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PORTUGUÊS 
 

1 Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, 
Quem sabe eu só levo a certeza 
De que muito pouco eu sei 
Ou nada sei 
Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor para poder pulsar 
É preciso paz para poder sorrir 
É preciso chuva para florir 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
Compreender a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 
Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou 
Estrada eu vou 
Todo mundo ama um dia 
Todo mundo chora um dia 
A gente chega e no outro vai embora 
Cada um de nós compõe a sua história 
E cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 
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QUESTÃO 01 

Após a leitura do texto, pode-se concluir que: 
 
A) O poeta sofre porque é uma pessoa sem rumo 

definido na vida; 
B) A vida do poeta sempre foi marcada pela serenidade 

e hoje é feliz porque nunca foi apressado; 
C) A capacidade de construir nossa história nos deixa 

mais fortes e mais felizes; 
D) As várias comparações que o poeta faz nos fazem 

concluir que ele só será feliz vivendo no campo; 
E) O sofrimento vivido anteriormente não tem relação 

nenhuma com a vida no presente. 
 

QUESTÃO 02 

Assinale o item que contém um erro de divisão silábica: 
 
A) mas- sas; com- preen- der; 
B) car-re-ga; su-a; 
C) co-nhe-cer; cer-te-za; 
D) boi-a-dei-ro; pres-sa; 
E) com-põe; fe-liz; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

Julgue os itens a seguir: 
 
I. A palavra chuva possui cinco fonemas; 
II. Na palavra velho há um dígrafo; 
III. No primeiro verso da canção (linha 1), há duas 

palavras com sentidos opostos; 
IV. No verso presente na linha 7 do texto há um par de 

palavras sinônimas. 
 
Estão corretos: 
 
A) Apenas III e IV; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas I, II e IV; 
D) Apenas II e III; 
E) Todos. 
 

QUESTÃO 04 

Ao analisar o emprego dos tempos verbais na canção, 
pode-se afirmar que: 
 
A) Ao refletir sobre sua vida, o poeta faz um paralelo 

entre seu futuro e seu presente; 
B) No decorrer de todo o texto o poeta faz comparações 

utilizando verbos no presente e no passado; 
C) No texto, o poeta faz uma projeção de como será seu 

futuro; 
D) Ao refletir sobre sua vida, o poeta inicia falando do 

seu passado e continua o restante do texto falando 
sobre seu presente; 

E) O poeta possuía mais conhecimento da vida no 
passado do que possui no presente. 

 

QUESTÃO 05 

 

 
 
A palavra brasileiro, é corretamente classificada como: 
 
A) Substantivo pátrio; 
B) Adjetivo pátrio; 
C) Substantivo simples; 
D) Adjetivo composto; 
E) Artigo. 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 06, 07 e 08 
 

 
 

QUESTÃO 06 

Após ler a tira pode-se afirmar que: 
 
A) Só há no texto pronomes pessoais; 
B) Não há no texto nenhum pronome pessoal; 
C) Só há no texto pronomes possessivos; 
D) Não á no texto nenhum pronome possessivo; 
E) Todos os pronomes presentes no texto são pessoais e 

possessivos. 
 

QUESTÃO 07 

O emprego da pontuação em destaque no terceiro 
quadrinho indica: 
 
A) Indignação; 
B) Revolta; 
C) Alegria; 
D) Dor; 
E) Espanto. 
 

QUESTÃO 08 

De acordo com a interpretação e o vocabulário do texto, 
analise as afirmativas: 
 
I. A partir do contexto, é possível compreender que 

négligé é uma peça de vestuário; 
II. A palavras destacada no primeiro quadro apresenta 

um erro de acentuação gráfica; 
III. O vocábulo cônjuge é empregado tanto para 

feminino quanto para masculino. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas II e III; 
B) Apenas I; 
C) Apenas I e III; 
D) Apenas II; 
E) Apenas I e II. 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
"Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 
a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial.  
Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no 
limite da exaustão.  
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e 
entregar os pontos.  
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra 
vez,  
com outro número e outra vontade de acreditar,  
que daqui para diante vai ser diferente."  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

QUESTÃO 09 

O objetivo do poeta com seu texto é: 
 
A) Informar sobre como surgiu a ideia de dividir o 

tempo em anos; 
B) Fazer uma reflexão a respeito do ser humano e do 

mundo que o cerca; 
C) Comparar a felicidade do ser humano antes e depois 

da divisão do tempo; 
D) Lamentar o fato de alguém ter divido o tempo em 

fatias; 
E) Mostrar a importância de ser feliz seja em que época 

estiver. 
 

