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Cód. 94010 – Agente de Apoio ao Controle Ambiental 
 
 
 

Problemática dos Resíduos Sólidos 
 

É interessante pensar sobre a problemática que os resíduos sólidos, comumente chamados de lixo pelas comunidades, 
representam.  
Primeiro é necessário recursos naturais para produzir todos os bens de consumo que eventualmente acabam sendo 
descartados e virando resíduos sólidos, isso já é um problema em si, pois na produção e na utilização destes produtos 
(exemplo: carro) ocorrem impactos ambientais como desmatamento, emissão de poluentes atmosféricos e etc. E 
sabemos que os recursos naturais estão cada vez mais escassos, não só pela alta exploração, mas também pela 
poluição e contaminação dos mesmos. 
Segundo que uma vez produzido um produto a partir de um recurso natural, e descartado e transformado em resíduo, 
provavelmente não é mais possível transformá-lo de volta em um recurso natural, e se ele não for reciclável, temos 
então, o problema da disposição final, onde vamos dispor este resíduo? A disposição final mais utilizada no Brasil são 
aterros sanitários, que precisam de muita área, e geram muitos impactos ambientais. 
Outro problema dos resíduos sólidos, principalmente, dos perigosos, é a necessidade de tratamento antes da 
disposição final, para garantir que não vão se tornar focos de doenças ou de contaminação, o que no Brasil, o país dos 
lixões, muitas vezes (para não dizer quase sempre) não acontece. 
Esses problemas citados anteriormente geram por si só, outros problemas de dimensões econômicas, sociais e até 
políticas. 
Temos que pensar em como agir! No futuro, o Brasil terá uma política nacional de resíduos sólidos, sabemos disso já, 
mas o problema já existe, e as prefeituras podem começar a buscar soluções individuais para resolvê-los, já que elas 
mesmas que gastam na busca de remediação para as mazelas das cidades. 
Uma ação interessante é cobrar taxas de lixo de grandes geradores, como indústrias e supermercados, para que eles 
diminuam a geração própria e também incentivá-los a repensar no modo de venda dos seus produtos, para gerar menos 
resíduos sólidos ao longo da cadeia de consumo. 
  

Disponível em: http://www.licenciamentoambiental.eng.br/problematica-dos-residuos-solidos/ 
 

1. Após a leitura do texto “Problemática dos Resíduos Sólidos”, analise as afirmativas abaixo. 
 

 Entende-se por resíduo sólido tudo o que chamamos de “lixo”. 

 Os bens de consumo precisam de recursos naturais para serem produzidos e com isso ocorrem os impactos 
ambientais. 

 Esses recursos naturais são úteis ao homem no processo de desenvolvimento da civilização, sobrevivência e 
conforto da sociedade em geral, mas estão cada vez mais escassos. 

 Um produto produzido de um recurso natural que é descartado e transformado em resíduo, se não for 
reciclável, causará problema na disposição final. 

 Os resíduos sólidos deveriam ser tratados antes da disposição final para não causar problemas de várias 
dimensões econômicas, sociais e até mesmo políticas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas quatro afirmativas estão corretas. 
B) Apenas três afirmativas estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

 
2. De acordo com o texto temos palavras sinônimas em todas as alternativas, exceto em: 
 

1. impactos – choques. 
2. dimensões – proporções. 
3. remediação – solução. 
4. cadeia – prisão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conforto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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3. Em todas as alternativas aparecem palavras retiradas do texto que são acentuadas pela mesma regra de 
acentuação, exceto em:      
 
A) problemática – sólidos – atmosféricos. 
B) resíduos – possível – área. 
C) também – transformá-lo – país. 
D) já – só – é. 
 

4. O termo que não faz o plural como cidadão é: 
 
A) cristão. 
B) bênção. 
C) balão. 
D) irmão. 

 
5. Assinale a opção em que os dois adjetivos não se flexionam em gênero. 

 
A) feroz – forte. 
B) esbelto – agradável. 
C) simples – curto. 
D) delgado – preto. 
 

6. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome esteja incorreto. 
 
