

9 .  A d ivu lgaçã o  d os  GAB ARITOS E  D AS P RO VA S será  n o  d ia  3 1 /01 /2 01 8 ,  à s  13 :3 0  ho ra s ,  a t rav és  d o  s i t e  

cev.u rca .b r.  

10 .  Serão admitidos recursos contra as questões das provas objetivas e dos gabaritos, desde que devidamente 

fundamentados em formulário padronizado, no dia 01 de fevereiro de 2018 nos horários de 8:00 ás 11:00 horas 

e das 13:00 ás 17:00 horas, entregues na Comissão Executiva do Vestibular – CEV/URCA. 

BOA SORTE !  
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1ª PARTE - PROVA DE SAÚDE COLETIVA 

 

01. URCA/05.2018 Situações que 

condicionavam o acesso do usuário aos 

serviços públicos de saúde, como a 

necessidade de estarem formalmente 

inseridos no mercado de trabalho, foram 

legalmente excluídas com as disposições 

constitucionais acerca do SUS e com a 

Lei nº 8.080/1990 por meio do seguinte 

princípio: 

A) regionalização. 

B) universalidade. 

C) hierarquização. 

D) descentralização. 

E) integralidade. 

 

02. URCA/05.2018 São considerados 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS), 

EXCETO: 

A) desemprego. 

B) educação. 

C) ambiente de trabalho. 

D) idade. 

E) habitação. 

 

03. URCA/05.2018 “Os serviços privados de 

assistência à saúde caracterizam-se pela 

atuação, por iniciativa própria, de 

profissionais liberais, legalmente 

habilitados, e de pessoas jurídicas de 

direito privado na promoção, proteção e 

recuperação da saúde.” Tendo em vista o 

texto, assinale a alternativa correta: 

A) Na prestação de serviços privados de 

assistência à saúde, serão observados os 

princípios éticos e as normas expedidas 

pela empresa quanto às condições para seu 

funcionamento. 

B) É facultada a participação direta ou 

indireta de empresas ou de capitais 

estrangeiros na assistência à saúde. 

C) Excepcionalmente é obrigatória a 

autorização do órgão de direção nacional 

do Sistema Único de Saúde (SUS), 

submetendo-se a seu controle as atividades 

que forem desenvolvidas e os instrumentos 

que forem firmados. 

D) Quando as disponibilidades do serviço 

privado forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma 

determinada área, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) suprirá integralmente tais 

insuficiências. 

E) A assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. 

 

04. URCA/05.2018 privada, serão 

organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente.” Tendo em vista o texto, 

assinale a alternativa correta: 

A) No nível municipal, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) poderá organizar-se de forma 

centralizada, de forma a integrar recursos, 

técnicas e práticas voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 

B) A direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é única, de acordo com o inciso I do 

art.198 da Constituição Federal, sendo 

exercida exclusivamente pelo governo 

federal. 

C) Os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema 
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Único de Saúde (SUS), poderão ser 

exercidos em regime de tempo parcial. 

D) Aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços 

contratados pelo sistema é facultado 

exercer cargo de chefia ou função de 

confiança no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

E) Os municípios poderão constituir 

consórcios para desenvolver em conjunto 

as ações e os serviços de saúde que lhes 

correspondam. 

 

05. URCA/05.2018 Segundo a Lei nº 8.142, 

de 28 de dezembro de 1990, que dispõe 

sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

analise as assertivas a seguir: 

I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

dois anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação 

de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

II - A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais 

segmentos. 

III - O Conselho de Saúde, em caráter 

temporário e deliberativo, é um órgão 

colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

C) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

D) Somente as afirmativas II e III são 

verdadeiras. 

E) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

 

06. URCA/05.2018 Os princípios 

fundamentais que articulam as ações de 

saúde mental na Atenção Básica são, 

EXCETO:  

A) Desinstitucionalização 

B) Promoção da cidadania dos usuários 

C) Reabilitação psicossocial; 

D) Atendimento uniprofissional 

E) Construção da autonomia possível de 

usuários e familiares 

 

07. URCA/05.2018 Em relação ao processo 

de territorialização, como etapa do 

planejamento local de saúde, considera-

se como território-área:  

A) O espaço de vida de uma microunidade 

social e cultural.  

B) A área de abrangência de uma Unidade de 

Saúde. 

C) A área delimitada pela homogeneidade 

socioeconômica e ambiental. 

