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INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 

indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 

Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de 

telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala 

no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser 

comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única 

resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima página, 

bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, estão corretos. Caso os 

dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 

informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se do local 

de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas.  
 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.idecan.org.br, 

às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Processo Seletivo                       

nº. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) A interposição de recursos poderá ser realizada de duas formas: a) via Internet, através do Sistema Eletrônico 

de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do 

candidato, apenas no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link 

correspondente ao Processo Seletivo; ou b) na Secretaria Municipal de Saúde de Colares/PA (Travessa 15 de 

novembro s/nº, Centro – Colares/PA), através do preenchimento do Formulário de Recursos constante do Anexo IV 

deste Edital, que deverá ser endereçado à Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Processo 

Seletivo e protocolado no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

b) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas via 

Internet disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio 

disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo no site www.idecan.org.br. A interposição de recursos no 
Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Saúde poderá ser feita nos dias 05 e 06 de julho de 2011, no horário de 

funcionamento do órgão, entre 09h00min e 17h00min. 

 
01 – M 

http://www.idecan.org.br/
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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  
 

Pobreza é a principal causa da guerra civil 
 

Um novo estudo do Banco Mundial sobre as guerras civis do mundo (desde 1960) conclui que as divergências tribais 

raramente são o fator principal dos conflitos. Surpreendentemente, o estudo indica que sociedades constituídas por 

diferentes grupos étnicos e religiosos são menos propensas à guerra civil do que sociedades homogêneas. 

Entretanto, em sociedades multiétnicas nas quais um grupo constitui maioria absoluta, o risco de guerra é 50% maior. 

Supõe-se que as minorias temem ser definitivamente excluídas do poder, mesmo num regime democrático. 

O fator comum (e mais impressionante) entre os países propensos à guerra é a sua pobreza. Países ricos e de renda 

média raramente enfrentam guerras civis, mas 80% das guerras civis do mundo envolvem os cerca de 17% mais pobres 

da humanidade. Os fatores que sinalizam tendência a conflito são renda média baixa, pouco crescimento e muita 

dependência das exportações de produtos primários, como petróleo ou diamantes. 

Mas por que a pobreza inclina os países à guerra civil? Em parte, porque pessoas pobres estariam mais dispostas a 

lutar por uma causa. Mas também porque pobreza e crescimento baixo ou negativo muitas vezes resultam de 

incompetência e corrupção do governo, o que pode provocar rebeliões. 

Os recursos naturais costumam agravar esses problemas. Quando um Estado possui petróleo, seus líderes podem 

enriquecer sem se incomodar com o desenvolvimento de outros tipos de atividade econômica. Dirigentes corruptos 

frequentemente fortalecem sua base de apoio dividindo o lucro com seu próprio grupo étnico, o que enfurece os outros 

grupos. 

A guerra cria um círculo vicioso. Quando grupos rebeldes começam a ganhar dinheiro, atraem mais líderes 

gananciosos. Ao mesmo tempo, a guerra torna difícil para pessoas pacíficas ganharem seu sustento. Ninguém quer 

construir fábricas nas regiões em conflito. A pobreza promove a guerra e a guerra empobrece. 
(THE ECONOMIST. Valor Econômico, ano 4.n. 776. 10 jun. 2003, p. A-12. Texto adaptado) 

 

01) Em relação às ideias apresentadas no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As sociedades constituídas por diferentes grupos étnicos e religiosos são menos propensas à guerra civil do que 

sociedades homogêneas. 

(     ) O fator comum entre os países propensos à guerra é sua violência. 

(     ) A guerra traz facilidades para as pessoas pacíficas ganharem seu sustento. 

A sequência está correta em: 

A) V, V, V                  B) V, F, F                  C) F, V, F                  D) F, F, V                   E) F, V, V 
 

02) “Supõe-se que as minorias temem ser definitivamente excluídas do poder, mesmo num regime democrático.”        

A palavra destacada apresenta como significado correto. 

A) Que emana do povo, ou que a ele pertence.  D) Estudo das ciências dos mitos. 

B) Movimento pictórico do fim do século XIX.  E) Brilhante, luzido, luzente. 

C) Repartição encarregada de inspecionar. 
 

03) De acordo com o texto, é correto afirmar que 

A) a guerra cria um círculo cordial. 

B) as pessoas pobres são menos dispostas a lutar por uma causa. 

