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04.Sobre o texto é correto afirmar:
I. A namorada é vista no poema como um ser
intocável.
II. O beijo citado no poema é uma forma de tentar
atingir a namorada com o corpo.
III. O verso “Eram quilômetros de silêncio” indica que a
namorada morava distante do eu lírico.
IV. O uso do substantivo sobradão aumenta ainda
mais a idéia de distância entre a namorada e o eu
lírico.

Português
01.Leia o poema abaixo:
Biografia
Quando sozinho, sofro,
Com gente, finjo.
Se amado, fujo.
Amante, disfarço.
Permanecendo, inquieto.
Calado, penso.
Pensando, calo.
Tocado, recuo.
Tocando, tremo.
Vencedor, desinteresso.
Vencido, odeio.
Quase morto,
Vivo assustado.
Quase vivo,
Morro de medo.

A seqüência equivalente à resposta é:
a)
b)
c)
d)
e)

05.Orion é uma constelação. Duas características das
estrelas são a distância e frieza (tem brilho próprio, mas
emitem luz sem calor). Pensando nisso, é falso afirmar
que:

Sobre o poema não podemos afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O eu lírico fala de si mesmo.
O eu lírico expressa seu mundo interior.
O poema sugere que o eu lírico vive em dúvida.
O eu lírico é alguém que sabe o que quer em
cada momento de sua vida.
O título, “Biografia”, condiz com a temática
abordada.

a)
b)
c)
d)
e)

02.Qual das alternativas contém todas as palavras
grafadas corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

A palavra Orion se refere à mulher amada.
A mulher amada é comparada às estrelas pela
frieza com que trata o eu lírico.
A mulher amada não era namorada de fato, mas
fonte de desejo do eu lírico.
O título refere-se ao sobrado, que, de tão alto,
como estrelas.
A mulher amada é indiferente aos sentimentos do
eu lírico.

06.A alternativa cujas palavras deveriam ser todas
acentuadas é:

aljema, ultraje, gorja
indigestão, contajiante, gorjeta
jeitoso, lisonjeado, despejar
progeção, digestão, nojo
sujar, alforge, acarajé

a)
b)
c)
d)
e)

03.Apresentam desvio da regra gramatical:
I.
II.

Se eu cantasse, você também cantaria.
Se eu coubesse no carro, as malas também
caberiam.
III. Se os professores vinhessem os alunos também
vinham.
IV. Se nós quizéssemos, eles também quereriam.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III
II, III e IV
I, III e IV
II e III
I, II e IV

I, II e III
III e IV
I e IV
II e III
I e II

agua – irreconciliavel – nodoas – musicos
raposa – pudico – rubrica – musical
algum – gratuito – refens – cascavel
reconciliar – caqui – inaudito – sozinho
feiura – esquentar – reporter – medium

07.Qual das frases abaixo deveria ter o porquê acentuado?
a)
b)
c)
d)
e)

Por que você se atrasou para a aula?
Soube que você está triste. Por que?
Não vim logo porque estava ocupada.
Sinto muito porque não cheguei na hora.
Gosto de Maria, mas por que ela não me tolera?

08.Assinale a alternativa correta considerando erros de
ortografia e pontuação.
a)

Leia o poema abaixo, de Carlos Drummond de
Andrade, em seguida responda às questões 04 e 05:
Orion
A primeira namorada, tão alta
que o beijo não alcançava,
o pescoço não alcançava.
Eram quilômetros de silêncio.

b)
c)
d)
e)

Luzia na janela do sobradão.
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Membros da imprensa se reunirão, amanha
discutir ética e cidadania.
Membros da inprensa se reuniram amanha
discuti ética e cidadania.
Menbros da imprensa se reunirão, amanhã
discutir, ética e cidadania.
Membros da imprensa se reunirão amanhã
discutir ética e cidadania.
Membros da imprensa, se reunirão amanhã,
discutir ética e cidadania.

para
para
para
para
para
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09. É comum usarmos o diminutivo para dar uma
conotação de carinho às palavras. Porém, entre as frases
abaixo há uma em que o diminutivo não demonstra esta
intenção de uso. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

d)

O rapazinho entrou pela sala com um ramalhete
nas mãos.
Aquela mulherzinha passeava pelas ruas como se
nada tivera feito.
O bebezinho chorava irritantemente.
– Meu benzinho, estás com algum problema?
Vamos tomar um chopinho esta noite.

e)

10. A única frase em que o e está agindo como conjunção
aditiva é:
a)
b)
c)
d)

Fui à cidade e comprei ingressos para o show de
Rock.
Não falo á toa e sim quando tenho razão.
Comprei ingressos para o cinema e não fui.
Esperei o dia todo e valeu a pena, pois o encontro
foi ótimo.
Estudei tanto e tirei notas ruins na prova.