D) A área na qual é possível atuar com os 

recursos disponíveis pela Secretaria de 

Saúde. 

E) O espaço de administração municipal dos 

serviços locais de saúde. 

 

08. URCA/05.2018 

I. Arranjo técnico-assistencial que amplia a 

clínica das equipes de Saúde da Família 

(SF), saindo da lógica do encaminhamento 
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para a da corresponsabilização entre 

equipes de SF e do NASF. 

II. Acontece através de intervenções 

específicas do profissional do NASF com 

os usuários e/ou famílias, com discussão e 

negociação, a priori, com os profissionais 

da equipe de Saúde da Família responsáveis 

pelo caso. 

III. É uma forma de organizar e ampliar a 

oferta de ações em saúde, que lança mão de 

saberes e práticas especializadas, em que o 

usuário deixa de ser cliente da equipe de 

referência. 

A sequência correta para I, II e III é: 

A) V, V, V. 

B) V, V, F. 

C) V, F, V. 

D) F, V, F. 

E) F, F, F. 

 

09. URCA/05.2018 Analise as assertivas 

abaixo sobre Equipe de Referência e após 

marque a alternativa correta. 

I. Implica interdependência entre os 

profissionais da equipe, sendo que na 

Atenção Primária em Saúde, o NASF 

constitui a referência para certa população. 

II. Obedecem a uma composição 

multiprofissional de caráter transdisciplinar, 

isto é, reúnem profissionais de diferentes 

áreas, variando em função da finalidade do 

serviço/unidade. 

III. Cada equipe de referência torna-se 

responsável pela atenção integral do doente, 

cuidando de todos os aspectos de sua saúde, 

elaborando projetos terapêuticos e buscando 

outros recursos terapêuticos, quando 

necessário. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I e III estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) I, II e III estão corretas. 

 

10. URCA/05.2018 Sobre o processo de 

trabalho na Saúde da Família, aprecie as 

seguintes afirmativas e após, marque a 

alternativa que contém somente 

informações corretas. 

I. Deve apresentar resolubilidade conforme o 

nível socioeconômico dos usuários dos 

serviços de saúde. Assim, quanto maior for 

o nível socioeconômico, maior será a 

resolubilidade. 

II. O cuidado familiar deve ser efetivado 

através do conhecimento da estrutura e da 

funcionalidade das famílias e da própria 

comunidade. 

III. O trabalho interdisciplinar e em equipe 

propõe a integração das áreas técnicas e 

profissionais de diferentes categorias. 

IV. As ações intersetoriais buscam compor 

parcerias e integram projetos sociais e 

setores afins, voltados para a promoção da 

saúde, de acordo com prioridades eleitas no 

território. 

A) Somente II, III e IV estão corretas. 

B) Somente I, II e III estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente I está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 
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11. URCA/05.2018 Assinale a alternativa 

INCORRETA sobre Território: 

A) É determinado pelas diferentes funções 

espaciais ou pelos diferentes usos 

espaciais. 

B) Revela as condições de acesso aos serviços 

de saúde, exposição a fatores de risco, 

exclusão sócio espacial, entre outros 

fatores determinantes das situações de 

saúde em grupos sociais. 

C) É possível entendê-lo ignorando-se as 

relações políticas e econômicas que se 

estabelecem no modelo capitalista de 

produção. 

D) A compreensão das singularidades de um 

determinado território auxilia no 

desenvolvimento/aprimoramento de 

pesquisas epidemiológicas. 

E) Sua gestão pela ESF supõe ações 

integradas que contemplem educação, 

saúde, moradia, saneamento básico, 

transporte, etc. 

 

12. URCA/05.2018 Para a construção de uma 

política de qualificação do SUS, a 

humanização deve ser vista como uma 

das dimensões fundamentais, não 

podendo ser entendida como apenas um 

programa a mais a ser aplicado aos 

diversos serviços de saúde, mas como 

uma política que opera transversalmente 

em toda rede do SUS. Nesse sentido, um 

dos princípios que norteiam a Política 

Nacional de Humanização é: 

A) a construção de autonomia e protagonismo 

dos sujeitos e coletivos implicados na rede 

do SUS. 

B) a redução das filas e o do tempo de espera, 

com ampliação do acesso e atendimento 

acolhedor e resolutivo, baseados em 

critérios de risco. 

