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PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões 01 e 02 

 

Andorinha 

 

“Andorinha lá fora está dizendo: 

- Passei o dia à toa, à toa! 

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste! 

Passei a vida à toa, à toa ... “ 
Manuel Bandeira 

 

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito 

acima podemos afirmar que o autor se revela:  

A) irresoluto e cruel 

B) frustrado e desanimado 

C) errante e sonhador 

D) irônico e oportunista 

E) desanimado e sádico 

 

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo, 

assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento 

expresso no fragmento poético acima: 

A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamen-

te”. 

B) “Vida noves fora zero”. 

C) “Vou-me embora pra Pasárgada”. 

D) “O que eu vejo é o beco”. 

E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais 

simples”. 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03. 

 
 

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”, 

é possível concluir que: 

I. Há uma inadequação sintática presente no verbo 

olhar; 

II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza 

um artifício da mídia; 

III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, se-

ria uma função conativa da linguagem. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância no-

minal e assinale a alternativa correta. 

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.  

II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariú-

na. 

III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça. 

IV. A documentação foi anexo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado 

não deve receber o sinal indicativo de crase: 

A) Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado. 

B) Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência. 

C) Àquela hora todos já se tinham recolhido. 

D) Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana. 

E) Quero agradecer àquela moça as atenções que me 

dispensou. 

 

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95. 

 

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas 

vezes encontra-se: 

A) no infinitivo 

B) no particípio 

C) no gerúndio 

D) pretérito imperfeito 

E) presente do indicativo 

 

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta. 

Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se 

.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo. 

 

A) disposso – detivesse 

B) dispuzesse - detesse 

C) dispusesse – detivesse 

D) disposse – detesse 

E) dispusesse – detesse 

 

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conota-

tiva. 

A) ...Que se finavam de puro ciúme. 

B) ...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento... 

C) Neste ponto, afiamos os ouvidos... 

D) A lua nova é o sorriso do céu. 

E) ...O argumento pode apresentar vários sentidos. 
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo 

de voz reflexiva. 

A) Levaram a bola do guri. 

B) João acertou o tigre. 

C) O tigre foi abatido por João. 

D) Violentina penteou-se diante do noivo. 

E) O repórter leu a própria notícia. 

 

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das 

palavras e assinale a alternativa correta. 

I. A palavra segunda-feira é classificada como um pro-

cesso de hibridismo; 

II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação; 

III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Conforme dados populacionais extraído de estudos reali-

zados pelo IBGE, no censo de 2010, Pratinha apresenta uma 

população estimada em: 

A) 3.265 habitantes 

B) 4.520 habitantes 

C) 5.715 habitantes 

D) 7.403 habitantes 

E) 8.200 habitantes 

 

12. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais é o deputado: 

A) Dilzon Melon (PTB) 

B) Cássio Soares (PSD) 

C) Dinis Pinheiro (PSDB)  

D) Elismar Prado (PT) 

E) Luzia Ferreira (PPS) 

 

13. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um 

vereador é um representante: 

A) do Poder Executivo; 

B) do Poder Judiciário; 

C) do Poder Legislativo; 

D) do Ministério Público; 

E) da Classe Eclesiástica. 

 

14. Com o aumento de vagas em todas as câmaras municipais 

do país, de acordo com o censo populacional, o município de 

Pratinha a partir de 2013 passará a ter: 

A) 09 vereadores; 

B) 10 vereadores; 

C) 13 vereadores; 

D) 15 vereadores; 

E) 17 vereadores. 

 

 

 

15. Assinale a alternativa abaixo em que todos os municípios 

fazem limites com Pratinha.  

A) Ibiá, Medeiros, Campos Altos, Tapiraí. 

B) Medeiros, Araxá, Campos Altos, Tapiraí. 

C) Medeiros, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba. 

D) Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba, Ibiá. 

E) Tapiraí, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba. 