14.Sobre os fundamentos da Atenção Básica marque V
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):
(

)

(

)

Sistema Único de Saúde – SUS

(

)

11.O Sistema Único de Saúde teve seus princípios
estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde em:

(

)

e)

a)
b)
c)
d)
e)

1987
1989
1990
1992
1993

a)
b)
c)
d)
e)

b)

c)

V–F–V–F
V–V–V–V
F–V–F–V
F–F–F–V
V–F–F–F

15.Sobre o Sistema Único de Saúde marque a alternativa
incorreta.

Eqüidade
Universalidade
Integralidade
Hierarquização
Regionalização

a)

13.Sobre a Política Nacional de Atenção Básica marque a
alternativa incorreta:
a)

Desenvolver
relações
de
vínculo
e
responsabilização entre as equipes e a população
adstrita garantindo a continuidade das ações de
saúde e a longitudinalidade do cuidado.
Valorizar os profissionais de saúde por meio do
estímulo e do acompanhamento constante de sua
formação e capacitação.
Realizar
avaliação
e
acompanhamento
sistemático dos resultados alcançados, como
parte do processo de planejamento e
programação.
Estimular a participação popular e o controle
social.

A seqüência correta é:

12.Que princípio diz que todos devem ter igualdade de
oportunidade em usar o sistema de saúde; como, no
entanto, o Brasil contém disparidades sociais e regionais,
as necessidades de saúde variam.
a)
b)
c)
d)
e)

Não é o contato preferencial dos usuários com os
sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da
universalidade,
da
acessibilidade
e
da
coordenação do cuidado, do vínculo e
continuidade,
da
integralidade,
da
responsabilização, da humanização, da equidade
e da participação social.
A Atenção Básica considera o sujeito em sua
singularidade, na complexidade, na integralidade
e na inserção sócio-cultural e busca a promoção
de sua saúde, a prevenção e tratamento de
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos
que possam comprometer suas possibilidades de
viver de modo saudável.

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da
saúde.
É desenvolvida por meio do exercício de práticas
gerenciais
e
sanitárias
democráticas
e
participativas, sob forma de trabalho em equipe,
dirigidas a populações de territórios bem
delimitados,
pelas
quais
assume
a
responsabilidade sanitária, considerando a
dinamicidade existente no território em que vivem
essas populações.
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e
baixa densidade, que devem resolver os
problemas de saúde de maior freqüência e
relevância em seu território.
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b)
c)

d)

e)

O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado
pelo conjunto de todas as ações e serviços de
saúde prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público.
À iniciativa privada não é permitido participar
desse sistema de maneira complementar.
O SUS pode ser considerado uma das maiores
conquistas sociais consagradas na Constituição
de 1988. Seus princípios apontam para a
democratização nas ações e nos serviços de
saúde que deixam de ser restritos e passam a ser
universais, da mesma forma, deixam de ser
centralizados e passam a nortear-se pela
descentralização.
Na verdade, o SUS representa a materialização
de uma nova concepção acerca da saúde em
nosso país. Antes a saúde era entendida como “o
Estado de não doença”, o que fazia com que toda
lógica girasse em torno da cura de agravos à
saúde.
O SUS é um sistema de saúde de abrangência
nacional, porém, coexistindo em seu âmbito
subsistemas em cada estado (o SUS estadual) e
em cada município (SUS municipal). É sempre
bom lembrar que a ênfase está nos municípios.
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16.Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos
sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo
cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela
organização e execução das ações em seu território.
Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal:

19.Não é uma diretriz da Política Nacional de Promoção da
Saúde.
a)

b)
a)

b)
c)

d)

e)

