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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões correspondentes: 

 

Benefícios da Atividade Física - Ponto de Vista 

Atividade Física X Promoção da Saúde 
 

Ao longo da história a atividade física sempre esteve 

presente na rotina da humanidade, sempre associada a um 

estilo de época, à caça dos homens das cavernas para a sobre-

vivência, aos Gregos e suas práticas desportivas na busca de 

um corpo perfeito ou de cunho militar, como o exemplo na 

formação das legiões romanas com suas longas marchas e 

treinos; mas essa relação entre a atividade física e o homem 

em sua rotina diária parece ter diminuído gradativamente ao 

longo de nossa evolução. 

E, à medida que as ciências e seus inventos facilitavam 

nossos afazeres, o progresso trouxe uma situação um tanto 

dúbia, de um lado temos a redução da mortalidade por doen-

ças infecto contagiosas e o aumento da longevidade, do outro 

o aumento de doenças crônico degenerativas e a perda da 

qualidade de vida, porque o fato de viver mais não indica 

viver melhor, destacando a importância e a necessidade de 

hábitos como o cuidado com a dieta, prática de atividade 

física regular, e evitar substâncias e atividades que possam 

acelerar a degradação do corpo humano. 

Se a tecnologia e o progresso trouxeram facilidades, isso 

é inquestionável; mas juntos incrementaram as doenças silen-

ciosas formando uma epidemia que se estabelece sem maio-

res sintomas em suas primeiras fases e vão gradativamente se 

desenvolvendo ao longo dos anos, identificadas como doen-

ças crônico-degenerativas, que tem sua origem em uma série 

de fatores como a predisposição genética, influência do meio 

externo e hábitos de vida e, nesse último, o nosso destaque ao 

grau de atividade física praticado. 

Mas apesar desse formula milagrosa, que é a atividade 

física, estar presente em quase todos os meios de comunica-

ção, cada vez mais a população apresenta problemas relacio-

nados com a falta de exercícios; a desculpa mais freqüente é a 

falta de tempo ou falta de condições para prática que é agra-

vada pela economia de movimentos em nossa rotina, como a 

comodidade do controle remoto, telefone celular, elevadores 

e escadas rolantes, sem falar nas horas diárias dedicadas à 

televisão ou ao computador e infelizmente parece ser um 

fenômeno de dimensões mundiais, pois uma das doenças 

associadas à falta de exercícios, como a obesidade, tem pre-

valência em quase todo planeta. 

Com o avanço dessas epidemias silenciosas até o con-

ceito de saúde teve de ser revisto e as instituições de saúde 

pública governamentais e não governamentais ressaltam a 

importância dos conceitos como promoção e prevenção na 

saúde, com um destaque em hábitos mais saudáveis ao logo 

de toda vida. Essas iniciativas foram divididas em duas fren-

tes, uma de âmbito macro com o destaque em papel de políti-

cas públicas (combate a poluição, preocupação com o meio 

ambiente) e outra com a necessidade do compromisso pessoal 

com a manutenção da própria saúde. 

Disponível em: 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_exibe1.asp?cod_noticia=9

34, acessado em 03.01.2011. 

 

 

 

01. Sobre a construção sintática do primeiro parágrafo do 

texto, podemos afirmar: 

I. O termo regente “presente” exige um objeto direto 

representado por “na rotina da humanidade”. 

II. O termo regente “associada” possui no período três 

complementos, todos acompanhados de preposição. 

III. A locução “parece ter diminuído” está flexionada no 

singular para concordar com o sujeito “essa relação”. 

 

Está(ão) correta(s) apenas: 

A) I 

B) I e II 

C) II e III 

D) I e III 

E) III 

 

02. Há três ocorrências do pronome possessivo “SUA (S)”. 

Em todas elas esse pronome é um elemento de coesão refe-

rencial. Podemos afirmar que as palavras às quais essas ocor-

rências se referem são, respectivamente: 

A) Gregos, legiões, homem 

B) Práticas, longas marchas e rotina diária 

C) Práticas, rotina diária, longas marchas e treinos 

D) Práticas desportivas, marchas e homem 

E) Gregos, desportivas. Rotina 

 

03. A oração “à medida que as ciências e seus inventos facili-

tavam nossos afazeres” exerce o papel de um __________, 

estabelecendo sentido de ___________. Para completar essas 

lacunas corretamente, devemos assinalar a alternativa: 

A) Adjetivo – restrição 

B) Substantivo – objeto direto 

C) Adjetivo – explicação 

D) Advérbio – proporcionalidade 

E) Advérbio – tempo 

 

04. Assinale a alternativa em que a pontuação, embora dife-

rente do texto original, também está correta: 

A) E, à medida que as ciências e seus inventos facilita-

vam nossos afazeres, o progresso trouxe uma situa-

ção um tanto dúbia de um lado, temos a redução da 

mortalidade por doenças infecto contagiosas e o au-

mento da longevidade do outro, o aumento de doen-

ças crônico degenerativas e a perda da qualidade de 

vida. 