C) ninguém quer construir fábricas nas regiões em conflito. 

D) as divergências tribais são fatores essenciais em conflitos. 

E) a pobreza não promove a guerra. 
 

04) De acordo com o texto, são fatores que sinalizam tendência a conflitos: 
I. Competência do governo. 

II. Renda média baixa. 

III. Pouco crescimento do país. 

IV. Muita dependência das exportações de produtos primários, como petróleo ou diamantes. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, II, III  B) II, III  C) II, III, IV  D) III, IV  E) II, IV 
 

05) A palavra “conflito” apresenta 
A) dígrafo.       D) hiato. 

B) encontro vocálico.     E) encontro consonantal.  

C) ditongo crescente. 
 

06) Em “Mas por que a pobreza inclina os países à guerra civil?” o ponto de interrogação (?) foi utilizado para 

A) denotar entusiasmo.     D) isolar gírias. 

B) marcar interrupção da sequência lógica da frase.  E) isolar explicações. 

C) finalizar interrogativa direta. 
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07) Quanto à classe de palavras, assinale a relação INCORRETA. 

A) “A guerra cria um círculo vicioso.” (substantivo) 

B) “Quando um Estado possui petróleo, ...” (verbo) 

C) “... e a guerra empobrece.” (artigo definido) 

D) “Os recursos naturais costumam agravar esses problemas.” (advérbio) 

E) “Dirigentes corruptos frequentemente fortalecem sua base de apoio ...” (pronome possessivo) 
 

08) Assinale a afirmativa que apresenta a concordância INCORRETA. 

A) Mais de duas pessoas morreram.    D) A guerra é proibida. 

B) Bastante pessoas compareceram à reunião.  E) Recebemos a melhor notícia possível. 

C) Deve haver sérios problemas. 
 

09) “Entretanto, em sociedades multiétnicas nas quais um grupo constitui maioria absoluta, o risco de guerra é 50% 

maior.” A palavra destacada exprime circunstância de 

A) condição. B) escolha.  C) contraste.  D) finalidade.  E) tempo. 
 

10) Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à ortografia. 

A) O petróleo é um produto primário.   D) A sociedade está propenssa à guerra. 

B) A corrupção do governo provoca rebeliões.  E) As rebeliões provocam guerras. 

C) A pobreza promove a guerra. 
  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

11) A equação ax
2
 – 7x + c = 0 tem como raízes: 

2

1
 e 3. Assim, a soma a + c é igual a 

A) 4  B) 6   C) 5   D) 1   E) 8 
 

12) Joana comprou um micro-ondas e pagou R$96,00 de entrada e o restante com 5% de juros em 6 prestações 

iguais de R$84,00. Assim, se tivesse comprado o aparelho à vista, Joana teria pago 

A) R$576,00.  B) R$ 582,00.   C) R$568,00.   D) R$564,00.   E) R$570,00. 
 

13) Em 40 minutos, um automóvel percorre com velocidade constante, 54 quilômetros. Mantendo essa mesma 

velocidade, o tempo necessário para que esse automóvel percorra uma distância de 135 quilômetros é de 

A) 1 hora e 30 minutos.      D) 1 hora e 40 minutos. 

B) 1 hora e 50 minutos.      E) 1 hora e 45 minutos. 

C) 1 hora e 25 minutos. 
 

14) Numa cidade, um quinto da população mora no centro. E destes, três quartos possuem automóveis. Se o 

número de pessoas que moram no centro e não possuem automóveis é igual a 12.384, então a população dessa 

cidade é de 

A) 228.360 habitantes.      D) 265.730 habitantes. 

B) 247.680 habitantes.      E) 236.840 habitantes. 

C) 256.860 habitantes. 
 

15) Uma embalagem de fio dental contém 60 metros de fio. A instrução de uso recomenda utilizar 40 cm do 

produto duas vezes por dia. Assim, o conteúdo de uma embalagem é suficiente para um período de 

A) 60 dias.  B) 65 dias.  C) 72 dias.  D) 75 dias.  E) 78 dias. 
 

16) Um retângulo tem perímetro igual a 32 cm e seu comprimento é igual ao triplo de sua largura. A área desse 

retângulo é igual a 

A) 64 cm
2
.  B) 36 cm

2
.  C) 56 cm

2
.  D) 42 cm

2
.  E) 48 cm

2
.
 