Estabelecer, no Plano de Saúde Estadual e do
Distrito Federal, metas e prioridades para a
organização da Atenção Básica no seu território.
Destinar recursos estaduais para compor o
financiamento tripartite da Atenção Básica.
Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite e
informar à Comissão Intergestores Tripartite a
definição da utilização dos recursos para
Compensação de Especificidades Regionais.
Elaborar metodologias e instrumentos de
monitoramento e avaliação da Atenção Básica na
esfera estadual.
Inserir preferencialmente, de acordo com sua
capacidade institucional, a estratégia de Saúde da
Família em sua rede de serviços, visando à
organização sistêmica da Atenção à saúde.

c)

d)
e)

20.Não é uma estratégia de Implementação da Política
Nacional de Promoção da Saúde.
a)

17.Não é característica do processo de trabalho das
equipes de Atenção Básica:
a)

b)

c)
d)
e)

Programação e implementação das atividades,
com a priorização de solução dos problemas de
saúde mais freqüentes,
considerando a
responsabilidade da assistência resolutiva à
demanda espontânea.
Assistência básica integral e contínua, organizada
à população adscrita, com garantia de acesso ao
apoio diagnóstico e laboratorial.
Sem definição do território de atuação das UBS.
Realização de primeiro atendimento às urgências
médicas e odontológicas.
Participação das equipes no planejamento e na
avaliação das ações.

b)

c)

d)

e)
18.Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção da
Saúde analise as afirmativas abaixo:
I. Contribuir para a diminuição da resolubilidade do
Sistema, sem garantir a qualidade, eficácia,
eficiência e segurança das ações de Promoção a
saúde.
II. Promover a qualidade de vida e reduzir
vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos
seus determinantes e condicionantes – modos de
viver, condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e
serviços essenciais.
III. Incorporar e implementar ações de promoção da
saúde, com ênfase na atenção básica.
IV. Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de
sujeitos e coletividades, inclusive o poder público,
no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou
extinguir as desigualdades de toda e qualquer
ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero,
de orientação/opção sexual, dentre outras).

Desenvolvimento de estratégias de qualificação
em ações de Promoção da Saúde para
profissionais de saúde inseridos no Sistema Único
de Saúde.
Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a
Promoção da Saúde para profissionais de saúde,
gestores e usuários do SUS, considerando
metodologias participativas e o saber popular e
tradicional.
Apoio a Estados e Municípios que desenvolvam
ações voltadas para a implementação da
Estratégia Global, vigilância e prevenção de
doenças e agravos não transmissíveis.
Estruturação e fortalecimento das ações de
Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde,
privilegiando as práticas de saúde sensíveis à
realidade do Brasil.
Estímulo à inserção de ações de Promoção da
Saúde em todos os níveis de atenção, com
ênfase na atenção básica, voltadas às ações de
cuidado com o corpo e a saúde; alimentação
saudável e prevenção e controle ao tabagismo.

Conhecimentos Específicos

21.Na adolescência aparecem os caracteres sexuais
secundários
e
tornam-se
mais
evidentes
os
comportamentos sexuais, tanto a nível biológico como a
nível sócio-afetivo. Marque a alternativa incorreta sobre os
caracteres sexuais secundários masculinos.
a)
b)
c)
d)
e)

Está (estão) incorreta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Reconhecer na Promoção da Saúde uma parte
fundamental da busca da eqüidade, da melhoria
da qualidade de vida e de saúde.
Estimular as ações intersetoriais, buscando
parcerias que propiciem o desenvolvimento
integral das ações de Promoção da Saúde.
Fortalecer a participação social como fundamental
na consecução de resultados de Promoção da
Saúde, em especial a eqüidade e o
empoderamento individual e comunitário.
Apoio à criação de Observatórios de Experiências
Locais referentes à Promoção da Saúde.
Promover mudanças na cultura organizacional,
com vistas à adoção de práticas horizontais de
gestão e estabelecimento de redes de
cooperação intersetoriais.

Apenas a I.
Apenas a II e III.
Apenas a II e IV.
Apenas I, III e IV.
Todas estão incorretas.