C) a consolidação e expansão dos grupos de 

trabalho de humanização no Ministério da 

Saúde, nas secretarias estaduais e 

municipais de saúde e nas demais 

instituições. 

D) o fortalecimento do trabalho profissional 

especializado e voltado para o cuidado 

com o indivíduo. 

E) a definição de vinculo como principal 

estratégia para as equipes de atenção 

secundária. 

 

13. URCA/05.2018 Acerca da Política 

Nacional de Humanização – PNH do 

SUS, apresentada na cartilha Humaniza 

SUS, do Ministério da Saúde, avalie as 

afirmativas abaixo: 

I - A PNH entende a humanização como eixo 

norteador das práticas de atenção e gestão 

em todas as instâncias do SUS. 

II - Para a PNH, a humanização deve ser vista 

como uma das dimensões fundamentais. 

III - Para a construção da PNH, a humanização 

deve ser entendida como um programa, 

parelho aos demais programas do SUS, a 

ser aplicado nos diversos serviços de saúde. 

IV - Para a PNH, a humanização deve operar 

de forma transversal em toda a rede SUS. 

V - Para a construção do PNH, a humanização 

deve ser construída como um programa, 

para o quê devem ser estabelecidas as 

relações verticais e normativas em favor de 

sua operacionalização administrativa. 

Assinale a alternativa correta. 
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A) São verdadeiras as afirmativas I, II e III. 

B) São verdadeiras as afirmativas I, II e IV. 

C) São verdadeiras as afirmativas I, III e V. 

D) São verdadeiras as afirmativas II, III e V. 

E) São verdadeiras as afirmativas III, IV e V. 

 

14. URCA/05.2018 Em saúde, a atividade 

grupal é eficaz como ferramenta de 

intervenção quando: 

A) é realizada com frequência, de uma a duas 

vezes na semana, com a participação de 

pessoas da mesma faixa etária e com 

problemas semelhantes. 

B) é coordenada por profissional com 

formação especializada, capaz de produzir 

as dinâmicas grupais apropriadas e 

gerenciar conflitos. 

C) é utilizada como espaço para expressão de 

sentimentos, pensamentos e trocas de 

experiências, educação em saúde, 

convivência e socialização  

D) é formada por pessoas que mantêm uma 

participação constante e conseguem 

respeitar o princípio da alteridade. 

E) é pensada em equipe, representando um 

coletivo, mas apenas um profissional 

conduz 

 

15. URCA/05.2018 A universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência é um dos princípios 

do SUS. O decreto presidencial 7.508 de 

2011 expressa que: o acesso universal, 

igualitário e ordenado às ações e serviços 

de saúde se inicia: 

A) Necessariamente pela Atenção Primária, 

pelas Unidades de Saúde da Família 

B) Necessariamente pela Atenção Primária, 

pelas Unidades de Saúde da Família ou 

Unidades Básicas de Saúde 

C) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades 

de Urgência ou Emergência apenas 

D) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas 

incluídos os serviços de Atenção 

psicossocial 

E) Pela Atenção Primária apenas, ou 

excepcionalmente pelos serviços especiais 

de acesso aberto 

 

16. URCA/05.2018 A respeito da Rede de 

Atenção à Saúde é INCORRETO 

afirmar que: 

A) Compõe arranjo organizativo de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado. 

B) Busca promover a integração sistêmica, de 

ações e serviços de saúde, com provisão de 

atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada. 

C) Caracteriza-se pela formação de relações 

verticais entre os pontos de atenção com o 

centro de comunicação na Atenção 

Primária à Saúde. 

D) Fundamenta-se na compreensão da 

Atenção Primária como primeiro nível de 

atenção, enfatizando a função resolutiva 

dos cuidados primários sobre os problemas 

mais comuns de saúde e a partir do qual se 

realiza e coordena o cuidado. 

E) Todos os pontos de atenção à saúde são 

igualmente importantes para que se 
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cumpram os objetivos da rede de atenção à 

saúde e se diferenciam, apenas, pelas 

distintas densidades tecnológicas que os 

caracterizam. 

 

17. URCA/05.2018 Para ser instituída, a 

Região de Saúde deve conter, no mínimo, 

ações e serviços de: 

A) atenção primária, universalidade, atenção 

psicossocial, atenção ambulatorial e 

hospitalar e vigilância em saúde. 