B) E, à medida que as ciências e seus inventos facilita-

vam nossos afazeres, o progresso trouxe uma situa-

ção um tanto dúbia: de um lado, temos a redução da 

mortalidade por doenças infecto contagiosas e o au-

mento da longevidade; do outro, o aumento de doen-

ças crônico degenerativas e a perda da qualidade de 

vida. 

C) E, à medida que as ciências e seus inventos facilita-

vam nossos afazeres, o progresso trouxe uma situa-

ção um tanto dúbia, de um lado, temos a redução da 

mortalidade – por doenças infecto contagiosas e o 

aumento da longevidade, do outro o aumento de do-

enças crônico degenerativas e a perda da qualidade 

de vida. 

D) E – à medida que as ciências e seus inventos facili-

tavam nossos afazeres – o progresso trouxe uma si-

tuação um tanto dúbia; de um lado, temos a redução 
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da mortalidade por doenças infecto contagiosas e o 

aumento da longevidade do outro o aumento de do-

enças crônico degenerativas e a perda da qualidade 

de vida. 

E) E, à medida que as ciências e seus inventos facilita-

vam nossos afazeres, o progresso trouxe uma situa-

ção um tanto dúbia, de um lado, temos a redução da 

mortalidade, por doenças infecto contagiosas e o 

aumento da longevidade, do outro, o aumento de do-

enças crônico degenerativas, e a perda da qualidade 

de vida. 

 

05. A alternativa que contém um trecho do texto A em  que 

há o uso do sentido conotativo é: 

A) “a desculpa mais freqüente é a falta de tempo ou fal-

ta de condições para prática” 

B) “que é agravada pela economia de movimentos em 

nossa rotina” 

C) “como a comodidade do controle remoto, telefone 

celular, elevadores e escadas rolantes” 

D) “nas horas diárias dedicadas à televisão ou ao com-

putador” 

E) “pois uma das doenças associadas à falta de exercí-

cios, como a obesidade” 

 

06. Assinale a alternativa que transcreve um trecho do texto 

A com problemas de concordância verbal, conforma a norma 

padrão. 

A) “mas juntos incrementaram as doenças silenciosas 

formando uma epidemia que se estabelece sem mai-

ores sintomas em suas primeiras fases e vão gradati-

vamente se desenvolvendo ao longo dos anos” 

B) “identificadas como doenças crônico-degenerativas, 

que tem sua origem em uma série de fatores” 

C) “fatores como a predisposição genética, influência 

do meio externo e hábitos de vida” 

D) “hábitos de vida e, nesse último, o nosso destaque ao 

grau de atividade física praticado” 

E) “com o avanço dessas epidemias silenciosas até o 

conceito de saúde teve de ser revisto” 

 

07. No trecho “Se a tecnologia e o progresso trouxeram faci-

lidades, isso é inquestionável” o conectivo inicial estabelece 

um a relação de: 

A) Tempo 

B) Finalidade 

C) Proporção 

D) Condição 

E) Causa 

 

08. Observe a pontuação do trecho abaixo e responda à ques-

tão: 

“Essas iniciativas foram divididas em duas frentes, uma 

de âmbito macro com o destaque em papel de políticas públi-

cas (combate a poluição, preocupação com o meio ambiente) 

e outra com a necessidade do compromisso pessoal com a 

manutenção da própria saúde.” 

 

Assinale a alternativa verdadeira: 

A) A primeira vírgula separa uma enumeração explica-

tiva e poderia ser substituída, sem prejuízo semânti-

co, por dois pontos. 

B) Os parênteses separam uma citação e não poderiam 

ser substituídos por travessões. 

C) Seria obrigatório colocar uma vírgula depois da pa-

lavra “iniciativas”. 

D) Seria facultativo colocar uma vírgula antes da pala-

vra “âmbito”. 

E) A primeira vírgula marca uma elipse e corresponde a 

uma pausa inesperada do locutor. 