A) Para mim, tudo já está resolvido nas visitas em imóveis domiciliares. 
B) As crianças virão com nós mesmos para assistirem às palestras. 
C) O registro das ações diárias ainda está para mim fazer. 
D) Ela trouxe consigo todas as pesquisas feitas por ela mesma. 
 

7. Relacione os Pronomes de Tratamento. 
 
1 - Senhor (a).                 (  )  para altas autoridades. 
2 - Vossa Senhoria.         (  )  tratamento para o Papa. 
3 - Vossa Excelência.        (  )  tratamento respeitoso. 
4 - Vossa Santidade.    (  )  tratamento para autoridades em geral.    
 
Assinale a alternativa. 
   
A) 2 – 1 – 3 – 4. 
B) 3 – 4 – 1 – 2.   
C) 1 – 4 – 2 – 3. 
D) 3 – 4 – 2 – 1.                            
 

8. Analise as frases abaixo. 
 
I - Ninguém discordou das minhas sugestões. 
II - Não é permitido que se estacionem carros sem o cartão da empresa. 
III - Poderão haver outras pesquisas e coleta de larvas em imóveis de “risco”. 
IV - Pensou-se em várias soluções para o controle de criadouros em imóveis especiais. 
    
A concordância verbal está correta: 
      
A) apenas nas frases I, III e IV. 
B) apenas nas frases II e IV. 
C) em todas as frases. 
D) apenas nas frases I, II e IV. 
 

9. Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras sublinhadas. 
 
I - Assistiram à palestra que discutia sobre as ações para eliminação e controle da fauna sinantrópica. 
II - Os médicos assistem os pacientes com doenças respiratórias alérgicas. 
III - O Agente aspirava a uma posição melhor. 
IV - Durante o dia, sempre aspirava o aroma das flores. 
 
A) lhe – os – a ela – a ele. 
B) a ela – a eles – lhe – a ele. 
C) lhe – nos – lhe – o. 
D) a ela – nos – a ela – o. 
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10. Assinale a alternativa em que o acento indicativo da crase foi empregado incorretamente. 
 

A) O Agente compareceu à todas atividades de divulgação. 
B) As ações de intervenção devem contribuir também para o controle de agravos à saúde. 
C) Sua atitude agradou à maioria. 
D) Encontrei o Agente à porta da minha casa. 
 

11. Se em 3 horas um agente consegue vistoriar 18 residências, então em 5 horas, nas mesmas condições, o número 
de residências que esse agente conseguirá vistoriar é:  
 
A) 30. 
B) 36. 
C) 33. 
D) 27. 
 

12. Pretende-se dividir 1,5 quilogramas de determinado produto de combate aos vetores da dengue em partes 
diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. A parte proporcional ao número 3 terá uma massa, em 
quilogramas, de: 
 
A) 0,85. 
B) 0,65. 
C) 0,75. 
D) 0,95. 
 

13. Um produto, cujo preço normal é R$ 96,00, será vendido em uma liquidação que dará 30% de desconto sobre o 
preço normal. Dessa forma, o preço promocional desse produto será: 
 
A) R$ 28,80. 
B) R$ 67,20. 
C) R$ 52,40. 
D) R$ 41,60. 
 

14. No edital deste concurso, estão previstas 30 vagas para o cargo de Agente de Apoio ao Controle Ambiental e 51 
vagas para os demais cargos. A razão entre o número total de vagas previstas e o número de vagas previstas para 
o cargo de Agente de Apoio ao Controle Ambiental, nessa ordem, pode ser representada pela fração: 

 

A) 
10

27
. 

B) 
17

10
. 

C) 
27

10
. 

D) 
10

17
. 

 
15. De acordo com a Federação Internacional de Natação, uma piscina semiolímpica tem dimensões de 25, 20 e 2 

metros. Sabendo-se que em 1 metro cúbico cabem, no máximo, 1 000 litros de água, o volume total, em litros de 
água, de uma piscina semiolímpica é: 
 
A) 100 000. 
B) 10 000. 
C) 1 000 000. 
D) 10 000 000. 

 
16. Um quilograma de determinado produto custa R$ 9,80. Três quartos de quilograma desse produto custarão: 

 
A) R$ 6,25. 
B) R$ 8,45. 
C) R$ 7,35. 
D) R$ 5,15. 
 