 

16. O gentílico do habitante nascido em Pratinha corresponde 

a: 

A) pratinense 

B) pratiense 

C) pratinhense 

D) pratieniense 

E) pratinhano 

 

17. A emancipação de Pratinha foi uma conquista histórica, 

através da Lei Estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembran-

do-se de: 

A) Medeiros 

B) Campos Altos 

C) Araxá 

D) Tapiraí 

E) Ibiá 

 

18. Segundo dados extraídos do IBGE, um dos possíveis 

motivos que evidenciaram o nome do município de Pratinha 

foi: 

A) devido à existência de uma fonte de aparência prate-

ada nas proximidades da cidade; 

B) pelo fato de ter um comércio de pratearia muito forte 

na região; 

C) pela existência de grandes jazidas de prata; 

D) pelo sobrenome Prata de uma importante família da 

região; 

E) pela exploração de minérios correlacionados prata. 

 

19. Segundo dados do IBGE, a área da unidade territorial de 

Pratinha corresponde a: 

A) 134,400 km
2
 

B) 232,755 km
2
 

C) 310,769 km
2
 

D) 570,919 km
2
 

E) 622,478 km
2
 

 

20. Recentemente, a Presidente Dilma Roussef, anunciou que 

o Ministro de Educação Fernando Haddad irá deixar a pasta 

para disputar a Prefeitura de São Paulo. Ao tempo que anun-

ciava a saída do Ministro, o Governo indicava o seu substitu-

to que será: 

A) José Genuino 

B) Aloizio Mercadante 

C) Vicentinho 

D) Marco Antônio Raupp 

E) Paulo Bernardo 

 

 

  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)  
 

 

FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Segundo o Art. 198. da Constituição Federal, as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

I. descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; 

II. atendimento integral, com prioridade para as ativi-

dades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-

tenciais; 

III. participação da comunidade. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

22. Considere os itens abaixo, sobre o Art. 199. da Constitui-

ção Federal que trata da assistência à saúde, quanto à iniciati-

va privada, e assinale a alternativa correta. 

I. As instituições privadas não poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, se-

gundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

II. É vedada a destinação de recursos públicos para au-

xílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

III. É vedada a participação direta ou indireta de empre-

sas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 

País, salvo nos casos previstos em lei. 

IV. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 

humanas para fins de transplante, pesquisa e trata-

mento, bem como a coleta, processamento e transfu-

são de sangue e seus derivados, sendo vedado todo 

tipo de comercialização. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas;  

C) II, III e IV, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

23. Conforme o Art. 200. da Constituição Federal, compete 

ao sistema único de saúde todos as atribuições citadas abaixo, 

EXCETO: 

A) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, imuno-

biológicos, hemoderivados e outros insumos; 

B) executar as ações de vigilância sanitária e epidemio-

lógica, bem como as de saúde do trabalhador; 

C) participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico; 

D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvi-

mento científico, exceto o tecnológico; 

E) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

 

24. A Lei Federal de N° 11.350/06 consiste em regulamentar, 

na área da saúde, a profissão do: 

A) enfermeiro 

B) nutricionista 

C) médico 

D) agente comunitário de saúde 

E) odontólogo 

  

25. Todos os produtos químicos abaixo são rotineiramente 

utilizados no tratamento da água, EXCETO: 

A) Sulfato de alumínio. 

B) Ácido sulfúrico. 

C) Cloro gasoso. 

D) Hipoclorito de sódio.  

E) Hipoclorito de cálcio. 

 

26. O processo de tratamento pelo qual a área de contato 

entre a água e o ar é aumentada, de modo a facilitar o inter-

câmbio ou troca de gases e substâncias voláteis entre a água e 

o ar é chamado de: 

A) aeração 

B) coagulação 

C) flotação 

D) limpeza 

E) aglomeração 

 

27. A promoção à saúde sustenta-se no entendimento que a 

saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados 

com: 

A) distribuição de medicações a qualquer indivíduo que 

tiver necessidade.  

B) manutenção de medidas curativas como sendo o fo-

co central do cuidado.  

C) a atenção centrada no âmbito individual, fornecendo 

subsídios para práticas mais eficazes de saúde.  

D) a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado 

de alimentação, nutrição, de habitação e saneamento, 

boas condições de trabalho, oportunidades de educa-

ção ao longo de toda a vida, ambiente físico limpo e 

apoio social para famílias e indivíduos.  

E) aumento no número de consultas médicas especiali-

zadas, principalmente em regiões de menor índice de 

desenvolvimento humano.  