 

09. Observe o emprego do QUE no trecho abaixo: 

“Mas apesar desse formula milagrosa, que é a atividade 

física, estar presente em quase todos os meios de comunica-

ção, cada vez mais a população apresenta problemas relacio-

nados com a falta de exercícios”. 

 

Nesse período ele exerce a função de: 

A) Conjunção causal 

B) Pronome relativo 

C) Conjunção integrante 

D) Conjunção consecutiva 

E) Pronome possessivo 

 

10. Assinale a alternativa que contém uma palavra, no míni-

mo, modificada pela Nova Ortografia: 

A) Com o avanço dessas epidemias silenciosas até o 

conceito de saúde teve de ser revisto e as instituições 

de saúde pública governamentais e não governamen-

tais ressaltam a importância dos conceitos como 

promoção e prevenção na saúde, com um destaque 

em hábitos mais saudáveis ao logo de toda vida. 

B) Ao longo da história a atividade física sempre esteve 

presente na rotina da humanidade, sempre associada 

a um estilo de época, à caça dos homens das caver-

nas para a sobrevivência, aos Gregos e suas práticas 

desportivas na busca de um corpo perfeito ou de cu-

nho militar. 

C) Se a tecnologia e o progresso trouxeram facilidades, 

isso é inquestionável; mas juntos incrementaram as 

doenças silenciosas formando uma epidemia que se 

estabelece sem maiores sintomas em suas primeiras 

fases e vão gradativamente se desenvolvendo ao 

longo dos anos, identificadas como doenças crônico-

degenerativas, que. 

D) Com o avanço dessas epidemias silenciosas até o 

conceito de saúde teve de ser revisto e as instituições 

de saúde pública governamentais e não governamen-

tais ressaltam a importância dos conceitos como 

promoção e prevenção na saúde, com um destaque 

em hábitos mais saudáveis ao logo de toda vida. 

E) Apesar desse formula milagrosa, que é a atividade 

física, estar presente em quase todos os meios de 

comunicação, cada vez mais a população apresenta 

problemas relacionados com a falta de exercícios; a 

desculpa mais freqüente é a falta de tempo ou falta 

de condições para prática que é agravada pela eco-

nomia de movimentos em nossa rotina 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. O Processo de impeachment interrompeu o primeiro go-

verno eleito diretamente após 29 anos e marcou ainda o cená-

rio político mundial, já que Fernando Collor de Mello foi o 

primeiro presidente na América Latina a ser destituído do 

cargo por este processo. Fernando Collor renunciou ao cargo 

de presidente em 29 de dezembro de 1992, pouco antes de ser 

condenado pelo Senado por crime de responsabilidade. Em 

seu lugar assumiu o então vice-presidente da época, o qual 

era: 

A) Marco Maciel 

B) Tancredo Neves 

C) José Sarney 

D) Itamar Franco 

E) Mário Covas 

 

12. Após a instalação da Nova República, o Brasil teve em-

possado o seu 1º presidente civil, mesmo que eleito indireta-

mente, estamos nos referindo a: 

A) José Sarney 

B) Aureliano Chaves 

C) Fernando Henrique Cardozo 

D) Luis Inácio Lula da Silva 

E) João Baptista Figueiredo 

 

13. Em se tratando da última crise mundial que afetou diver-

sos países, podemos afirmar que desde dezembro de 2007 a 

economia dos Estados Unidos está oficialmente em recessão. 

Desde então o governo aprovou pacotes de estímulos de ajuda 

às empresas e bancos em dificuldades financeiras. O atual 

presidente dos EUA, Barack Obama, conseguiu aprovar na 

câmara e senado os pacotes de estímulo à economia america-

na. Existem versões de especialistas para os motivos da atual 

crise econômica. A mais comentada é: 

A) A da escassez de petróleo nos países do oriente mé-

dio; 

B) A baixa produtividade agrícola na Europa; 

C) A do mercado imobiliário dos EUA; 

D) A demanda populacional dos países Asiáticos; 

E) O subsídio dos países ricos ao continente africano. 