QUESTÃO 10 

Após fazer uma análise gramatical de algumas 
expressões do texto, assinale o único item que apresenta 
uma afirmação falsa: 
 
A) Doze é um numeral cardinal; 
B) A palavra número recebe acento gráfico por ser 

proparoxítona; 
C) Esperança é um substantivo abstrato; 
D) Há no quarto verso um erro de concordância 

nominal; 
E) A expressão vai ser expressa ideia de futuro. 
 

Anotações 
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

O texto abaixo corresponde a um dispositivo do Edital 
001 – Regulamento do concurso de Jati: 
 
1.1 O concurso público destina-se ao provimento de 

cargos efetivos vagos do Poder Executivo, bem como 
de cargos que vierem a vagar, em consonância com 
as necessidades da Administração Pública, sendo 
reservadas aos candidatos com deficiência 5% (cinco 
por cento) das vagas ofertadas com fundamento no 
artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal de 1988 
e no Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, tudo 
na forma do Anexo III deste Edital. 

 
Assinale a opção em que todos os números estão 
corretamente representados no sistema de numeração 
romano: 
 
A) Constituição Federal de MCMLXXXVIII e no Decreto 

Federal no MMMCCLXXXXVIII; 
B) Constituição Federal de MCMXXCVIII e no Decreto 

Federal no MMMCCLXXXXVIII; 
C) Constituição Federal de MCMLXXXVIII e no Decreto 

Federal no MMMCCXCVIII; 
D) Constituição Federal de MDCCCCLXXXVIII e no 

Decreto Federal no MMMCCXCVIII; 
E) Constituição Federal de MDCCCCLXXXVIII e no 

Decreto Federal no MMMCCLXXXXVIII. 
 

QUESTÃO 12 

Sobre as operações com os números naturais, assinale a 
única alternativa INCORRETA: 
 
A) No conjunto dos números naturais existe um 

elemento neutro para a multiplicação que é o ZERO; 
B) O m.d.c.(a, b) multiplicado pelo m.m.c.(a, b) é igual ao 

produto de a por b; 
C) Toda a potência 10n é o número formado pelo 

algarismo 1 seguido de n zeros; 
D) Para se saber se um dado número é primo, divide-se 

esse número pelos números primos 2, 3, 5, 7, etc. Se 
alguma das divisões der resto zero o número não é 
primo. Não se obtendo resto zero continuam-se as 
divisões até que o quociente seja igual ou menor do 
que o divisor e de a divisão ainda der resto, conclui-se 
que o número dado é primo; 

E) Na multiplicação, podemos associar 3 ou mais fatores 
de modos diferentes, pois se multiplicarmos o 
primeiro fator com o segundo e depois 
multiplicarmos por um terceiro número natural, 
teremos o mesmo resultado que multiplicar o 
terceiro pelo produto do primeiro pelo segundo. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

Fração é um número que exprime uma ou mais partes 
iguais que foi dividida uma unidade ou um inteiro. 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A fração geratriz de uma dízima periódica composta 

é obtida usando-se como numerador o período e 
como denominador um número formado por tantos 
noves quantos forem os algarismos do período; 

II. Em operações com frações, é indiferente resolver 
primeiro a exponenciação ou a divisão; 

III. Para estabelecer comparação entre frações, é preciso 
que elas tenham o mesmo denominador. Isso é 
obtido através do menor múltiplo comum. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A) Apenas as afirmações I e II; 
B) Apenas as afirmações I e III; 
C) Apenas as afirmações I, II e III; 
D) Apenas as afirmações II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

QUESTÃO 14 

O tanque de combustível de um veículo tem 90 litros de 
capacidade. Em uma viagem, o consumo do motor é da 
ordem de 20Km/litro. Se a distância a ser percorrida 
nesta viagem é de 1500Km, quanto ainda restará de 
combustível no tanque ao final da viagem? 
 
A) 75 litros; 
B) 15 litros; 
C) 20 litros; 
D) 30 litros; 
E) 50 litros. 
 

QUESTÃO 15 

Um trem com a velocidade de 45km/h, percorre a 
distância de Fortaleza a Juazeiro do Norte em 13 horas. 
Se a velocidade do trem passar a 60km/h, quanto tempo 
ele gastará para percorrer a mesma distância? 
 