B) atenção primária, urgência e emergência, 

equidade, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar e vigilância 

sanitária. 

C) atenção primária, urgência e emergência, 

atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

e integralidade. 

D) atenção primária, urgência e emergência, 

atenção social, informação e hospitalar e 

vigilância em saúde. 

E) atenção primária, urgência e emergência, 

atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar e vigilância em 

saúde. 

 

18. URCA/05.2018 O espaço geográfico 

contínuo constituído por agrupamentos 

de Municípios limítrofes, delimitado a 

partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde, é conceito de: 

A) Rede de atenção a saúde; 

B) Mapa de saúde; 

C) Região de saúde; 

D) Serviços especiais de acesso aberto; 

E) Comissões intergestores. 

 

19. URCA/05.2018 Considerando a 

assistência integral por meio do trabalho 

em equipe, leia as frases e a seguir 

assinale a alternativa correta. 

I. O objeto do trabalho em saúde só pode ser 

tratado de forma coletiva, pois um 

profissional sozinho não consegue dar conta 

da complexidade dos tratamentos de saúde 

ou da subjetividade do ser humano. 

II. No Brasil, o trabalho em equipe 

multiprofissional ganhou corpo a partir da 

década de 70, em razão das necessidades de 

extensão da cobertura de serviços de saúde 

pública, tendo em vista o fortalecimento da 

rede básica e sua adequação ao perfil 

epidemiológico de cada região. 

III. São considerados principais fatores que 

impulsionaram a formação de equipes 

multiprofissionais na área de saúde o 

paradigma da integralidade da assistência, 

alto processo de especialização das 

profissões, necessidade de racionalização 

dos serviços de saúde e dos custos e a 

crescente complexidade dos tratamentos e 

das intervenções. 

A) I, II, III estão corretas  

B) Apenas a frase I está correta. 

C) Apenas a frase III está correta. 

D) Apenas a frase I e II estão corretas. 

E) Apenas a frase II está correta. 
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20. URCA/05.2018 Relacione os 

instrumentos de planejamento no SUS 

apresentados a seguir com suas 

respectivas características. 

(1) Plano de saúde 

(2) Programação pactuada integrada 

(3) Programação anual de saúde 

(4) Relatório anual de gestão 

(  ) operacionaliza as intenções expressas no 

plano de saúde. 

(  ) norteia todas as medidas e iniciativas em 

cada esfera de gestão. 

(  ) deve conter o resultado da apuração dos 

indicadores e as recomendações julgadas 

necessárias. 

(  ) fornece subsídios para os processos de 

regulação do acesso aos serviços de 

saúde.  

A sequência correta é: 

A) 2,4,1,3. 

B) 3,1,4,2. 

C) 2,1,4,3. 

D) 4,3,2,1. 

E) 1,2,3,4. 
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2ª PARTE - PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

21. URCA/05.2018 Sabe-se que as 

características que realmente distinguem os 

vírus estão relacionadas com sua 

organização estrutural simples e seu 

mecanismo de multiplicação. Quais destas 

características não pertencem aos vírus: 

A) Possuem um único tipo de ácido nucléico, 

DNA ou RNA. 

B) Possuem uma cobertura proteica (às vezes 

recoberta por um envelope de lipídeos, 

proteínas e carboidratos) envolvendo o 

ácido nucléico. 

C) Multiplicam-se dentro de células vivas 

usando a maquinaria de síntese das célu-

las. 

D) Apenas os vírus que parasitam plantas 

possuem cloroplastos 

E) Induzem a síntese de estruturas especiali-

zadas capazes de transferir o ácido nucléi-

co viral para outras células. 

 

22. URCA/05.2018 Das características 

abaixo, qual delas pertence aos vírus 

A) Parasita intracelular obrigatório 

B) Membrana Plasmática 

C) Fissão binária 

D) Ribossomos 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

 

23. URCA/05.2018 Com relação as ca-

racterísticas e dimensões das famílias de 

vírus é correto afirmar que: 

 

A) A família Parvoviridae possui os maiores 

vírus 

B) A família Flaviviridae possui como gêne-

ros mais importantes: Flavivirus, Pestivi-

rus e Vírus da hepatite C. 