 

14. No dia 19 de maio de 2002, a Igreja Católica Apostólica 

Romana canonizou como sendo considerada a primeira santa 

do Brasil, estamos nos referindo a: 

A) Nossa Senhora da Conceição 

B) Nossa Senhora Aparecida 

C) Irmã Dulce 

D) Madre Teresa de Calcutá 

E) Madre Paulina 

 

15. O Brasil sediará dois importantes eventos esportivos nos 

anos de 2014 e 2016, os quais correspondem respectivamente 

a: 

A) Olimpíadas e Copa do Mundo 

B) Copa do Mundo e Copa Davis de Tênis 

C) Olimpíadas e Copa América 

D) Copa do Mundo e Olimpíadas 

E) Copa América e Jogos Panamericanos 

 

 

16. Os Primitivos habitantes da região onde está localizado o 

município de Ibimirim, foram os indígenas da tribo dos: 

A) Xucurus 

B) Cariris 

C) Tupis 

D) Kambiwás Jucy 

E) Trucás 

 

17. O inicio do povoamento, com instalação de uma fazenda 

de gado em fins do século XIX, onde hoje localiza-se o mu-

nicípio de Ibimirim deve-se ao Português: 

A) Pedro D’ávila de Almeida 

B) Antonio Constatino Alves 

C) José Fonseca D’assunção 

D) Marcos Ferreira D’ávila 

E) Cristovão Alcântara D’assunção 

 

18. Segundo a história do município de Ibimirim, quando 

surgiram suas primeiras casas, à margem do rio Moxotó, a 

localidade recebeu o nome de Cancalancozinho, cuja pronún-

cia era dificultosa. A conselho do Padre Cícero do Juazeiro, 

os habitantes mudaram o nome para: 

A) Mirim 

B) Jeritacó 

C) Moxotó 

D) Inajazinho 

E) Grotão 

  

19. A quem é natural de Ibimirim é utilizado o gentílico: 

A) Ibimirinense 

B) Ibimiriano 

C) Ibimiriense 

D) Ibiriense 

E) Ibiriminense 

 

20. Assinale abaixo o único município que não faz limites 

territoriais com o município de Ibimirim: 

A) Custódia 

B) Sertânia 

C) Inajá 

D) Tupanatinga 

E) Arcoverde 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O Agente de Endemias tem como função executar ativi-

dades relacionadas ao controle de vetores transmissores de 

doenças. Para tanto, deverá. 

I. Efetuar aplicação de larvicidas e/ou outros produtos 

químicos em locais determinados. 

II. Elaborar e realizar roteiros de fiscalização no meio 

ambiente municipal. 

III. Efetuar coletar de vetores, de moluscos e de outros 

espécimes, para estudo identificação e classificação 

o que também os eliminará e a eles dará destino fi-

nal. 

IV. Sempre que necessário, utilizar equipamentos ade-

quados (EPIS). 

 

Assinale a alternativa que apresenta as alternativas corretas 

quanto à função do Agente de Endemias. 

A) Apenas I, II e IV 

B) I, II, III e IV 

C) Apenas II, III e IV 

D) Apenas II e IV 

E) Apenas I e IV 

 

22. Os equipamentos de proteção individual têm como finali-

dade: 

A) Proteger e garantir a saúde mental e do trabalhador 

que realiza atividades estressantes. 

B) Proteger o trabalhador e impedir que realize ativida-

des que representem riscos potenciais a sua saúde 

psíquica. 

C) Proteger a integridade física do trabalhador durante a 

realização de atividades em que haja riscos poten-

ciais à sua pessoa. 

D) Proteger o trabalhador e evitar que fique longos pe-

ríodos ao ar livre. 

E) Proteger a integridade física do trabalhador durante e 

depois da realização de atividades em que por ventu-

ra haja riscos potenciais à sua pessoa. 

 

23. Analise as afirmativas em relação à dengue: 

I. A doença é transmitida pela picada do mosquito Ae-

des aegypti. 

II. O combate à doença é feito por meio da eliminação 

de depósitos de água parada e acumulação, propícios 

à criação do mosquito da doença. 

III. A pessoa doente apresentar sintomas, como febre, 

dor de cabeça, dores pelo corpo e náuseas. 

IV. Na dengue hemorrágica, além da febre e das dores 

de cabeça e muscular o doente apresenta hemorragi-

as gastrointestinais, cutânea, gengival e nasal, tontu-

ra e queda de pressão. 

 

Assinale a alternativa, que contém as afirmativas corretas. 

A) Apenas II e III 

B) I, II, III e IV 

C) Apenas I e IV 

D) Apenas I, II e III 

E) Apenas I, III e IV 

 

 

 

24. Ao agente de Endemias compete: 

A) Auxiliar, por meio da inspeção de florestas e matas, 

o controle dos desbastes vegetais, a fim de verificar 

a origem de algum possível foco de vetores trans-

missores de doenças. 

B) Determinar o levantamento e o reconhecimento de 

locais com água parada, bem como proibir a existên-

cia dos mesmos. 