A) 12h; 
B) 11h 45min; 
C) 11h; 
D) 10h 45min; 
E) 9h 45min. 
 

QUESTÃO 16 

A construção de um estádio de futebol foi executada por 
30 pedreiros em 21 dias, trabalhando 8 horas por dia. O 
número de horas por dia, que deverão trabalhar 18 
pedreiros para fazerem 2 estádios em 63 dias é? 
 
A) 3,20h; 
B) 8,89h; 
C) 32h; 
D) 80h; 
E) 88,9h. 
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QUESTÃO 17 

Para calcular o valor do imposto sobre serviços a ser 
recolhido pelas empresas que prestam serviços no 
município, a Prefeitura Municipal de Sucupira fixou 
como base de cálculo do imposto 40% (quarenta por 
cento) do valor da nota fiscal emitida, sendo de 3,5% 
(três e meio por cento) a alíquota do imposto. A 
Construtora Gama, responsável pela obra de 
pavimentação da principal avenida da cidade, emitiu 
uma nota fiscal de R$ 143.250,00 (cento e quarenta e 
três mil duzentos e cinquenta reais). O valor do imposto 
sobre serviços a ser recolhido, com base nas 
informações acima, é de: 
 
A) R$ 2.005,50; 
B) R$ 57.300,00; 
C) R$ 5.013,75; 
D) R$ 5.730,00; 
E) R$ 50.137,50. 
 

QUESTÃO 18 

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE 1995/96, 
na Região Sul, a produtividade da soja era de 1.354Kg 
por hectare, em propriedades com área menor ou igual 
a 5 hectares, e de 1.551Kg por hectare em propriedades 
com área entre 5 e 10 hectares. A família Luchesi, em 
1995, cultivava soja na Região Sul em um terreno de 
forma retangular medindo 223m de largura por 447m 
de comprimento. Com base nas informações do Censo 
acima, a produção total de soja da família Luchesi foi de: 
 
A) 15.460Kg; 
B) 13.496Kg; 
C) 15.460t; 
D) 13.496t; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 19 

Para armazenar a soja produzida no ano de 1995 (valor 
calculado na questão anterior), a família Luchesi 
adquiriu um reservatório do tipo Contêiner Dry Box 
com as seguintes dimensões internas: 5.900mm x 
2.352mm x 2.395mm. Sabendo-se que a capacidade 
deste tipo de reservatório é de 1.539Kg por metro 
cúbico, quantos contêineres como este a família Luchesi 
precisou adquirir? 
 
A) Cinco; 
B) Quatro; 
C) Três; 
D) Dois; 
E) Um. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Arquitas de Tarento, um matemático pitagórico que 
floresceu por volta de 400 a.C., definiu que existiam três 
tipos de média. Um número é a média aritmética de dois 
outros quando o excesso do primeiro para o segundo é 
igual ao excesso do segundo para o terceiro. Assinale a 
única opção em que as expressões apresentadas não 
traduzem este conceito. 
 
A) 20 – 16 = 16 – 12; 
B) 100 – 75 = 75 – 50; 
C) 40 – 30 = 20 – 10; 
D) 7 – 5 = 5 – 3 ; 
E) 30 – 25 = 25 – 20. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Para modificar a realidade da morte de milhões de 
crianças no mundo, a OMS (Organização Mundial da 
Saúde) e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância) uniram esforços e desenvolveram uma 
estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 
na Infância – AIDPI. Sobre o AIDPI, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) Deve-se considerar como direito da criança o acesso a 

um bom atendimento; 
B) Deve-se fortalecer o trabalho de prevenção e 

promoção de saúde; 
C) Deve-se orientar os pais sobre melhores atitudes e 

comportamentos em relação aos cuidados com a 
criança em casa; 

D) Deve-se ver a criança como um todo; 
E) Deve-se priorizar somente o tratamento das crianças 

com doenças já diagnosticadas. 
 

QUESTÃO 22 

O cartão da criança foi feito para acompanhar o 
desenvolvimento e a saúde da criança até qual idade? 
 
A) 4 anos; 
B) 5 anos; 
C) 6 anos; 
D) 7 anos; 
E) 8 anos. 
 