 
 

17) Um aquário de formato cúbico apresenta soma das arestas igual a 216 cm e 70% de sua capacidade 

preenchida somente com água. Após serem colocados alguns peixes verificou-se que o volume da água subiu 

1,5 cm. Assim, o volume ocupado por esses peixes no interior do aquário corresponde a 

A) 428 mL.  B) 486 mL.  C) 512 mL.  D) 525 mL.  E) 542 mL. 
 

18) Sejam M.D.C. (x, 24) = 6 e M.M.C. (x, 24) = 72. Sobre o valor de x é correto afirmar que 

A) é múltiplo de 4.      D) é quadrado perfeito. 

B) é divisível por 9.      E) é divisível por 12. 

C) é primo. 
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19) A soma do menor número natural composto ímpar  e o maior número natural primo de dois algarismos é  

A) 107  B) 105   C) 106   D) 104   E) 102 
 

20) A soma da maior e menor solução inteira da inequação 2x
2 
+ 11x – 21 < 0 é igual a 

A) – 5   B) 6   C) – 4    D) 7   E) – 8     
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21) Numa determinada cidade da região amazônica observa-se que é comum a ocorrência da malária na 

população e, todos os anos, o número de casos novos é regular, não sofrendo grandes variações. Considerando 

as formas de ocorrência das doenças, a malária nesta cidade, é considerada um(a) 

A) surto.  B) endemia.  C) epidemia.  D) pandemia.  E) caso esporádico. 
 

22) São objetivos do Ministério da Saúde com a Humanização do SUS, EXCETO: 

A) Redução das filas e do tempo de espera nos serviços de saúde. 

B) Atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco. 

C) Incorporação dos três níveis de assistência aos serviços de atenção básica. 

D) Garantia de informações ao usuário sobre os profissionais que cuidam da sua saúde. 

E) Estabelecimento de vínculos com a comunidade através de uma gestão participativa. 
 

23) Para ter direito a um determinado benefício de assistência social, o requerente precisa, entre outros requisitos, 

possuir renda familiar per capita menor que 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente determinado pelo 

Governo Federal. Considerando que os demais requisitos estão de acordo, marque a alternativa que indica o 

grupo familiar que possui a renda que enquadre o requerente neste benefício. 

A) Família com 7 pessoas e renda bruta de 3 salários mínimos. 

B) Família com 6 pessoas e renda bruta de 2 salários mínimos. 

C) Família com 5 pessoas e renda bruta de 1 salário mínimo. 

D) Família com 4 pessoas e renda bruta de 2 salários mínimos. 

E) Família com 3 pessoas e renda bruta de 1 salário mínimo. 
 

24) O controle social no Sistema Único de Saúde – SUS é exercido pelo(a) 

A) Conselho de Saúde.     D) Controladoria Geral da União. 

B) Previdência Social.     E) Organização Mundial da Saúde. 

C) Ministério da Saúde. 
 

25) A doença que NÃO possui como vetor um inseto é 

A) dengue.  B) malária.  C) leishmaniose. D) febre amarela. E) esquistossomose. 
 

26) “Na realização de seu trabalho diário, João, que é Agente Comunitário de Saúde, deparou com uma situação 

indicativa de maus tratos a uma criança da comunidade.” João deverá 

A) observar o comportamento desta criança e da família até a confirmação da sua suspeita. 

B) conversar com a criança, sem a presença dos pais, para que confirme a situação. 

C) chamar a atenção dos pais para que cuidem melhor da criança. 

D) retirar a criança da residência e levá-la para um abrigo. 

E) denunciar o caso ao Conselho Tutelar. 
 

27) “Uma dona de casa encontra com o Agente Comunitário de Saúde na rua do bairro e o aborda, animada, 

dizendo que aprendeu corretamente como prevenir a „solitária‟ (teníase). Sempre lava muito bem as frutas e 

verduras, deixando-as de molho em uma solução de água com hipoclorito de sódio e todos na casa só bebem 

água filtrada.” Frente à abordagem da dona de casa, o Agente Comunitário de Saúde deverá 

A) parabenizar a dona de casa por aplicar corretamente as medidas preventivas para a teníase e estimular que 

propague estas medidas entre os vizinhos, para que também adotem medidas de boas práticas. 