C) Independente das famílias, os vírus variam 

em tamanho de 15 a 3.000 mm 

D) A família Deltaviridae compõe os vírus 

que parasitam plantas 

E) Nenhuma das alternativas está correta 

 

24. URCA/05.2018 Os vírions dos bacte-

riófagos T-pares são grandes, complexos 

e não envelopados, com uma estrutura 

característica de cabeça e cauda. O ciclo 

de multiplicação desses e de outros vírus 

ocorre em cinco estágios distintos. Qual 

das alternativas abaixo não corresponde 

a estes estágios. 

A) Ancoragem ou aderência 

B) Inativação 

C) Biossíntese 

D) Maturação 

E) Liberação  

 

25.  Na inoculação de em um ovo embri-

onado, os locais da injeção determinam 

qual membrana em que os vírus irão se 

desenvolver. Assinale a alternativa que 

está incorreta: 

A) Inoculação da membrana corioalantóica 

B) Inoculação intra-membrana citoplasmática 

C) Inoculação amniótica 

D) Inoculação alantóica 

E) Inoculação no saco vitelínico 
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26. URCA/05.2018 Qual das alternati-

vas, abaixo, não corresponde a um gêne-

ro da família Culicidae? 

A) Anopheles  

B) Chagasia  

C) Bironela  

D) Aedes  

E) Rhipicephalus 

 

27. URCA/05.2018 Das alternativas 

abaixo marque a alternativa correta em 

relação à família Culicidae: 

A) Culex quinquefasciatus 

B) Aedes aegypti 

C) Haemagogus capricornii 

D) Aedes albopictus 

E) Todas as espécies acima pertencem a fa-

mília Culicidae 

 

28. URCA/05.2018 Assinale a alternativa 

Errada referente ao termo Arbovirose 

A) Doenças provocadas por vírus e transmiti-

das por artrópodos 

B) Composição síntese das palavras Arthro-

pod borne viruses. 

C) Febre maculosa é uma arbovirose. 

D) Febre Amarela é uma arbovirose 

E) Dengue é uma arbovirose. 

 

29. URCA/05.2018 As espécies de culicí-

nios possuem uma grande importância 

em parasitologia como transmissores de 

doenças. Das alternativas abaixo é Cor-

reto afirmar: 

A) Todas as alternativas abaixo estão corre-

tas. 

B) Gênero Haemagogus belos mosquitos 

cujo corpo é coberto de escamas de colo-

ridos metálicos, verde-azulado ou averme-

lhado. Pleuras e abdome com escamas 

brancas. 

C) Culex quinquaefasciatus Say, 1823; sino-

nímia: C. pipiens fatigans Wiedemann, 

1828 – O mais comum e o mais importuno 

dos mosquitos domésticos, de hábitos no-

turnos. 

D) Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) – Mosqui-

to da região etiópica transferido para as 

américas com o tráfico de escravos, ou 

mesmo antes disso. 

E) Os gêneros de maior importância dos Cu-

licínios são: Culex, Aedes e Haemagogus 

 

30. URCA/05.2018 Sobre as característi-

cas dos Culicínios assinale a alternativa 

correta: 

A) Ovos com flutuadores e separados na su-

perfície da água 

B) Palpos longos no macho e curtos na fêmea 

C) Larvas sem sifão respiratório, respiram 

horizontalmente na superfície da água 

D) Asas com escamas claras e escuras for-

mando manchas. 

E) Palpos longos em ambos os sexos 

 

31. URCA/05.2018 Dentre o conceito e 

tipos de Ergonomia definidos pela Inter-

national Ergonomics Association (IEA) é 

Incorreto afirmar que: 

A) Ergonomia (ou fatores humanos) é a dis-

ciplina científica que trata da compreen-

são das interações entre os seres humanos 

e outros elementos de um sistema, e a pro-

fissão que aplica teorias, princípios, dados 

e métodos, a projetos que visam a otimizar 

o bem estar humano e a performance glo-

bal dos sistemas.  
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B) Ergonomia Biotérica: refere-se aos ani-

mais de laboratório e seu bem estar. 

C) Ergonomia física: refere-se aos aspectos 

relacionados à anatomia humana, antro-

pometria, fisiologia e biomecânica em sua 

relação com a atividade física. 

D) Ergonomia cognitiva: refere-se aos pro-

cessos mentais como percepção, memória 

raciocínio e resposta motora, conforme 

afetam interações entre seres humanos e 

outros elementos do sistema. 

E) Ergonomia organizacional: relacionada a 

otimização dos sistemas sócio-técnicos, 

incluindo suas estruturas organizacionais, 

políticas e processos. 