17. Metade de um terço de R$ 63,00 corresponde a: 
 
A) R$ 12,50. 
B) R$ 10,50. 
C) R$ 11,25. 
D) R$ 13,25. 
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18. Considere os números 3, 4, 5 e 6. O maior divisor comum e o menor múltiplo comum deles são, respectivamente: 
 
A) 1 e 60. 
B) 60 e 1. 
C) 0 e 360. 
D) 360 e 0. 
 

19. O resultado das operações contidas em   (2+6x4)+2÷2  é: 

 
A) 33. 
B) 17. 
C) 27. 
D) 14. 
 

20. Na proporção 
x

10

8

3
, o valor de x é: 

 
A) 26,66. 
B) 27,67. 

C) 
3

8
. 

D) 
3

80
. 

 
21. Na avaliação do analista do Ibope Nilelsen Online, José Calazans, o aumento da presença das crianças na internet 

brasileira tem acontecido naturalmente. Os sites mais acessados pelas crianças de 2 a 11 anos são aqueles: 
 
 que oferecem informações sobre desenhos animados da televisão. 
 em alguns períodos pode aparecer um jogo recomendado para adolescentes que acaba sendo acessado pelos 

menores. 
 que permitem o uso de sites de redes sociais que também é frequente nesta faixa etária.  
 
Complementa(m) corretamente o enunciado: 
 
A) nenhuma das afirmativas. 
B) apenas duas afirmativas. 
C) apenas uma afirmativa. 
D) todas as afirmativas.  
 

22. Dentre as fontes renováveis de energia pode-se dizer da origem, vantagens e desvantagens geradas pela energia 
da biomassa agrícola:  
 
1 - É proveniente da queima de bagaço de cana de açúcar, palha de milho e casca de arroz, entre outros. 
2 - Ao crescer as plantas absorvem CO2; o período de safra de cana coincide com a seca, quando cai o nível da 

água nos reservatórios das hidrelétricas. 
3 - Não gera energia na época da safra. 
 
Não complementa(m) corretamente o enunciado: 
 
A) apenas a afirmativa 1. 
B) apenas as afirmativas 2 e 3. 
C) apenas a afirmativa 2. 
D) apenas a afirmativa 3. 
 

23. Durante as negociações da Rio+20, a presidente Dilma Roussef se ausentou para participar, na cidade balneária de 
Los Cabos, no México, do encontro que reúne os principais países emergentes e avançados. O evento é 
denominado Cúpula: 
 
A) do GEO-5. 
B) da ONU. 
C) do G20. 
D) da OEA. 
 

24. Em 7 de outubro de 2012, os eleitores brasileiros irão às urnas para elegerem seus representantes nos poderes: 
 
A) Executivo municipal e estadual. 
B) Legislativo municipal e estadual. 
C) Executivo e Legislativo municipais. 
D) Legislativo estadual e federal.  
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25. O projeto de construção de uma usina hidrelétrica brasileira teve a oposição de ambientalistas e celebridades como 

o cantor britânico Sting e o cineasta James Cameron (diretor do filme Titanic), foi finalmente aprovado e encontra-
se em fase de construção. Trata-se da usina: 
 
A) Tucuruí, no Rio Tocantins. 
B) Belo Monte, no Rio Xingu. 
C) Itumbiara, no rio Paranaíba. 
D) Marimbondo, no Rio Grande. 
 

“A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo: a cada ano, cerca de 20 mil pessoas morrem em 
consequência dessa doença. O tempo médio do ciclo é de 5 a 6 dias, e o intervalo entre a picada e a manifestação da 
doença chama-se período de incubação. É só depois desse período que os sintomas aparecem. Geralmente os 
sintomas se manifestam a partir do 3° dia depois do contato com o agente causador da doença. Uma pessoa que teve 
dengue se torna imune ao sorotipo que provocou a doença, no entanto, existe o risco de se infectar novamente pelos 
outros três. Vale frisar que a transmissão só ocorre da forma que foi mencionada, não existe a possibilidade de uma 
pessoa portadora “passar dengue” para outro indivíduo”.  

(Fonte: Ministério da Saúde).  
 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos responda as questões 26, 27 e 28. 
 