Grupo 09 - Cargo 30 – Agente Comunitário de Saúde - ACS

Página 3 de 7

Mudança na voz.
Desenvolvimento corporal por aumento da massa
muscular.
Aparecimento da acne.
Aparecimento de pêlos nos órgãos genitais,
axilas, etc.
Menor secreção da hormona testosterona.
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22.Sobre doenças sexualmente transmissíveis marque V
para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):
(

)

(

)

(

)

(

)

Doenças sexualmente transmitidas ou DSTs, são
doenças
infecciosas
que
podem
ser
disseminadas através do contato sexual. Algumas
podem também ser transmitidas por vias não
sexuais,
porém
formas
não-sexuais
de
transmissão são menos freqüentes.
As doenças venéreas e qualquer outro tipo de
doença adquirida pelo contato sexual são
considerados
doenças
sexualmente
transmissíveis (DST). Este conceito foi ampliado,
com a inclusão de alguns problemas de pele e
enteropatias, porque se constatou que o contato
sexual tem grande influência na transmissão
dessas doenças.
A transmissão de todas as doenças sexualmente
transmissíveis não ocorre através do contato
íntimo com a pessoa infectada, porque todos os
organismos causadores morrem rapidamente se
forem removidos do corpo humano. Apesar da
área de contato ser normalmente as genitais, a
prática de sexo anal e oral pode também causar
infecções.
A natureza epidêmica das doenças sexualmente
transmitidas as torna de fácil controle. Algumas
autoridades em saúde pública atribuem o
aumento no número de casos destas doenças ao
aumento de atividade sexual.

c)

d)

e)

V–V–F–F
F–F–V–V
V–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V

I. O leite materno contém todas as proteínas,
açúcar, gordura, vitaminas e água que o seu bebê
necessita para ser saudável. Além disso, contém
determinados elementos que o leite em pó não
consegue incorporar, tais como anticorpos e
glóbulos brancos. É por isso que o leite materno
protege o bebê de certas doenças e infecções.
II. O aleitamento materno protege as crianças de:
alergias Diarréia, pneumonias, bronquiolites,
meningites.
III. Amamentar promove o estabelecimento de uma
ligação emocional, muito forte e precoce, entre a
mãe e a criança, designada tecnicamente por
vínculo afetivo.
IV. Amamentar faz a mãe ganhar calorias e por isso
ajuda a mulher a voltar, mais depressa, ao peso
que tinha antes de engravidar.

23.É causado pelo vírus papiloma, que se manifesta
através do surgimento de verrugas, aglutinadas ou não, na
região genital, tanto do homem como da mulher. É uma
doença altamente contagiosa, que infecta 65% dos
parceiros após o contato sexual:
a)
b)
c)
d)
e)

O objetivo principal da educação sexual é
preparar os adolescentes para a vida sexual de
forma segura, chamando-os à responsabilidade
de cuidar de seu próprio corpo para que não
ocorram situações futuras indesejadas, como a
contração de uma doença ou uma gravidez
precoce e indesejada.
Os meios de comunicação, entre tantos outros
que utilizam o sexo para não chamar a atenção
das pessoas, acabam por desestimular e criar
curiosidades precoces até em crianças, o que
facilita bastante o processo de conscientização e
responsabilidade individual dessas sobre o
assunto. Dessa forma, se torna cada vez mais
importante ensinar os adolescentes quanto ao
assunto, isso dentro de casa e nas instituições de
ensino.
Uma adolescente que engravida nesse período
de transição corpórea pode sofrer muitos
problemas de saúde, como anemia, parto
prematuro,
vulnerabilidade
a
infecções,
depressão pós-parto, hipertensão, inchaço,
retenção de líquidos, eclampsia, convulsões e até
mesmo a morte.
Apesar de problemas fisiológicos, quando uma
adolescente engravida, ela passa também por
problemas psicológicos, pois a mudança de vida
rápida exige grande adaptação e isso pode gerar
conflitos, pois uma grande etapa de sua vida foi
pulada.

26.Sobre o aleitamento materno analise as afirmativas
abaixo:

A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

b)

Gonorréia
Sífilis
Herpes
Condilona acuminado
Cancro Mole

24.A Sífilis também é conhecida como:
Está (estão) incorreta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Cancro Mole
Cancro Duro
Candidíase
Crista de galo
Gonorréia

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I.
Apenas a II e III.
Apenas a IV.
Apenas a II e IV.
Todas estão incorretas.

25.Sobre educação sexual marque a alternativa incorreta.
a)

A educação sexual busca ensinar e esclarecer
questões relacionadas ao sexo, livre de
preconceito e tabus. Antigamente e ainda hoje,
falar sobre sexo provoca certos constrangimentos
em algumas pessoas, mas o tema é de extrema
importância, pois esclarece dúvidas sobre
preservativos, DSTs, organismo masculino e
feminino, anticoncepcionais e gravidez.