 

28. A higiene engloba uma série de processos que se desti-

nam a assegurar o bem-estar físico e psíquico dos indivíduos, 

bem como a sua articulação harmoniosa com o meio envol-

vente. A nível do indivíduo, a higiene caracteriza-se por dois 

aspectos principais: a higiene física e mental. De acordo com 

esses conceitos assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A higiene física visa à manutenção de uma adequada 

limpeza do corpo, removendo a sujidade, secreções e 

microrganismos que, durante a atividade diária, se 

tenham instalado sobre ele, assegurando assim a ma-

nutenção da pele, mucosas e outras estruturas, em 

contato com o meio externo.  

B) A higiene física refere-se também a manutenção dos 

ritmos e hábitos de vida que respeitem as necessida-

www.pciconcursos.com.br
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des do organismo, como, por exemplo, uma adequa-

da dieta alimentar.  

C) Para a manutenção de uma adequada higiene mental, 

é necessário o respeito pelo período do sono, variá-

vel consoante a idade e a atividade diária, a fim de 

possibilitar não apenas a recuperação física, mas, 

também, psíquica, já que o sono é fundamental para 

o ordenamento da memória.  

D) A higiene mental caracteriza-se pela manutenção dos 

indivíduos em ambientes causadores de stress exces-

sivo, que sejam susceptíveis de desencadear pertur-

bações psíquicas ou neurológicas, bem como a pre-

sencia de estímulos susceptíveis de desencadear es-

sas mesmas alterações.  

E) A higiene pode também ser analisada sob um ponto 

de vista ambiental e social. Em termos ambientais, a 

manutenção de boas condições sanitárias é essencial 

para a manutenção da higiene individual.  

 

29. A epidemia se caracteriza como:  

A) Um aumento repentino do número de casos, dentro 

de limites muito restritos, como uma série de casos 

de Rubéola em uma creche, vários indivíduos com 

conjuntivite em um quartel ou vários bebês com in-

fecção respiratória em um berçário de hospital. 

Também pode ser assim considerado o aumento do 

número de casos de uma doença em uma área espe-

cífica, considerada livre da mesma. Por exemplo, um 

único caso de Poliomielite no Brasil seria suficiente 

para configurar um surto.  

B) Pela incidência, em curto período de tempo, de 

grande número de casos de uma doença.  

C) A ocorrência de certo número de casos controlados 

em determinada região.  

D) Como um número de casos de doença acima do es-

perado, sem respeitar limites entre países ou conti-

nentes. Os exemplos mais atuais são a Aids e a Tu-

berculose.  

E) É o processo de eventos do estímulo inicial até a ex-

pressão morfológica da doença. 

 

30. Qual a definição de saúde segundo a Organização Mundi-

al de Saúde? 

A) Ausência de doenças ou enfermidades. 

B) Estado de completo bem-estar físico,mental e social. 

C) Completo estado de saúdemental. 

D) Prestação integral de assistência ao cliente acamado. 

E) Saúde como direito de todas as pessoas, independen-

te de religião, cor ou sexo. 

 

31. A lavagem das mãos sempre que necessário e a ingestão 

de água filtrada pelas crianças são orientações importantes 

fornecidas pelos profissionais da saúde, visando a profilaxia 

da: 

A) varíola; 

B) tuberculose; 

C) ascaridíase; 

D) mononucleose; 

E) teníase. 

 

 

 

32. A raiva ou hidrofobia é uma doença considerada fatal, 

cujo vírus é encontrado em mamíferos selvagens ou domésti-

cos, como o gato e o cão. O vírus, estando presente na saliva 

dos animais contaminados, pode penetrar no organismo dos 

indivíduos e instalar-se no sistema: 

A) nervoso; 

B) digestivo; 

C) circulatório; 

D) muscular; 

E) urinário. 

 

33. A transmissão do dengue ocorre quando a fêmea infecta-

da da espécie vetora pica um ser humano suscetível. A con-

taminação dessa fêmea ocorre quando ela pica um indivíduo: 

A) infectado que não se encontra na fase virêmica da 

doença; 

B) não infectado, que não se encontra na fase virêmica 

da doença; 

C) não infectado, mas que se encontra na fase virêmica 

da doença; 

D) não infectado, que nunca apresentou os sintomas da 

doença; 

E) infectado que se encontra na fase virêmica da doen-

ça. 