  

32. URCA/05.2018 Os critérios de classi-

ficação de biotérios podem ser usados, 

conforme, Andrade e colaboradores, de 

acordo com a finalidade a que se desti-

nam. Assinale a alternativa Correta. 

A) Biotério de criação 

B) Biotério de manutenção 

C) Biotério de experimentação 

D) Biotério microbiológico 

E) As alternativas a, b e c estão corretas 

 

33. URCA/05.2018 O diamante da NPFA 

– Associação Nacional de Proteção contra 

Incêndios dos Estados Unidos representa 

os riscos. Em relação as cores deste Dia-

mante é Incorreto afirmar que: 

A) Azul representa toxicidade 

B) Vermelho representa inflamabilidade 

C) Amarelo representa reatividade 

D) Branco representa informações especiais 

E) Preto representa os riscos associados de 

toxicidade, inflamabilidade e reatividade 

34. URCA/05.2018 No diamante da 

NPFA – Associação Nacional de Proteção 

contra Incêndios dos Estados Unidos os 

riscos são classificados de 0 a 4. Em rela-

ção ao risco de categoria 4 para toxicida-

de (azul) é Correto afirmar que: 

A) Pode ser fatal em exposição curta 

B) Extremamente inflamável 

C) Material explosivo à temperatura ambien-

te 

D) Sensível a choque, calor ou água 

E) Combustível se aquecido 

 

35. URCA/05.2018 Os Equipamentos de 

Proteção Coletiva, também devem seguir 

as especificações indicadas conforme a 

legislação vigente e as instruções que 

constam nos manuais disponíveis sobre a 

sinalização de segurança nos laboratórios 

e servem para indicar onde há presença 

dos riscos (BRASIL, 1978). Como aponta 

Brasil (2006b), são essenciais para a pro-

teção coletiva em laboratórios. Qual das 

alternativas corresponde a Equipamen-

tos de Proteção Coletiva? 

A) Indumentária de trabalho resistente aos 

produtos manuseados 

B) Proteção respiratória, para casos nos quais 

sejam ultrapassados os limites permitidos 

C) Capela química construída de forma aero-

dinâmica, de maneira que o fluxo de ar 

ambiental não ocasione turbulências e cor-

rentes, reduzindo o perigo de inalação e a 

contaminação do operador e do ambiente 

D) Luvas de proteção impermeáveis e resis-

tentes aos agentes manipulados 

E) Óculos de segurança resistente a respingos 

do material manipulado 
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36. URCA/05.2018 O ambiente de labo-

ratório em que se manipula materiais bi-

ológicos precisa ser adequadamente cons-

truído e organizado, além de ter meca-

nismo de contenção específicos de acordo 

com a classe de risco biológico. Nos labo-

ratórios em que são manuseados agentes 

infecciosos, devem ser previstos requisi-

tos de segurança específicos e, outra for-

ma de classificação são os denominados 

níveis de contenção física que são classi-

ficados de acordo com o grau de risco bi-

ológico, conforme Grist (1995) e Simas 

(1998): Marque a alternativa Incorreta: 

A) Nível 0 – Laboratórios em que a manipu-

lação de microrganismos não apresenta 

riscos de contaminação.  

B) Nível 1 - se aplica aos laboratórios de 

ensino básico com a manipulação de mi-

crorganismos do tipo 1, onde são exigi-

dos bom planejamento espacial e funcio-

nal e adoção de práticas seguras de labo-

ratório;  

C) Nível 2 - ao trabalho com agentes do 

grupo de risco 2, sendo necessária maior 

proteção da equipe de laboratório, devi-

do à exposição ocasional e inesperada de 

microrganismo pertencentes a grupos de 

risco mais elevados;  

D) Nível 3 - aplica-se agentes do grupo 3, e 

o laboratório requer desenho e constru-

ção especializada, com o controle restri-

to nas fases de construção, inspeção, 

operação e manutenção. A equipe do la-

boratório deve receber treinamento espe-

cifico quanto aos procedimentos de se-

gurança na manipulação desses agentes e 

o acesso a essa área tem de ser restrita ao 

pessoal autorizado;  

E) Nível 4 - é o mais alto nível de contenção, 

cujo laboratório de nível 4 precisa ser insta-

lado em área isolada e ter funcionalidade 

independente de outras áreas, necessitando 

de barreiras de contenção e equipamentos 

de segurança biológica especiais, área de 

suporte laboratorial e um sistema de venti-

lação especifico. 

