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CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE AGENTE DE ENDEMIAS
QUESTÃO 23
A Leishmaniose Visceral é uma moléstia que pode causar lesões nas mucosas,
pele e cartilagens podendo afetar o homem e cães. Marque a alternativa
correta.
a) É uma doença infecciosa e contagiosa.
b) Pode ser transmitida pela mordida do cão.
c) A raposa é um reservatório da doença no meio rural.
d) A eliminação de cães contaminados é uma medida de prevenção.
e) Nenhumas das alternativas acima estão corretas.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO – B

Considerações:
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
questão foi anulada devido ao erro de digitação. No enunciado foi digitada a
palavra “visceral” indevidamente, o que torna a questão sem alternativa
correta.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 23 .

QUESTÃO 25
A Leptospirose é uma doença infecciosa febril que apresenta como sintomas
mais comuns: febre súbita, cefaleia, mialgias, anorexia, náuseas e vômitos.
Sobre a Leptospirose, julgue os itens abaixo.
I. A manifestação clássica é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade:
insuficiência renal aguda, icterícia rabínica e hemorragias.

II. A infecção humana resulta da exposição direta e indireta de sangue de
animais infectados.
III. A transmissão entre humanos comum, podendo ocorrer contato com urina,
sangue, secreções e tecidos de pessoas infectadas.
Estão corretos apenas os itens:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.
e) Todas as alternativas estão erradas.
Apreciação: Procedência do Recurso, por erro de digitação foi publicado
equivocadamente o gabarito como sendo “C”, sendo que a opção correta
seria “E”.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
QUESTÃO 38

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
COLUNA 1

COLUNA 2

1. Despesas Correntes ( ) Pagamento de salários
2. Despesas de Capital ( ) Receitas tributárias e industriais
3. Receitas Correntes

( ) Investimentos e inversões financeiras

4. Receitas de Capital

( ) Constituição de dívidas e alienação de bens

a) 1 – 2 – 3 – 4
b) 1 – 4 – 3 – 2
c) 2 – 3 – 4 – 1
d) 3 – 2 – 1 – 4
e) 1 – 3 – 2 – 4
Apreciação: Procedência do Recurso, por erro de digitação foi publicado
equivocadamente o gabarito como sendo “B”, sendo que a opção correta
seria “E”.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

QUESTÃO 35
Durante um campeonato de voleibol a sua equipe ganha um ponto quando:
(Sprint, 2001).
a) O libero da equipe adversária realiza um toque de ataque, na zona de
ataque, abaixo do bordo superior da rede.
b) A equipe adversária comete uma falta ou falha na devolução da bola.
c) A equipe adversária realiza o saque e a bola toca na rede antes da na zona
de defesa da sua equipe.
d) A equipe adversária saque antes do apito do arbitro.
e) Depois do saque a bola após tocar em uma das antenas cai dentro da
quadra adversária.
GABARITO - LETRA D
RESPOSTA DO CANDIDATO – B
Considerações:

Em virtude do equivoco presente no uso do termo “campeonato”. O termo
adequado deveria ser “... em um jogo ou partida de um campeonato...”.
Realmente durante um campeonato, a depender do regulamento, a derrota ou
vitória de uma partida ou jogo poderá garantir a uma equipe participante 1 ou
mais pontos.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 35.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA TÉCNICO EM RADIOLOGIA

QUESTÃO 30
Qual o correto posicionamento dos membros inferiores na incidência em
ântero-posterior da bacia?
a) Em rotação interna;
b) Em flexão de 45º;
c) Em flexão de 30º;
d) Em rotação externa;
e) Na posição anatômica (ausência de rotação).
A
resposta
correta
encontra-se
na
letra
A.
Posicionamento:Separar as pernas e os pés,então rodar internamente os eixos
longitudinais dos pés e membros inferiores em 15º a 20º.

Considerações:

Fonte: Bontrager,Kenneth L.
Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada/Kenneth
L.Bontrager, John P.Lampignano (6ª Ed.)
Apreciação: Procedência do Recurso, por erro de digitação foi publicado
equivocadamente o gabarito como sendo “E”, sendo que a opção correta
seria “A”.

QUESTÃO 38
Assinale a afirmação correta em relação aos meios de contraste radiológicos:
a) O ar é um meio de contraste radiológico radiopaco;
b) O contraste iodado não-iônico é radiotransparente e se dissolve em água;
c) O contraste iodado iônico é radiopaco e não se dissolve em água;
d) O contraste iodado iônico é radiotransparente e não se dissolve em água.
e) O sulfato de bário é um contraste radiopaco que se dissolve em água;
Considerações: O sulfato de bário é misturado com água antes da ingestão
pelo paciente, uma mistura de sulfato de bário e água forma uma suspensão
coloidal, não uma solução. Para uma solução, as moléculas da substância
adicionada à água devem realmente dissolver em água. O sulfato de bário
nunca se dissolve em água. Numa suspensão coloidal, no entanto (tais como
sulfato de bário e água), as partículas suspensas em água podem tender a
quando se depositar quando elas descansam por um tempo.
Fonte: Bontrager,Kenneth L.
Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada/Kenneth
L.Bontrager, John P.Lampignano (6ª Ed.)

Apreciação: ANULADA A QUESTÃO, pois deveria estar como alternativa
verdadeira: (O sulfato de bário é um contraste radiopaco que se mistura em
água).