26. No texto citado acima, destaca-se o problema da dengue, esta zoonose tem como vetor: 

 
A) Um mosquito (Aedes aegypti). 
B) Uma bactéria (Aedes aegypti). 
C) Um protozoário (Aedes aegypti). 
D) Um anfíbio (Aedes aegypti). 
 

27. Ainda com relação ao texto acima, o que pode ser feito para controlar de maneira significativa a disseminação 
desta zoonose: 

  
A) Controle de cachorros que vivem nas ruas. 
B) Controle de árvores mortas nos municípios. 
C) Controle de mosquitos. 
D) Controle de pássaros selvagens. 

 
28. Como observado no texto acima, as pessoas que já tiveram dengue podem se contaminar novamente por outro 

sorotipo. Neste caso desenvolveriam a chamada dengue hemorrágica, que apresenta principalmente os seguintes 
sintomas: 
 
A) Diarreia, sonolência e visão distorcida. 
B) Perda de cabelo, vômito persistente e pele pálida, fria e úmida. 
C) Diarreia, perda de cabelo e fortes dores abdominais. 
D) Dores abdominais fortes e contínuas, vômito persistente e pele pálida, fria e úmida. 
 

“Uma epidemia de cólera castiga a Somália. O país, já afetado pela fome, agora tem números alarmantes de pessoas 
infectadas entre os milhares que se deslocaram para a capital, Mogadíscio, em busca de água e comida. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a infecção provoca diarreia aguda e vômitos, deixando as crianças pequenas 
especialmente vulneráveis à morte e desidratação. Somente no hospital Banadir, em Mogadíscio, foram registrados 
entre janeiro e os últimos dias 4.272 casos de diarreia aguda, principalmente em crianças com menos de 5 anos de 
idade. Por conta disso foram registradas 181 mortes, afirmou o médico Michel Yao, da OMS, em entrevista à agência de 
notícias Reuters”.  

(Fonte: Jornal da Tarde, 12/08/11).  
 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos responda as questões 29 e 30. 
 
29.  Uma das principais fontes de contaminação e disseminação desta zoonose é: 

 
A) o solo. 
B) a água. 
C) o vento. 
D) o ar. 
 

30.  A cólera é causada por: 
 

A) Vírus. 
B) Protozoário. 
C) Bactéria. 
D) Verme. 
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“Residentes de uma cidade no sul da China correram para comprar água potável depois que níveis excessivos de 
cádmio carcinogênico foram encontrados na fonte de um rio que abastece o local, relatou a mídia estatal, no mais 
recente escândalo de saúde a atingir o país. A poluição dos córregos por resíduos tóxicos é um problema grave na 
China, levando as autoridades a clamar por políticas que exijam a eliminação da poluição por metais pesados, embora o 
problema não mostre sinais de estar sendo solucionado. Os níveis de cádmio no rio Longjiang, na região autônoma de 
Guangxi Zhuang, chegaram a três vezes o limite oficial, afirma a agência estatal de notícias Xinhua”.  

(Fonte: Folha.com, 26/1/12).  
 
Baseado no texto acima e em seus conhecimentos, responda as questões 31 e 32. 
 
31.  Com relação ao texto lido anteriormente, são medidas que reduzem a contaminação dos corpos aquíferos:  

 
I - Tratamento das fontes geradoras de poluição. 
II - Mudança das técnicas de produção industrial, visando a produtos e efluentes menos tóxicos. 
III - Fiscalização nas indústrias quanto à emissão de gases e efluentes. 
IV - Coleta seletiva. 
 
Estão corretas: 
 
A) somente I, III e IV. 
B) somente I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) somente I e II. 

 
32.  Ainda com relação ao texto acima. As medidas que podem ser tomadas para reduzir a contaminação dos corpos 

aquíferos são: 
 

A) Coleta seletiva; tratamento de esgoto doméstico e industrial; manutenção da mata ciliar. 
B) Uso de sacolas plásticas; separar o lixo doméstico; uso de sistemas eficientes de tratamento de esgoto em 

locais onde não se possui rede coletora.  
C) Campanhas de preservação ambiental; não sujar as vias públicas; destinar o lixo residencial nos lixões a céu 

aberto. 
D) Jogar o lixo residencial nos lixões a céu aberto; racionalização do uso da água; indagações à prefeitura sobre 

destino do esgoto doméstico. 
 