27.O leite adaptado (leite em pó) é muito diferente do leite
materno e a sua utilização tem riscos para o bebê. Sobre
os riscos que causam ao bebê marque alternativa
incorreta.
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a)
b)

As crianças alimentadas com leite artificial têm
maior risco de desenvolver linfomas.
As crianças que são alimentadas com leite em pó
têm maior risco de vir a sofrer de Diabetes tipo I
(insulino-dependente).
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c)

d)

e)

As crianças alimentadas com leite em pó têm
maior risco de desenvolver eczema, asma e
outras manifestações de doença alérgica.
As crianças que são alimentadas com leite
artificial têm maior risco de vir a sofrer de otites,
amigdalites, bronquiolites, pneumonias, diarréias,
infecções urinárias e sépsis.
As crianças que são alimentadas com leite
artificial têm menor risco de sofrer obesidade na
vida adulta.

28.É uma doença contagiosa causada pela bactéria
Salmonella typhi. Também é transmitida pela a
aproximação das pessoas infectadas. É transmitida
através da ingestão de alimentos ou água contaminada, o
mais comum, ou então pelo contato direto com os
portadores, através de um beijo por exemplo.
a)
b)
c)
d)
e)

Febre amarela
Cólera
Sarampo
Febre tifóide
Rubéola

32.É uma doença contemporânea que ataca o cérebro, ou
seja, caracteriza-se como sendo a morte das células
cerebrais e conseqüente atrofia do mesmo. Esta doença
começa por atingir a memória, e à medida que o tempo vai
passando, o indivíduo que contem esta doença acabada
quase sempre acamado. Está sobretudo relacionada com
a idade, afetando principalmente indivíduos com mais de
50 anos.
a)
b)
c)
d)
e)

33.É o processo de reaproveitamento de material orgânico
e inorgânico do lixo. É considerado o melhor método de
tratamento de lixo, em relação ao meio ambiente, uma vez
que diminui a quantidade de lixo enviado a aterros
sanitários, e reduz a necessidade de extração de mais
matéria-prima diretamente da natureza. Porém, muitos
materiais não podem ser reciclados continuadamente
(fibras, em especial).

29.A varicela é uma doença conhecida como:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Catapora
Caxumba
Papeira
Febre amarela
Gripe

Faringite
Sarampo
Rubéola
Varíola
Hepatite

a)

b)

c)

31.É o nome dado ao conjunto de processos interativos
compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível
e do meio ambiente que afetam o processo global e seu
desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o
estímulo patológico no meio ambiente, ou em qualquer
outro lugar, passando pela resposta do homem ao
estímulo, até as alterações que levam a um defeito,
invalidez, recuperação ou morte.
a)
b)
c)
d)
e)

Coleta seletiva
Separação
Reciclagem
Compostagem
Incineradores

34.Sobre o lixo marque a alternativa incorreta.

30. É uma doença infecto-contagiosa provocada pelo vírus
Orthopoxvírus variolae, um dos maiores vírus que afeta o
ser humano. A transmissão da doença ocorre através do
contato com pessoas doentes e pelos objetos utilizados
por essa mesma. Após 14 dias de incubação a doença
começa a se manifestar, os primeiros sintomas são: febre,
mal-estar,
fadiga,
dores
pelo
corpo,
manchas
avermelhadas, vômitos e náuseas. As manchas
avermelhadas que aparecem na pele se transformam em
bolhas purulentas que após um período secam e formam
crostas.
a)
b)
c)
d)
e)

Mal de Parkinson
Colesterol
Diabetes
Alzheimer
Isquemia cerebral

Saúde
História natural das doenças.
Causadores de doenças humanas.
Doenças Infecciosas.
Período Patogênico.