B) apoiar a dona de casa pela iniciativa e complementar dizendo que é importante que todos andem com os pés 

calçados para prevenir a teníase, já que as larvas habitam o solo e penetram no corpo através da pele. 

C) corrigir a fala da dona de casa e dizer que para prevenir a teníase é preciso ter cuidado com o armazenamento e 

consumo de alimentos em conserva ou enlatados, observando a validade e condições da embalagem. 

D) elogiar a iniciativa, orientando a mantê-las, mas orientar que estas medidas são para a prevenção de outras 

verminoses, no caso específico, deve cozinhar bem as carnes de boi e porco antes de consumi-las. 

E) explicar que a iniciativa da dona de casa não está relacionada com a prevenção da teníase, já que a sua transmissão 

ocorre através da penetração no organismo de parasitas que se desenvolvem em caramujos. 
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28) “Em uma visita domiciliar, a mãe queixa com o Agente Comunitário de Saúde – ACS que sua criança está com 

diarreia e febre há cinco dias.” A atitude correta do ACS é 

A) prescrever antibiótico para a criança e orientar a ingestão de líquidos. 

B) encaminhar a criança, junto com a mãe, para a Unidade de Saúde. 

C) explicar que é uma virose e que depois de 7 dias os sintomas desaparecem. 

D) orientar o uso de remédios caseiros até a cura da diarreia. 

E) examinar a criança para verificar se há necessidade de intervenção. 
 

29)  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios, EXCETO: 

A) Eficiência. B) Legalidade.  C) Assessoramento. D) Publicidade.  E) Moralidade. 
 

30) “O prazo de validade de concurso público será de até ____________ prorrogável uma vez, por igual período.” 

(Constituição da República Federativa do Brasil) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação 

anterior. 

A) 6 meses  B) 10 meses  C) 3 anos  D) 2 anos  E) 1 ano 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

31) A incidência de impostos sobre o cidadão brasileiro é considerada uma das mais altas do planeta. Uma das 

contribuições mais comuns, de âmbito federal, tem o objetivo de financiar o seguro-desemprego e o abono aos 

trabalhadores de baixa renda, e sua sigla é 

A) PIS.  B) COFINS.  C) IPI.   D) ICMS.  E) ISS. 
 

32) Tendo como enfoque os direitos humanos no Brasil NÃO é correto afirmar que 

A) segundo a Anistia Internacional, as principais violações aos direitos humanos no Brasil ocorrem nos presídios, nos 

conflitos agrários e contra o povo indígena. 

B) embora admita conquistas no respeito aos direitos humanos no Brasil, a Unesco alerta para o grande número de 

pessoas que encontram dificuldades para exercer sua cidadania. 

C) a falta de punição aos crimes praticados durante o regime militar, muito questionada internacionalmente, foi 

mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com base na Lei da Anistia.  

D) a Anistia Internacional também alerta em seu relatório anual para os crimes de morte cometidos pela polícia 

brasileira, principalmente nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. 

E) os direitos humanos não são abordados na Constituição vigente no Brasil desde 1988, por isso, tornou-se 

necessária a criação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), a fim de regulamentar esta questão. 
 

33) O Brasil hoje possui quase duas mil unidades de conservação ambiental, levando-se em conta a soma das 

unidades federais, estaduais e municipais, por isso, no terceiro relatório do Panorama da Biodiversidade 

Global (2010) o país foi citado como exemplo no que diz respeito à criação de áreas protegidas. Há no país 

doze tipos de áreas de preservação previstos em lei, sendo que cinco delas são de preservação integral 

(impossibilitadas de sofrer qualquer tipo de exploração econômica) e as demais são de uso sustentável (admite 

a exploração econômica desde que seja planejada e preserve os recursos naturais). Dentre as alternativas a 

seguir, qual é a única que se enquadra como um exemplo de área de preservação de uso sustentável? 

A) Estação Ecológica.     D) Área de Proteção Ambiental (APA). 

B) Reserva Biológica.     E) Refúgio de Vida Silvestre. 

C) Parque Nacional. 
 

34) A queda das ditaduras na Tunísia e no Egito deflagrou uma onda de protestos em nações do norte da África e 

do Oriente Médio, dando indícios de que 

A) há uma insatisfação muito grande da população com a religião muçulmana. 

B) está entrando em falência o autoritarismo predominante na região. 

C) teve início a luta pela independência política desta região do domínio norte-americano. 