33. “A campanha de vacinação contra paralisia infantil começa neste sábado, com dia de mobilização nacional. 

Menores de cinco anos, mesmo aqueles que já tenham sido imunizados, devem comparecer a um dos 115 mil 
postos de vacinação, entre 9h e 17 h para receber uma dose de reforço. Quem não puder comparecer a um dos 
postos volantes no sábado, poderá procurar os postos fixos, até dia 6 de julho. O último caso de pólio registrado no 
país foi em 1984. Desde 1994, o país tem certificado de eliminação da doença. As campanhas, no entanto, 
continuam sendo necessárias porque o vírus circula no mundo. Três países são considerados endêmicos para a 
doença: Afeganistão, Nigéria e Paquistão.” 

(Fonte: Estadão, 13/06/12).  
A principal via de contaminação é: 
 
A) Cutânea. 
B) Endovenosa. 
C) Oral. 
D) Por picada de inseto. 
 

“A Gripe Aviária foi identificada pela primeira vez na Itália, há cerca de 100 anos. Acreditava-se que a gripe só infectava 
aves até que os primeiros casos humanos foram detectados em Hong Kong, em 1997. Na época, todas as aves - em 
torno de 1,5 milhão - foram mortas em três dias. Especialistas acreditam que a medida foi decisiva para conter a 
epidemia. O vírus consegue sobreviver por um longo período nas aves mortas, particularmente sob baixas 
temperaturas. Existem 15 diferentes variações do vírus. É o vírus H5N1 que infecta os humanos e pode causar a morte. 
Mesmo dentre este tipo, variações foram encontradas nos países em que foi registrado. Os vírus analisados hoje 
também são diferentes dos tipos vistos no passado. Os pacientes podem ser tratados com medicamentos antivirais. 
Cientistas estão pesquisando uma vacina.  

 
(Fonte: Revista Veja, 27/01/04).  

 
Baseado no texto acima e em seus conhecimentos, responda as questões 34 e 35. 
 
34. Os principais sintomas da doença no estágio inicial são: 

 
A) Febre, mal estar, tosse e dor de garganta. 
B) Dispneia, câimbras, tremores. 
C) Sudorese, dor de garganta, tosse. 
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D) Febre, tosse, diarreia. 
 

35. Os procedimentos que podem ser tomados pela população para reduzir a disseminação da zoonose citada no texto 
acima são: 

  
A) Usar roupas leves, evitar aperto de mãos, evitar o uso de banheiros públicos. 
B) Uso de máscaras, higiene das mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas. 
C) Consumo de líquidos, fechar as janelas do metrô lotado, desinfecção das mãos. 
D) Uso de protetor solar, consumo de líquidos, uso de máscaras. 

 
36. “Marco histórico da gestão ambiental no Brasil, a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos lança 

uma visão moderna na luta contra um dos maiores problemas do planeta: o lixo urbano. Tendo como princípio a 
responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população, a nova legislação impulsiona o retorno dos 
produtos às indústrias após o consumo e obriga o poder público a realizar planos para o gerenciamento do lixo. 
Entre as novidades, a lei consagra o viés social da reciclagem, com participação formal dos catadores organizados 
em cooperativas. Promulgada no dia 2 de agosto de 2010, após amplo debate com governo, universidades, setor 
produtivo e entidades civis, a Política Nacional promoverá mudanças no cenário dos resíduos.” 

Fonte: http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf 
 

Julgue, colocando (F) para falso ou (V) para verdadeiro nos itens abaixo que mudaram depois da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, com relação à questão da Coleta Seletiva. 

 

 Antes Depois 

(  )  Falta de prioridade do Lixo Urbano. Municípios farão plano de metas sobre resíduos com 
participação dos catadores. 

(  )  Existência de lixões na maioria dos municípios. 
 
 

Os lixões precisarão ser erradicados em 4 anos. 

(  )  Resíduo orgânico sem aproveitamento.  Prefeituras passam a fazer a compostagem. 

(  )  É obrigatório controlar custos e medir a qualidade 
do serviço. 