d)

e)
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Mais de 50% do que chamamos lixo e que
formará os chamados "lixões" é composto de
materiais que podem ser reutilizados ou
reciclados. O lixo é caro, gasta energia, leva
tempo para decompor e demanda muito espaço.
Mas o lixo só permanecerá um problema se não
dermos a ele um tratamento adequado.
Por mais complexa e sofisticada que seja uma
sociedade, ela faz parte da natureza. É preciso
rever os valores que estão norteando o nosso
modelo de desenvolvimento e, antes de se falar
em lixo, é preciso reciclar nosso modo de viver,
produzir, consumir e descartar.
O desperdício é uma forma irracional de utilizar os
recursos e diversos produtos podem ser
reutilizados antes de serem descartados,
podendo ser usados na função original ou criando
novas formas de utilização.
Coleta Seletiva de Lixo é um processo
educacional, social e ambientalista que se baseia
no recolhimento de materiais potencialmente
recicláveis (papéis, plásticos, vidros, metais)
previamente separados na origem. Esses
materiais,
após
seu
beneficiamento
enfardamento e acúmulo para comercialização,
são vendidos às industrias recicladoras, que os
transformam em novos materiais.
Podemos
aumentar
significativamente
a
quantidade de lixo quando se consome menos de
maneira mais eficiente, sempre racionalizando o
uso de materiais e de produtos no nosso dia a
dia.
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35.Sobre o controle das zoonoses marque V para
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):
(

)

(

)

(

)

(

(

)

)

As Zoonoses são infecções e doenças que
podem ser adquiridas em contato com animais de
estimação como cachorro, gato e passarinho, ou
ainda, pela ingestão de carne contaminada de
animais como o gado ou o porco. Outras doenças
podem ser contraídas através do contato não
desejado como ratos, moscas e baratas,
principalmente através da ingestão de água ou
alimentos contaminados.
A leptospirose é uma enfermidade endêmica,
bastante comum em épocas de chuvas. É uma
doença causada por bactéria, a LEPTOSPIRA
ssp, afetando a maior parte dos animais inclusive
o homem. É transmitida através da urina, água e
alimentos contaminados pelo microorganismo,
pela penetração da pele lesada, e pela ingestão.
Esporotricose é uma moléstia fúngica cutânea ou
linfocutânea crônica causada por sporothrix
schenckii, cães, gatos, e seres humanos são
suceptíveis à moléstia, que geralmente está
associada a feridas traumáticas, penetrantes.
Relatos recentes indicam que os cães infectados
podem transmitir diretamente a infecção para os
seres humanos.
A raiva é provocada por fungos encontrados em
fezes secas de passarinhos, pombos e morcegos.
A contaminação geralmente ocorre através da
inalação ou respiração do ar contaminado com as
fezes desse animais, ao fazer limpeza ou ao
adentrar locais por eles habitados.
Histoplasmose é uma doença provocada por
vírus, caracterizada por sintomatologia nervosa
que acomete animais e seres humanos.
Transmitida por cão, gato, rato, bovino, eqüino,
suíno, macaco, morcego e animais silvestres,
através da mordedura ou lambedura da mucosa
ou pele lesionada por animais raivosos.

d)

e)

37.Sobre a educação ambiental marque a alternativa
incorreta.
a)

b)

c)

A seqüência correta acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

V–F–V–F–V
V–V–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–V–F
V–V–V–F–V

d)

36.Marque a alternativa incorreta sobre o controle das
zoonoses.
a)

b)

c)

minuciosos inquéritos epidemiológicos, utilizandose para tanto dos registros dos serviços de saúde
pública e saúde animal, dos dados obtidos nas
propriedades rurais das informações dos médicos
veterinários e dos relatórios das indústrias de
laticínios e matadouros.
O combate às zoonoses pode ser realizado ao
nível de cooperação internacional e dentro de
uma mesma ação, ao nível central, regional ou
local.
No entanto, qualquer que seja o programa de
controle adotado, é de fundamental importância
que ao mesmo seja dado continuidade e que os
procedimentos de vigilância sanitária sejam
adequadamente aplicados, caso contrário, aos
prejuízos econômicos já decorrentes de
incidência de uma determinada zoonose, somarse-ão os de uma campanha mal sucedida.