D) todo o mundo árabe está se unindo contra as ofensivas de Israel contra o Líbano. 

E) uma terceira grande guerra mundial está próxima de se iniciar. 
 

35) Criado há cerca de duas décadas pelo ecólogo inglês Norman Myers, a palavra hotspots (pontos quentes) define 

as zonas do planeta mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas de destruição (os hotspots já perderam 

mais de 80% da vegetação original). São ao todo 34 regiões ou biomas, dos quais dois são brasileiros, a saber. 

A) Pantanal Matogrossense e Mata Atlântica.  D) Mata Atlântica e Cerrado. 

B) Caatinga e Cerrado.     E) Caatinga e Floresta Amazônica. 

C) Floresta Amazônica e Pantanal Matogrossense. 
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36) Sobre o cenário econômico, político e social da América Latina atualmente é correto afirmar, EXCETO: 

A) O Brasil é considerado líder natural na região por ser a maior economia e força política, podendo exercer o papel 

de intermediador de conflitos.  

B) Na última década, a região vive uma ascensão ao poder de governantes de esquerda, apoiados pelos EUA, tendo 

como exemplos Venezuela, Bolívia, Equador, entre outros. 

C) Dois países de destaques no sul do continente estão sob o governo de mulheres, eleitas democraticamente pelo 

voto popular e apoiadas pelos respectivos ex-presidentes. 

D) A crise econômica mundial refletiu em Cuba que, sob a administração de Raúl Castro, passou a apresentar – 

mesmo que tímidos – incentivos à produção agrícola e ao setor privado. 

E) Líderes de direita, como Manuel Santos da Colômbia e Felipe Calderón do México são apoiados pelos EUA, 

principalmente no que tange ao combate ao narcotráfico (Colômbia) e ao livre-comércio (México). 
 

37) Com objetivos comuns, as nações vêm criando vários organismos internacionais que podem ser chamados    

também de instituições multilaterais. Um exemplo na área econômica é o BID, que pode ser melhor definido 

como 

A) uma organização financeira que tem por objetivo promover a estabilidade econômica no planeta. 

B) a mais conceituada organização reguladora do comércio mundial para a resolução de disputas entre seus integrantes. 

C) a principal fonte de financiamento multilateral entre as nações da América Latina e Caribe.  

D) a união econômica e monetária do G-8 que foi ampliada recentemente às 20 principais economias do mundo (G-20). 

E) uma organização responsável pelo financiamento e assistência técnica dos países integrantes da Organização das 

Nações Unidas (ONU) em prol do desenvolvimento econômico igualitário.  
 

38) “De forma inovadora, a segurança pública do Rio de Janeiro implantou as UPP‟s em caráter definitivo no 

interior das favelas, com objetivo de realizar um policiamento preventivo em áreas que eram dominadas pelo 

crime organizado.” O enunciado da questão se refere a 

A) Unidades de Polícia Preventiva.    D) Universidades Promotoras da Paz. 

B) Uniões Preventivas Públicas.    E) Unidades de Polícia Pacificadora. 

C) Urbanizações Preventivas Pacificadoras. 
 

39) Um dos locais de maior incidência de conflitos no Planeta se concentra numa pequena região instalada no eixo 

entre os continentes asiático, africano e europeu, denominada Oriente Médio, da qual é correto afirmar que 

A) reúne as nações: Israel, Líbano, Síria, Turquia, Grécia, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados 

Árabes Unidos, Marrocos, Catar, Barein, Kuweit e Irã.  

B) a população de maioria árabe é detectada em todos os países da região, com exceção apenas de Israel.   

C) no que se refere à religião, excluindo Israel, os demais países são todos de maioria muçulmana. 

D) Tunísia, Líbia e Egito são países da região que passaram pela deposição do regime autoritário no primeiro 

semestre de 2011. 

E) pertence geograficamente ao continente africano, formando uma mega-região denominada “África Setentrional” 

ou “África Branca”. 
 

40) A fome ou a alimentação insuficiente ainda geram grandes problemas à humanidade, causando diversos males, 

principalmente nas nações onde o problema é mais acentuado. Segundo dados do Programa de Alimentação 

das Nações Unidas – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) – dos dez 

países com as maiores taxas de subnutridos do planeta, nove pertencem a um mesmo continente. Trata-se da 

A) África.  B) América.  C) Ásia.  D) Europa.  E) Oceania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