Coleta seletiva cara e ineficiente. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta. 
 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, V, F. 
D) V, V, F, V. 
 

37. Mesmo após a promulgação da Lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos sólidos, ainda hoje em 2012, os 
municípios brasileiros têm problemas com a disposição final dos resíduos sólidos. As formas existentes para este 
processo são: 
 
A) Aterro sanitário, aterro controlado, compostagem, incineração, reciclagem e lixões. 
B) Apenas aterro sanitário e compostagem. 
C) Apenas reciclagem e incineração. 
D) Lixões, aterro sanitário, porém nunca a compostagem. 
  

38. O início do Século XXI é marcado pela busca da mudança de postura das pessoas em relação ao consumismo e 
também a busca da sustentabilidade. Sendo assim, considere os seguintes produtos: 
 
I - Bebidas em embalagens descartáveis. 
II - Tintas que têm chumbo em sua composição. 
III - Roupas produzidas com materiais recicláveis. 
IV - Alimentos de origem orgânica. 
 
Um consumidor consciente, ou seja, que sabe da necessidade de se preservar o meio ambiente, procura adquirir:  
 
A) somente II e III. 
B) somente III. 
C) somente III e IV. 
D) I, II, III e IV. 

 
39.  A Constituição Federal de 1988 criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e consolidou tanto os princípios éticos 

quanto organizacionais deste Sistema no país, são os princípios do SUS: 
 
A) A universalidade, a equidade, a não regionalização, e a centralização. 

http://www.cempre.org.br/download/pnrs_002.pdf
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B) A universalidade, a equidade, a regionalização e a descentralização. 
C) A centralização, a abrangência e não regionalização, universalidade. 
D) A equidade, a centralização como foco principal, a universalidade e a abrangência. 
 

40. O esquema abaixo representa a ideia de que saúde e doenças são manifestações das formas de viver em 
sociedade, e não um acaso no destino das pessoas. Ilustra o conceito de que o processo saúde-doença decorre da 
qualidade de vida das populações. As possibilidades de adoecimento e morte dependerão, em última instância, de 
como se vive em sociedade, sendo distintas em função da classe ou grupo. 
 

Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de  
Gestão da Educação na Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da área de Enfermagem.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fonseca, RMGS 
 
Ao observar o esquema acima e ler atentamente o texto pode-se verificar que esse entendimento está presente na 
definição de saúde que originou o Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a importância de que, para se ter 
um melhor nível de saúde na sociedade, faz-se necessário: 
 
Julgue os itens abaixo, colocando (F) para falso ou (V) para verdadeiro. 
 
(  ) Investimentos em melhorias na habitação. 
(  ) Investimentos na construção de ambientes saudáveis. 
(  ) Desviar as atenções apenas para as questões financeiras, sem a construção de diálogos. 
(  ) Melhor distribuição de renda. 
(  ) Investimentos que possibilitem o aumento da escolaridade. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V, V, V, V, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) V, V,  F, V, V. 
D) F, F, V, F, F. 
 

41. Desenvolvimento Sustentável é aquele que: “Satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade 
de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades” Comissão Brundtland, 1987.  
 
A sustentabilidade está alicerçada em atitudes que devem ser: 
 
A) apenas ecologicamente corretas. 
B) economicamente viáveis e ambientalmente corretas apenas. 
C) ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis.  
D) socialmente justas, monetariamente importantes e levar em consideração a política local. 

 

Gênero 

Classe/Grupo 

Geração 

Etnia 

Qualidade 
de Vida 

PERFIS DE SAÚDE-DOENÇA 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
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42. A Saúde Coletiva é um movimento que surgiu na década de 70 contestando os então, atuais paradigmas de saúde 
existentes na América Latina e buscando uma forma de superar a crise no campo da saúde. Ela surge devido à 
necessidade de construção de um campo teórico-conceitual em saúde frente ao esgotamento do modelo científico 
biologicista da saúde pública.  

Fonte: Laerte A. Peres. Aluno do Curso de Graduação em Enfermagem da Unicamp e bolsista de Iniciação 
 Científica da FAPESP, orientadora Profª Drª Maria Helena Baena de Moraes Lopes. 