QUESTÃO 23 

Sobre o Apgar 5’, contido no cartão da criança, marque a 
opção correta: 
 
A) É uma nota que a criança recebe 24 horas após 

nascer; 
B) É uma nota que a criança recebe 12 horas após 

nascer; 
C) É uma nota que a criança recebe 5 minutos após 

nascer; 
D) O Apgar 5’ varia de 1 a 5; 
E) Quanto mais ativa é a criança, menor é o Apgar 5’. 
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QUESTÃO 24 

Ainda sobre o cartão da criança, responda. O que 
significa a informação perímetro cefálico, anotada no 
local apropriado? 
 
A) É a medida que vai de uma orelha a outra da criança; 
B) É a medida que vai da testa ao queixo da criança; 
C) É a mensuração do peso da cabeça da criança; 
D) É a medida da cabeça da criança como um todo; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 25 

Sobre as orientações da alimentação da criança, marque 
a opção INCORRETA: 
 
A) Até os 6 meses, a criança deve tomar somente leite do 

peito, não precisa de água ou chá; 
B) A partir dos 6 meses, a criança deve começar a 

receber outros alimentos além do leite materno; 
C) Se a criança estiver se recuperando de uma doença, 

precisa de uma refeição a mais; 
D) A criança deve comer 3 refeições por dia, mas como 

seu estômago é pequeno, deve ser em quantidades 
menores; 

E) A criança deve comer 5 refeições por dia, mas como 
seu estômago é pequeno, deve ser em quantidades 
menores. 

 

QUESTÃO 26 

No cartão da criança, há algumas letras para você 
utilizar quando precisar registrar outros dados 
importantes. Sobre este assunto, marque a opção 
correta: 
 
A) D – para diabetes; 
B) H – para hanseníase; 
C) O – outras doenças; 
D) A – suspensão da amamentação; 
E) I – internação. 
 
Leia a assertiva abaixo e responda às questões 27 e 
28: 
 
Por causa da alta ocorrência no nosso país de 
hipovitaminose A e anemia ferropriva, a orientação 
sobre os cuidados com a alimentação da criança deve 
prever fontes de vitamina A e ferro para prevenir essas 
deficiências. 
 

QUESTÃO 27 

São alimentos ricos em vitamina A: 
 
A) Cereais, leguminosas e verduras verde-escuras; 
B) Legumes e frutas verdes, alaranjadas e amarelas; 
C) Cereais, frutas cítricas e carnes; 
D) Cereais, hortaliças de folhas amarelas; 
E) Frutas cítricas, leguminosas e carnes. 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

São alimentos ricos em ferro: 
 
A) Carnes e miúdos, leguminosas; 
B) Hortaliças de folhas verde-escuras, aves e peixes; 
C) Carnes e miúdas, frutas vermelhas; 
D) Frutas vermelhas, carnes e miúdos; 
E) Leguminosas, carnes e miúdos e frutas alaranjadas. 
 

QUESTÃO 29 

Sobre os cuidados com a preparação dos alimentos da 
criança, marque a opção correta: 
 
A) Deve-se passar as frutas na peneira e liquidificador, 

para que a criança possa se acostumar a comer os 
alimentos; 

B) Deve-se acrescentar açúcar às frutas, enquanto o 
paladar da criança se acostuma ao sabor natural dos 
alimentos; 

C) As verduras devem ser descascadas e cozidas em 
pouca água, de preferência sem sal (ou muito pouco); 

D) As raízes, tubérculos e cereais devem ser de 
preferência comido crus; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 30 

No dia-a-dia do seu trabalho, você pode ajudar as 
pessoas que estão vivendo situações de violência 
intrafamiliar. Uma de suas ferramentas é identificar 
fatores de risco e sinais de alerta quando das visitas 
domiciliares. São sinais de alerta, EXCETO: 
 
A) Negligência; 
B) Acidentes domésticos; 
C) Abuso físico; 
D) Abuso sexual; 
E) Abuso psicológico. 
 

QUESTÃO 31 

Como parte de atividades educativas e estímulo da 
participação da comunidade, o ACS pode organizar 
reuniões em sua área de atuação. São atitudes corretas 
deste perante a comunidade, EXCETO: 
 
A) Cooperar e dar tudo de si para não criar tumultos; 
B) Cumprir tudo o que foi combinado na pauta, 

prestando atenção no tempo e objetivos; 
C) Colocar as ideias claramente e sem vergonha; 
D) Falar sempre para o grupo, nunca para o vizinho do 

lado; 
E) Aproveitar e exemplificar com casos pessoais para 

que as pessoas entendam melhor. 
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QUESTÃO 32 

É um exemplo de técnica para ser aplicada em uma 
reunião: 
 
A) Phillips 66; 
B) Grupo da fofoca; 
C) Painel fechado; 
D) Descubra o resultado do modelo; 
E) Divisão em faixas etárias. 
 