Conhecida a magnitude de cada um dos
problemas, são estabelecidas as prioridades de
ação, adotando-se programas ineficientes com a
finalidade de aumentar a cadeia de transmissão
destas zoonoses, seja pela atuação sobre as
fontes de infecção, vias de transmissão ou
suscetíveis.
Em decorrência da importância das zoonoses,
tanto do ponto de vista social quanto do ponto de
vista econômico, é necessária a adoção de
medidas capazes de minimizar estes transtornos
através de aplicação de métodos adequados para
a prevenção, controle ou erradicação destas
doenças.
Para que a aplicação destes métodos possa ser
bem sucedida, é de suma importância o
conhecimento de prevalência de cada uma das
zoonoses. Assim, é necessário proceder-se a
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e)

Educação ambiental é um ramo da educação cujo
objetivo é a disseminação do conhecimento sobre
o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação e
utilização sustentável dos seus recursos. É uma
metodologia de análise que surge a partir do
crescente interesse do homem em assuntos como
o ambiente devido às grandes catástrofes
naturais que têm assolado o mundo nas últimas
décadas.
A educação ambiental tenta despertar em toda a
consciência de que o ser humano é parte do meio
ambiente.
Ela
tenta
superar
a
visão
antropocêntrica, que fez com que o homem se
sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a
importância da natureza, da qual é parte
integrante.
A educação ambiental é a ação educativa não
durável pela qual a comunidade educativa tem a
tomada de consciência de sua realidade global,
do tipo de relações que os homens estabelecem
entre si e com a natureza, dos problemas
derivados de ditas relações e suas causas
profundas.
A educação ambiental é um processo de
reconhecimento de valores e clarificações de
conceitos, objetivando o desenvolvimento das
habilidades e modificando as atitudes em relação
ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e
seus meios biofísicos.
Entende-se por educação ambiental os processos
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade.
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38.Analise as afirmativas abaixo:
I. A Água contaminada apresenta alterações físicas,
como:
cheiro,
turbidez,
cor
ou
sabor.
Normalmente, a alteração física é conseqüência
da contaminação química, geralmente devido à
presença de substâncias, como: elementos
estranhos ou tóxicos.
II. A Água contaminada contém agentes patogênicos
vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou
vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser
utilizada.
III. A Água potável corresponde a toda água
disponível na natureza destinada ao consumo e
possui características e substâncias que não
oferecem riscos para os seres vivos que a
consomem, como animais e homens. A água, em
condições normais de temperatura e pressão,
predomina em estado líquido e aparentemente é
incolor, inodora e insípida e indispensável a toda
e qualquer forma de vida.
IV. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da
população consome água poluída; em todo
planeta pelo menos 2,2 milhões de pessoas
morrem em decorrência de água contaminada e
sem tratamento. Segundo estimativas, existem
atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que
praticamente não tem acesso à água potável,
bem comum a todo ser humano.

40.Infecção das células hepáticas pelo HBV que se
exterioriza por um espectro de síndromes que vão desde a
infecção inaparente e subclínica até a rapidamente
progressiva e fatal. Os sintomas, quando presentes, são:
falta de apetite, febre, náuseas, vômitos, astenia, diarréia,
dores articulares, icterícia (amarelamento da pele e
mucosas) entre os mais comuns. Trata-se de:

Está (estão) incorreta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I
Apenas a II e III
Apenas a II e IV
Apenas a I e III
Todas estão incorretas

39.Sobre a vigilância epidemiológica marque a alternativa
incorreta.
a)

b)

c)

d)

e)

Dentre as medidas recomendadas para o controle
ou mesmo erradicação das doenças infecciosas,
se destaca a vigilância epidemiológica.
A vigilância é hoje a ferramenta metodológica
menos importante para a prevenção e controle de
doenças em saúde pública. É consensual no
discurso de todas as entidades de saúde pública
mundo afora, desde as de âmbito internacional
até as de abrangência local que não existem
ações de prevenção e controle de doenças com
base científica que estejam estruturadas sobre
sistemas de vigilância epidemiológica.
Vigilância e investigação de doenças infecciosas,
assim como de seu controle, sejam de casos
isolados ou de surtos, são inseparáveis em
conceito e em ação, uma inexiste na ausência da
outra.
Constituem, sem dúvida, as ações fundamentais
e imprescindíveis de qualquer conjunto de
medidas de controle de doenças infecciosas e
adquirem hoje uma importância fundamental.
A vigilância epidemiológica é uma ação cujas
origens se perdem nas brumas dos tempos, não
cabe aqui discorrer sobre a sua história, outros já
o fizeram, sem dúvida muito melhor do que eu o
faria.
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a)
b)
c)
d)
e)

Candidíase
Herpes Simples Genital
Gonorréia
Condiloma acuminado/HPV
Hepatite B

FIM DO CADERNO