 

37. URCA/05.2018 – Os EPIs devem 

proporcionar o mínimo de desconforto 

sem tirar a liberdade de movimento do 

analista (ISOLAB, 1998). A classificação 

dos EPIs pode ser feita segundo a parte 

do corpo que se protege: proteção para 

cabeça, proteção para corpo, dos mem-

bros superiores e dos membros inferiores 

(CIPA, 2001). Marque a alternativa Cor-

reta em relação ao EPIs: 

A) Entre os EPIs usados para proteger a ca-

beça, podemos destacar: capacetes de se-

gurança, protetores ou máscaras faciais, 

óculos de segurança, proteção respiratória 

e proteção auricular;  

B) para membros inferiores: calçado de pro-

teção impermeável, solado liso e antider-

rapante;  

C) para o tronco: vestimentas de proteção 

contra danos provocados especialmente 

por riscos de origem biológica, química, 

física, tais como: jalecos, aventais e maca-

cões 

D) A proteção dos olhos é imperativa nos 

laboratórios por causa dos perigos óbvios 

de objetos lançados, respingos de produtos 

químico-biológicos e vapores corrosivos 

E) As alternativas acima estão corretas 
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38. URCA/05.2018 São Sistemas de in-

formações em saúde. Marque a alternati-

va Correta: 

A) Sistema de Informações Ambientais – SIA 

B) Sistema de Informações da Atividade Bio-

lógica – Siab 

C) Sistema de Informações sobre Acidentes 

Noturnos – Sinam 

D) Sistema Nacional de Informação Tóxico-

Farmacológica – Sinitox 

E) Sistema de Informação em Vigilância em 

Arboviroses - Sirviarb 

 

39. URCA/05.2018 Das alternativas 

abaixo qual delas não compõe o IDH - 

Índice de Desenvolvimento Humano? 

A) Esperança de vida ao nascer 

B) Taxa de alfabetização de adultos 

C) Taxa de escolarização 

D) Taxa de saneamento básico 

E) Produto Interno Bruto per capita 

 

40. URCA/05.2018 Os agentes biológicos 

que afetam o homem, os animais e as 

plantas foram classificados pelo Ministé-

rio da Saúde por meio da Comissão de 

Biossegurança em Saúde (CBS). Os cri-

térios de classificação tiveram como base 

diversos aspectos, tais como: virulência, 

modo de transmissão, estabilidade do 

agente, concentração e volume, origem 

do material potencialmente infeccioso, 

disponibilidade de medidas profiláticas 

eficazes, disponibilidade de tratamento 

eficaz, dose infectante, tipo de ensaio e 

fatores referentes ao trabalhador. Os 

agentes biológicos foram assim classifi-

cados em classes de 1 a 4, incluindo tam-

bém a classe de risco especial (BRASIL, 

2006a). Marque a alternativa Errada: 

A) Classe de Risco 1: inclui os agentes Bio-

lógicos que apresentam baixo risco para o 

indivíduo e para a coletividade, com baixa 

probabilidade de causar doença ao ser 

humano;  

B) Classe de Risco 2: nessa classe estão inse-

ridos os agentes biológicos que apresen-

tam risco individual moderado para o in-

divíduo e com baixa probabilidade de dis-

seminação para a coletividade. Podem 

causar doenças ao ser humano, entretanto, 

existem meios eficazes de profilaxia e/ou 

tratamento;  

C) Classe de Risco 3: são os agentes biológi-

cos que apresentam risco elevado para o 

indivíduo e com probabilidade moderada 

de disseminação para a coletividade. Po-

dem causar doenças e infecções graves ao 

ser humano, entretanto nem sempre exis-

tem meios eficazes de profilaxia e/ou tra-

tamento;  

D) Classe de Risco 4: nesta estão incluídos os 

agentes biológicos que apresentam risco 

elevado para o indivíduo e com probabili-

dade elevada de disseminação para a cole-

tividade. Apresenta grande poder de 

transmissibilidade de um indivíduo a ou-

tro. Podem causar doenças graves ao ser 

humano e ainda não existem meios efica-

zes para a sua profilaxia ou seu tratamento 

E) Classe de Risco 5: nesta classe estão in-

cluídos os riscos que provocam sempre a 

morte do agente. 

 