 
Assinale a resposta que contenha o conceito adequado sobre a Efetividade em saúde coletiva. 
 
A) Quando seus critérios decisórios e suas realizações apontam para a permanência, estruturam objetivos 

verdadeiros e constroem regras de conduta confiáveis e dotadas de credibilidade para quem integra a 
organização e para seu ambiente de atuação. 

B) Quando denotaria a competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços, 
dados que, por sua vez, remetem à avaliação para considerações de benefício e custo dos programas sociais, 
ou seja, os investimentos que foram mobilizados devem produzir os efeitos desejados. 

C) Quando as condições controladas e aos resultados desejados de experimentos, critérios estes que, é 
necessário reconhecer, não se aplicam automaticamente às características e realidade dos programas sociais. 

D) Quando seus critérios decisórios e suas realizações apontam para a permanência, denotaria a competência 
para se produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços.  
 

43. Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8 
Objetivos do Milênio – ODM, que no Brasil são chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo – que devem ser atingidos 
por todos os países até 2015. São eles: Erradicar a extrema pobreza e a fome; Atingir a educação básica de 
qualidade para todos; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher; Reduzir a mortalidade 
infantil; Melhorar a saúde materna; Combater a AIDS, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade 
ambiental; Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 
 
A Saúde Coletiva tem aspectos que estão diretamente ligados aos 08 Objetivos do Milênio, relacione a Coluna A- 
Objetivos do Milênio, com a Coluna B – Saúde Coletiva. 
 
Coluna A - Objetivos do Milênio 
 
(1 )  Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 
( 2)  Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. 
( 3)  Garantir a sustentabilidade ambiental. 
 
Coluna B - Características da Saúde Coletiva 
 
(  ) Visar o saneamento do meio ambiente. 
(  ) Combate das doenças transmissíveis que ameaçam a coletividade. 
(  ) Estabelecimento de condições de saúde que assegurem a cada membro da coletividade, um nível de vida  

favorável à manutenção da vida.  
 
Assinale a alternativa que indique a correspondência correta entre os objetivos do milênio e as principais 
características da Saúde Coletiva. 
 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 1, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 3, 2, 1. 
 

44. O prefeito de uma cidade no estado de São Paulo, após verificar que havia um elevado número de crianças que 
estavam acima do peso e infestadas com parasitoses intestinais, nas escolas locais, resolveu criar ações para 
promover a melhoria da qualidade de vida destas crianças. Para isso, adotou três grupos de medidas: 
 
I - Modificação dos cardápios das merendes escolares, com auxílio de nutricionistas, para um cardápio menos 

calórico. 
II - Contratação de um número maior de professores de educação física dentro das escolas municipais, com a 

obrigatoriedade da realização de aulas durante o período letivo. 
III - Tratamento primário de esgotos e Cloração da água distribuída à população. 
   
A adoção conjunta destas medidas deve reduzir a ocorrência de: 
 
A) I- Teníase e Obesidade; II- Malária e Diabetes; III- Giardíase e Esquistossomose. 
B) I- Obesidade; II- Hepatite e Diabetes; III- Doença de Chagas e AIDS. 
C) I- Hepatite e Obesidade; II- Ascaridíase e Dengue; III- Teníase e Ascaridíase. 
D) I- Obesidade e Diabetes; II- Obesidade; III- Ascaridíase e Giardíase. 
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45. O Brasil, preocupado com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), lançou recentemente o “Plano de 
ações estratégicas para o enfrentamento de doenças Crônicas Não-Transmissíveis no Brasil – 2011-2022” entre  
estas doenças estão: Obesidade, Hipertensão e Diabetes. São medidas de combate a hipertensão: 
 
A) Plano de reeducação alimentar, distribuição gratuita de medicamentos e exames de urina e fezes. 
B) Maior acesso da população a exames para diagnosticar a doença e controle de insetos vetores. 
C) Maior acesso da população a exames para diagnosticar a doença precocemente e um plano de reeducação 

alimentar. 
D) Controle de insetos vetores e plano de reeducação alimentar.   

 
46. Com o objetivo da busca da renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da 

avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o 
assunto e do tratamento de temas novos e emergentes, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, é assim conhecida porque marca os vinte anos de 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). 
 