C) Executar atividades administrativas no controle de 

vetores transmissores de doenças e realizar pesqui-

sas, ficando dispensado da coleta de amostras e apli-

cação de larvicidas. 

D) Efetuar visitas a residências, estabelecimentos co-

merciais, industriais e/ou outros lugares determina-

dos para colher amostras, colocar armadilhas e ori-

entar os proprietários a fim de evitar a proliferação 

de vetores transmissores da doença. 

E) Saber trabalhar com a informática para utilizar o sis-

tema de envio de informações semanais, com a rela-

ção ao índice de infestação. 

 

25. A água é responsável pela transmissão de várias doenças. 

Isto devido a presença de um grande número de contaminan-

tes orgânicos, decorrentes da ação humana. Os esgotos do-

mésticos, as fábricas de papel, criadouros de animais, laticí-

nios, matadouros, etc. Então, assinale a única doença que não 

é transmitida pela água: 

A) Hepatite infecciosa. 

B) Cólera 

C) Cisticercose 

D) Febre tifóide 

E) Toxoplasmose 

 

26. Todas as opções a seguir contém princípios finalísticos e 

diretrizes estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS), 

EXCETO: 

A) Descentralização político-administrativa. 

B) Participação da comunidade. 

C) Globalização tecnológica. 

D) Universalidade de acesso. 

E) Integralidade da assistência. 

 

27. De acordo com a Lei9.433, de 8/01/97, de recursos hídri-

cos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I. A água é um bem de domínio público. 

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de va-

lor econômico. 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos re-

cursos hídricos é o consumo humano e a dessenden-

tação dos animais. 

IV. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentrali-

zada e contar com a participação somente dos pode-

res públicos. 

V. A água é um bem de domínio do estado, ou seja, do 

poder público. 

 

Estão corretas: 

A) I, II, IV e V 

B) I, II, III e V 

C) I, II e III apenas. 

D) II, III e V apenas. 

E) III, IV e V apenas. 
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28. Assinale a alternativa que define corretamente “CICLO 

HIDROLOGICO”: 

A) Corresponde a precipitação atmosférica originada do 

vapor d’água que cai em estado líquido. 

B) Corresponde ao que se define por GUAPOTRANS-

PIRAÇÃO, fenômeno que inclui a água retirada de 

uma região por vários mecanismos. 

C) Corresponde à dinâmica permanente da água do pla-

neta. 

D) Corresponde ao processo de infiltração pelo qual 

parte da água precipitada sobre a superfície do pla-

neta atinge seu subsolo. 

E) Corresponde ao escoamento natural superficial da 

parcela da água precipitada da atmosfera que não se 

infiltra no solo. 

 

29. O Serviço de Saúde Pública do Estado de São Paulo iden-

tificou alguns microorganismos como os maiores causadores 

de doenças transmitidas por alimentos. Considerando o texto 

acima, analise as afirmações e identifique a alternativa IN-

CORRETA: 

A) O clostridium botulinum é um organismo que pro-

duz uma toxina que causa o botulismo, uma doença 

caracterizada pela paralisia muscular. Origem: ali-

mentos artesanais e enlatados. 

B) Staphylococus aureus é uma bactéria que, pode pro-

duzir uma toxina mortal. Origem: carnes mal cozi-

das, especialmente hambúrguer, leite cru. 

C) Yersínia enterocolítica, causa a yersiniosis, uma do-

ença caracterizada por diarréia e/ou vômitos. Ori-

gem: carne de porco, produtos lácteos e agrícolas. 

D) Salmonela é a segunda causa mais comum de doença 

transmitida por alimentos. Origem: ovos crus e mal 

cozidos, frangos e carnes mal cozidas, produtos lác-

teos, frutas e vegetais. 

E) Campylobacter jejuni, é a causa mais comum de di-

arréia. Origem: carnes e frangos crus ou mal cozi-

dos. 

 

30. Conforme o artigo 6º da Lei 8.080, de 19/09/90, estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) a execução das seguintes ações de vigilância, EXCE-

TO: 

A) Vigilância à saúde do trabalhador. 

B) Vigilância sanitária das cozinhas industriais. 

C) Vigilância à assistência terapêutica e farmacêutica. 

D) Vigilância as indústrias de cosméticos. 

E) Vigilância sanitária das creches/escolas. 