 

34. O aumento de casos de uma doença caracterizada por uma 

larga distribuição espacial e atingindo várias nações, denomi-

na-se: 

A) epidemia; 

B) pandemia; 

C) surto; 

D) endemia; 

E) endemia lenta. 

 

35. Assinale a alternativa correta: 

A) É importante salientar que todos os profissionais de 

saúde (da rede pública, privada e conveniada), bem 

como os diversos níveis do sistema (municipal, esta-

dual e federal), têm atribuições de vigilância epide-

miológica. 

B) A notificação é a comunicação da ocorrência de de-

terminada doença ou agravo à saúde, feita à autori-

dade sanitária por profissionais de saúde. Deve-se 

notificar a doença confirmada. 

C) A notificação é realizada para a adoção de medidas 

de controle e prevenção, por isso não é sigilosa, pois 

o sigilo pode significar perda de oportunidade de 

adoção das medidas de prevenção e controle indica-

das. 

D) Para a prevenção de parasitoses, são ineficazes: a la-

vagem de frutas e verduras, a higiene pessoal, a coc-

ção adequada de carne suína, o uso de calçados, a 

construção e o uso de fossas e o suprimento de água 

potável. 

E) As ações da vigilância epidemiológica são direcio-

nadas para o controle das doenças transmissíveis; as 

não transmissíveis não são de sua responsabilidade. 
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36. Leia o texto a seguir. 

“As últimas tendências de crescimento das populações 

mostram um aumento na urbanização das cidades com popu-

lação com cerca de 500 mil habitantes. Este crescimento 

desde o início do processo de industrialização, muitas vezes 

acontece desordenadamente e não é planejado nem acompa-

nhado de infra-estrutura necessária. A urbanização traz o 

aumento da produção de lixo, do consumo de água, dos servi-

ços de saúde e de outros serviços necessários para o bem-

estar da população, que quando não são oferecidos em núme-

ro adequado, aumentam o risco de adoecer e morrer para 

indivíduos e ao meio ambiente.” 

(A N V I S A, Cartilha de Vigilância Sanitária - cidadania e controle social. 2 ed. 

Brasília: ago 2002) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre vigilância 

sanitária, é correto afirmar: 

A) Os problemas com meio ambiente, saúde e a exposi-

ção às condições insalubres dos trabalhadores, não 

são significativos e perdem importância se conside-

rarmos os benefícios e empregos trazidos pelas in-

dústrias, principalmente nas cidades pequenas, onde 

há pouca oferta de empregos. 

B) A consciência de preservação do meio ambiente e 

direito dos cidadãos à saúde e à educação é recente. 

C) Em geral, podemos constatar que as indústrias pro-

duzem detritos, lixo, que são jogados nos rios e po-

dem matar os peixes, destruir os mananciais e a flo-

ra, e sua ação está acima do controle dos órgãos go-

vernamentais e da vigilância sanitária. 

D) A ação da vigilância sanitária está concentrada nos 

grandes centros, que apresentam problemas decor-

rentes do crescimento desordenado. Nas cidades pe-

quenas a vigilância sanitária não tem uma atuação 

importante. 

E) Os problemas relacionados ao meio ambiente não 

têm relação com os órgãos da saúde. 

 

37. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

(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 B 

(   ) Leptospirose.  

(   ) Hepatite A 

(   ) Hipertensão arterial 

 

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. 

 

 

 

 

38. Tosse, febre e escarros sanguinolentos por mais de quinze 

dias é sugestivo de:  

A) dengue.  

B) calazar.  

C) tuberculose.  

D) filariose.  

E) hepatite.  

 

39. As meningites são doenças infecciosas que acometem:  

A) o sistema nervoso central.  

B) o coração.  

C) o aparelho digestivo.  

D) o aparelho respiratório.  

E) o aparelho renal.  

 

40. O conjunto formado por todas as comunidades que vivem 

e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos 

que atuam sobre essas comunidades é denominada(o) de: 

A) biosfera 

B) sistema ambiental 

C) ecossistema 

D) biodegradação 

E) litosfera 

 

 