Na Conferência dois temas centrais foram debatidos, são eles: 
 
A) As definições dos processos de erradicação da pobreza e as formas de como os países poderão discutir suas 

dívidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
B) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e as questões da pobreza nos países do 

Continente Africano apenas. 
C) A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura 

institucional para o desenvolvimento sustentável.  
D) A estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável e as diferentes formas dos países em 

desenvolvimento estabelecerem parcerias com os países desenvolvidos, visando apenas os interesses 
econômicos. 
 

47. Toda a poluição da água pode acontecer de apenas duas maneiras: pontual ou difusa. Fonte difusa: 
 
A) pode ser definida como aquela que é difícil de controlar a origem, estando relacionada com as alterações que o 

homem provoca no meio ambiente e o fenômeno das primeiras chuvas. 
B) pode ser definida como aquela que o lançamento da carga poluidora é feito de forma concentrada, em 

determinado local. 
C) pode ser definida como aquela que não se pode identificar, porém sabem-se quais foram os poluidores. 
D) pode ser definida como aquela que o lançamento da carga poluidora é feita de maneira concentrada, porém é 

difícil controlar sua origem, mesmo sabendo quem é o agente poluidor. 
 

48. A Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em 1986, que 
estabeleceu uma série de princípios éticos e políticos, definiu os diversos campos de ação. De acordo com o 
documento obtido na Conferência, promoção da saúde é: 
 
A) processo de capacitação apenas dos agentes de saúde, não incluindo a comunidade como um todo, para atuar 

na melhoria da qualidade de vida local. 
B) processo que inclui de maneira geral a participação de governantes para a criação de políticas públicas 

ambientais e sociais, porém não permite a participação da comunidade. 
C) processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

maior participação no controle desse processo. 
D) processo de inclusão de maneira digital, social e ambiental. 

 
49. Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, nenhum ser humano (ou população) será totalmente saudável 

ou totalmente doente. Ao longo de sua existência, viverá condições de saúde/doença, de acordo com suas 
potencialidades, suas condições de vida e sua interação com elas. 
 
Ambientes saudáveis contribuem para a promoção da saúde dos seres humanos. São práticas, que o cidadão pode 
realizar para a manutenção de um ambiente saudável: 

A) Separar o lixo doméstico, participar de campanhas de doação de sangue, utilizar produtos que sejam 
descartáveis. 

B) Fazer a separação do seu lixo doméstico, não jogar óleo usado em pias e ralos, não desperdiçar água e 
economizar energia. 

C) Participar de campanhas de castração de animais, participar das instâncias de discussão sobre as políticas 
públicas ambientais, utilizar produtos descartáveis. 

D) Realizar trabalhos voluntários, participar de campanhas de doação de sangue e desperdiçar água. 
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50. Uma pesquisa foi realizada na cidade de Botucatu, pela Faculdade de Medicina (FM) da USP, buscou saber como 
está o consumo de álcool entre adolescentes. E o estudo trouxe um resultado surpreendente quanto às meninas 
adolescentes. O consumo de bebidas alcoólicas é mais precoce entre mulheres do que entre homens e isto, 
somado a pouca maturidade das adolescentes, pode favorecer o comportamento de risco, como a prática de sexo 
sem proteção.  

 
No texto acima, podem-se perceber dois grandes problemas enfrentados por adolescentes: Alcoolismo e a 
possibilidade de contaminação por Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Para combater estes dois problemas as medidas mais eficazes são: 

 
A) Distribuição de camisinhas, distribuição de folhetos explicativos em bares ou locais de reunião de jovens e 

adolescentes. 
B) Campanhas de educação tanto sexual como para o alcoolismo, disponibilizar o acesso aos serviços e saúde 

física e psicológica, possibilitar o acesso a projetos de preparação profissional para jovens e adolescentes. 
C) Campanhas de educação sexual, distribuição de camisinhas e anticoncepcionais, impedir que jovens e 

adolescentes frequentem bares ou locais que tenham acesso a bebidas. 
D) Obrigatoriedade para que jovens e adolescentes participem de campanhas ambientais, pois só assim eles 

desviam sua atenção do consumo de álcool, além de distribuir anticoncepcionais.  
 

 
 
 