 

31. Baseado na Política Nacional de Humanização / Humani-

zação SUS do Ministério da Saúde, o conceito que melhor se 

aplica a GESTÃO PARTICIPATIVA é: 

A) Colegiado gestor, cuja função dos responsáveis pelo 

trabalho numa instituição de saúde é elaborar proje-

tos, atuar no processo de trabalho da unidade e punir 

os envolvidos nas fraudes decorrentes da realização 

de processos ilícitos no âmbito federal. 

B) Gestão centrada no trabalho entre os trabalhadores e 

as entidades de classe. 

C) Gestão centrada no trabalho em equipe e na constru-

ção coletiva do planejamento e da execução das 

ações de saúde. 

D) Gestão centrada no trabalho coletivo, valorizando os 

trabalhadores, os usuários e os membros do governo, 

que tem prioridades no acesso aos serviços de saúde. 

E) Todas as alternativas estão erradas. 

 

32. No Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental em Saúde, compete ao município, EXCETO: 

A) Captura de vetores e reservatórios, identificação e 

levantamento do índice de infestação predial. 

B) Registro, captura, apreensão e eliminação de animais 

que representem risco à saúde do homem. 

C) Coordenação do programa nacional de imunização, 

incluindo a definição das vacinas obrigatórias. 

D) Busca ativa e declaração de óbitos e nascidos vivos 

nas unidades de saúde, cartórios e cemitérios exis-

tentes em seu território. 

E) Busca ativa e tratamento domiciliar em pacientes 

dos programas de combate a hanseníase, HIV e Tu-

berculose. 

 

33. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

I. doença veiculada pela água utilizada como bebida. 

II. doença relacionada ao estilo de vida. 

III. doença transmitida pelo contato sexual com parcei-

ro(a) infectado(a) 

IV. doença transmitida pelo contato com água contami-

nada com urina de animais portadores. 

 

(    ) Hepatite 

(    ) Leptospirose 

(    ) Hepatite A 

(    ) Hipertensão  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA da 

segunda coluna: 

A) I, II, III, IV 

B) II, III, IV, I 

C) III, IV, II, I 

D) III, IV, I, II 

E) IV, III, II, I 

 

34. É uma infecção viral, de gravidade variável, cujo, quadro 

inicial de caracteriza por FEBRE, CALAFRIOS, CEFALEIA, 

MIALGAS, NÁUSEAS E VÔMITOS. Sua transmissão se faz 

através da picada do mosquito. Estamos falando de: 

A) Dengue 

B) Febre amarela 

C) Febre Tifóide 

D) Doença de chagas 

E) Leishmaniose. 

 

35. Em um determinado período de tempo e lugar, a preva-

lência de uma doença corresponde ao número de casos: 

A) Letais 

B) Antigos 

C) Novos 

D) Existentes 

E) Futuros 
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36. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes 

aegypti. Uma das principais medidas utilizadas na sua pre-

venção é: 

A) Isolamento dos casos confirmados. 

B) Fervura dos alimentos 

C) Tratamentos dos comunicantes. 

D) Eliminação de criadores de mosquitos. 

E) Eliminação de criadores de mosquitos peridomicilia-

res. 

 

37. As atividades de educação em saúde, no âmbito da saúde 

pública, têm por objetivo: 

A) Identificar condutas inadequadas e criticar as políti-

cas públicas de saúde. 

B) Analisar criticamente em conjunto com a população, 

os problemas de saúde e estudar alternativas e pro-

postas de solução. 

C) Modificar os conceitos de saúde da população. 

D) Promover a participação das pessoas em ações (indi-

viduais ou coletivas) de defesa do direito à saúde 

E) As alternativas b e d estão corretas. 

 

38. A cólera é uma doença bacteriana, cujo período de incu-

bação é de 1 a 5 dias e deu reservatório comum é o homem. 

Sua transmissão se dá pela: 

A) Água, urina de ratos e alimentos contaminados. 

B) Água, alimentos contaminados e fezes dos portado-

res da doença. 

C) Urina de rato, água e fezes dos portadores da doen-

ça. 

D) Urina de rato, fezes dos portadores da doença e ali-

mentos contaminados. 

E) Água, alimentos contaminados e fezes dos portado-

res de Salmonelose. 

 

39. A ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamen-

te delimitado, como por exemplo um colégio ou um quartel, é 

considerada: 

A) Surto endêmico 

B) Surto epidêmico 

C) Surto pandêmico 

D) Surto regional 

E) Surto sazonal 

 

40. A enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti 

é: 

A) Hepatite C 

B) Leptospirose 

C) Febre amarela 

D) Cólera 

E) Esquistossomose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