QUESTÃO 33 

Qual a diferença entre reunião e encontro? 
 
A) Não há diferença; 
B) A periodicidade; 
C) A duração; 
D) B e C estão corretas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 34 

Para exercer um trabalho de saúde junto à comunidade, 
temos que estar atentos a certos aspectos que muito 
facilitará nossa ação. São características fundamentais 
do ACS: 
 
A) Ser disponível; 
B) Ser acolhedor; 
C) Respeitar as tradições e ideias de sua comunidade; 
D) Reconhecer suas próprias limitações; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 35 

A visita domiciliar oferece uma fase para a educação em 
saúde, onde podemos fazer uma ação educativa 
dinâmica. Baseado na informação acima, podemos 
afirmar que: 
 
A) Sempre temos que ensinar o que sabemos, já que não 

existe possibilidade de aprendermos nada; 
B) As visitas pouco contribuem para a diminuição e 

prevenção de doenças; 
C) Durante as visitas domiciliares podemos ter uma 

ideia do uso que a comunidade faz dos serviços de 
saúde, se existem e que tipo de assistência adicional 
seria útil; 

D) É proibido fazer qualquer tipo de assistência na casa 
das pessoas; 

E) Durante as visitas domiciliares, os reais problemas de 
moradia ficam totalmente mascarados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Sobre os indicadores de saúde estabelecidos pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), marque a opção 
correta. 
 
A) O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador 

de saúde global; 
B) A esperança de vida ao nascer é um indicador de 

saúde específico; 
C) O coeficiente de mortalidade infantil é um indicador 

de saúde específico; 
D) O coeficiente geral de mortalidade é um indicador 

que se refere às condições do meio; 
E) O coeficiente geral de mortalidade é um indicador 

que procura medir os recursos materiais e humanos 
relacionados às atividades de saúde. 

 

QUESTÃO 37 

Segundo Guimarães, as tendências de redução da 
mortalidade infantil observada no Brasil se devem à: 
 
A) Aumento da natalidade, o que resulta num 

espaçamento maior entre os nascidos; 
B) Aumento da renda da população, com a consequente 

erradicação da pobreza; 
C) Aumento da cobertura vacinal da população infantil; 
D) Melhoria do perfil educacional das mulheres em 

idade reprodutiva; 
E) As opções C e D estão corretas. 
 

QUESTÃO 38 

Complete corretamente a frase: “No final dos anos 1990, 
o Ministério da Saúde, juntamente com os (as) 
__________________ coloca à disposição recursos financeiros 
para que os municípios se incluam na PPI”. 
 
A) Secretarias Municipais de Saúde; 
B) Secretarias Estaduais de Saúde; 
C) Conselhos Estaduais de Saúde; 
D) Conselhos Municipais de Saúde; 
E) Conferências Municipais de Saúde. 
 

QUESTÃO 39 

O que vem a ser PPI? 
 
A) Programa de Pactuação Individualizada; 
B) Programa de Pactuação Integrada; 
C) Programa de Pactos Intermunicipais; 
D) Programa de Pactos e Investimentos; 
E) Programa de Pactuação e Investimentos. 
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QUESTÃO 40 

Sobre o processo de construção do SUS (Sistema Único 
de Saúde), marque a opção INCORRETA: 
 
A) A partir de 1987 foi criado, por decreto federal, o 

SUDS – Sistemas Unificados e Descentralizados de 
Saúde; 

B) A Carta Constitucional de 1988 criou um sistema de 
seguridade social; 

C) O sistema de seguridade social tinha 3 áreas 
solidárias, mas distintas entre si: a saúde, a 
previdência social e a assistência social; 

D) O direito à saúde foi regulamentado no ato da 
publicação das leis 8.080 e 8.142, de 1988; 

E) O conceito de direito à saúde como direito de todos e 
dever do Estado foi definido pelo artigo 196 da 
Constituição Federal de 1988. 

 

QUESTÃO 41 

Sobre o SUS, marque a opção correta: 
 
A) Depois de ser legalmente instituído, limitou a cultura 

da medicalização; 
B) Do ponto de vista municipal, o SUS trouxe 

desvantagens, já que diminuiu o seu poder; 
C) Houve uma restrição maior do conceito de saúde 

após a criação do SUS, pela desvinculação com a 
questão ambiental; 

D) Ficou claro com a instituição do SUS o conceito de 
saúde como a ausência de doença; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 42 

São consequências da degradação do meio ambiente, 
EXCETO: 
 
A) Aumento dos produtores em agropecuária; 
B) Modificação do clima; 
C) Modificação as camadas da atmosfera; 
D) Esgotamento do solo; 
E) Utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas. 
 

QUESTÃO 43 

São exemplos de modificações provocadas pelo homem 
no meio ambiente, EXCETO: 
 
A) O desmatamento; 
B) A construção de diversos tipos de fábricas e 

indústrias; 
C) A construção do sistema de esgotamento sanitário 

das cidades; 
D) O controle de roedores e mosquitos; 
E) Aumento do câncer de pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

Sobre a Vigilância Sanitária, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) A Vigilância Sanitária de faz de forma integrada, 

juntando a saúde, os Conselhos de Classe, o 
Ministério Público, o Poder Judiciário e os Órgãos de 
Defesa do Consumidor; 

B) Em relação aos níveis de competência, a Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde assume o papel de coordenação; 

C) A Vigilância Sanitária atua na normatização e 
controle de portos, aeroportos e fronteiras; 

D) A Vigilância Sanitária atua na normatização e 
controle da saúde do trabalhador; 

E) Todas as opções estão incorretas. 
 

QUESTÃO 45 

O que é SISVAN? 
 
A) Sistema de Vigilância da Agência Nacional de Saúde; 
B) Sistema de Vigilância Ambiental; 
C) Sistema de Vigilância Alimentar Nacional; 
D) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 46 

Em todos os tipos de estrutura assumidos por uma 
equipe de saúde (pluridisciplinar, multidisciplinar, 
transdisciplinar) seremos capazes de identificar um ou 
mais líderes. Sobre os tipos de liderança, marque a 
opção correta. 
 
A) A liderança autocrática é exercida de forma que todo 

o grupo participe das decisões; 
B) A liderança autocrática é exercida de forma 

autoritária pelo líder, que centraliza o poder; 
C) A liderança democrática é exercida de forma 

autoritária pelo líder, que centraliza o poder; 
D) A liderança laissez-faire caracteriza-se pela 

centralização do poder de forma autoritária; 
E) A liderança laissez-faire ocorre quando o líder divide 

com o grupo as decisões a serem tomadas. 
 

QUESTÃO 47 

Complete corretamente a frase: “_______________________ é 
um processo que permite acompanhar a ocorrência de 
uma doença ou agravo nos indivíduos, operacionalizada 
pelo preenchimento de ficha de investigação que reúne 
as informações sobre as condições relacionadas ao 
adoecimento do indivíduo”. 
 
A) Investigação Epidemiológica; 
B) Informação para a Ação; 
C) Quimioprofilaxia; 
D) Indicação de Restrição de Circulação; 
E) Suspeição de Casos. 
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QUESTÃO 48 

São medidas de controle e prevenção da transmissão de 
doenças, recomendadas pelos serviços de Epidemiologia 
e padronizadas a nível central pelo Ministério da Saúde: 
 
A) Busca de casos; 
B) Visita domiciliar; 
C) Apoio a procedimentos diagnósticos; 
D) Vacinação de bloqueio; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 49 

Sobre os conceitos dos principais indicadores de saúde 
coletiva, marque a opção correta: 
 
A) Epidemia é a ocorrência de certo número de casos 

controlados em determinada região; 
B) Endemia é o aumento de número de casos de 

determinada doença, muito acima do esperado e não 
delimitado a uma região; 

C) Pandemia é o aumento repentino de número de 
casos, dentro de limites muito restritos; 

D) Surto é o aumento repentino de número de casos, 
dentro de limites muito restritos; 

E) A letalidade permite conhecer a gravidade de uma 
doença somente na população infantil. 

 

QUESTÃO 50 

“É a extensão de região geográfica delimitada, podendo 
ser uma comunidade, um bairro ou uma região 
administrativa, por exemplo”. O texto se refere ao 
conceito de: 
 
A) População adstrita; 
B) Área territorial; 
C) Unidade de referência; 
D) Polo de capacitação; 
E) Unidade de Saúde da Família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




