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Como entender o sucesso de Michel Teló 

 

O Brasil e o mundo estão dançando ao som de 

um cantor paranaense de 30 anos, chamado Michel 

Teló. Seu maior sucesso, a canção “Ai, se eu te pego 

(assim você me mata)”, foi visto mais de 80 milhões de 

vezes no YouTube e se tornou a música brasileira mais 

acessada na história do site. No final do ano passado, 

era o sétimo vídeo musical mais visto do planeta – e 

estava subindo. A faixa lidera as vendas no iTunes, a 

loja musical da Apple, no Brasil, na Espanha, em 

Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina. A última vez 

que o mundo viveu uma febre desse tipo foi nos anos 

1990, com a dança da “Macarena”. 

Quem é, afinal, Michel Teló? E por que ele faz 

tanto sucesso? No final do ano passado, o repórter 

Humberto Maia Junior acompanhou Teló em uma 

maratona de shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até numa pescaria. “Ele concilia carisma, 

humildade e a capacidade de falar com públicos de 

todos os tipos”, diz Humberto. Sua música é uma 

síntese de ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão sertanejo, 

com uma levada característica do pop-rock. Essa 

receita consegue trazer para brasileiros de todas as 

classes os mesmos valores culturais. “Ele conquista de 

porteiros e manobristas a patricinhas e intelectuais”, diz 

Humberto. Teló é hoje a maior expressão cultural da 

ascensão da nova classe média no Brasil. 

Os saudosistas costumam dizer que, desde os 

tempos da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos, sem conseguir penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional. Pois o caso 

de Teló revela que nossa identidade cultural tem 

valores básicos, capazes de conquistar o mundo e de 

desmentir os preconceitos que possamos ter a respeito 

de nós mesmos. 

 

Fonte: Revista Época, edição 711, de 02/01/2012, pg 08. 

 
 
 
 
 

 

 

Segundo a leitura do texto, podemos afirmar 

corretamente que: 

a) O vídeo musical de Michel Teló é o mais visto do 

planeta. 

b) “Ai, se eu te pego (assim você me mata)” é a 

sétima música brasileira mais acessada na 

história do site YouTube. 

c) O texto afirma que o mundo nunca antes viveu 

uma febre musical desse tipo. 

d) O cantor paranaense é hoje a maior expressão 

cultural da ascensão da nova classe média 

brasileira. 

e) Sua música deriva direta e exclusivamente do 

vanerão do Rio Grande do Sul e do forró 

nordestino. 

 

 

 

A partir da leitura dos dois trechos do texto:  

(1)“Ele conquista de porteiros e manobristas a 

patricinhas e intelectuais”, e 

(2) “a maior expressão cultural da ascensão da nova 

classe média no Brasil”. 

Podemos afirmar corretamente que: 

a) Apesar de ser expressão cultural da nova classe 

média, Michel Teló alcança público de todas as 

classes sociais. 

b) Apesar de ser expressão cultural de todas as 

classes sociais, Michel Teló alcança 

especialmente a nova classe média. 

c) Pelo fato de ser expressão cultural da nova 

classe média, Michel Teló alcança público de 

todas as classes sociais. 

d) Pelo fato de ser a maior expressão cultural de 

todas as classes sociais, Michel Teló alcança a 

nova classe média. 

e) Porteiros e manobristas alcançam a nova classe 

média com a música de Michel Teló. 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Segundo o texto, qual é a resposta mais correta 

acerca da “receita” que faz Michel Teló conseguir 

“trazer para brasileiros de todas as classes os 

mesmos valores culturais”? 

 

a) Uma maratona de shows, gravações, 

programas de TV, videogames e até pescaria. 

b) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos”, além de sua música ser “uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock”. 

c) O fato de que ele “concilia carisma, humildade e 

a capacidade de falar com públicos de todos os 

tipos” com o fato de fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

d) O fato de que “sua música é uma síntese de 

ritmos brasileiros, como o vanerão do Rio 

Grande do Sul, o forró nordestino, o batidão 

sertanejo, com uma levada característica do 

pop-rock” e o artista fazer “uma maratona de 

shows, gravações, programas de TV, 

videogames e até pescaria”. 

e) O fato de ser, hoje, a maior expressão cultural 

da ascensão da nova classe média no Brasil. 

 

 

 

Qual das afirmativas abaixo está errada de acordo 

com a leitura do texto? 

 

a) Alguns costumam dizer que, desde os tempos 

da Bossa Nova e da MPB dos anos 1970, a 

música brasileira adquiriu ares provincianos e 

popularescos. 

b) Teló ainda não conseguiu penetrar nos públicos 

mais exigentes e no mercado internacional.  

c) O fenômeno Michel Teló revela que nossa 

identidade cultural tem valores básicos, capazes 

de conquistar o mundo e de desmentir os 

preconceitos que possamos ter a respeito de 

nós mesmos. 

d) A música de Michel Teló é sucesso de vendas 

não apenas no Brasil, mas também na Espanha, 

em Portugal, Itália, Suécia, Chile e Argentina.  

e) A última vez que o mundo viveu uma febre 

desse tipo foi nos anos 1990. 

 
 

 
 

A palavra “países” leva acento porque: 

a) É proparoxítona. 

b) É paroxítona com hiato. 

c) O “i” tônico forma hiato com a vogal 

antecedente. 

d) Apresenta ditongo aberto. 

e) É paroxítona terminada em “s”. 

 

 

 
Qual dessas palavras está corretamente escrita? 

a) Expontânea 

b) Limpesa 

c) Usina 

d) Mixto 

e) Presado 

 
 

 

 

Qual a palavra que possui dois dígrafos? 

a) Fechar 

b) Sombra 

c) Ninharia 

d) Correndo 

e) Pêssego 
 

 
 

Qual conjunto de palavras abaixo não representa 

uma correta flexão do substantivo quanto ao 

número? 

a) nível – níveis 

b) tabelião – tabeliães 

c) o tórax – os tórax 

d) barril  - barris 

e) cidadão – cidadães 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Assinale a alternativa sem erro de pontuação: 

a) Eu, realmente preciso chegar lá. 

b) Carla, prima, de Lourdes, está aí. 

c) Como você está Júnior? 

d) Se, permitirem chegarei. 

e) Os garotos, admirados, riam muito. 

 

\ 
 

Com a entrada em vigor das modificações trazidas 

pela Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, o 

alfabeto passou a ter: 
 

a) 22 letras 

b) 23 letras 

c) 24 letras 

d) 25 letras 

e) 26 letras. 

 
 
 
 
 

 

 
Em 2011, a população mundial atingiu o marco de 

quantos habitantes? 

a) 5 bilhões 

b) 6 bilhões 

c) 9 bilhões 

d) 7 bilhões 

e) 4 bilhões 

 

 

"Coleta seletiva de lixo" consiste em: 

a) Depositar lixo em aterros sanitários longe da 

cidade. 

b) Coletar lixo separadamente, de acordo com o 

tipo de material, a fim de destiná-lo à reciclagem. 

c) Coletar lixo em horários preestabelecidos com o 

uso caminhões apropriados. 

d) Coletar lixo armazenado em sacos plásticos, a 

fim de evitar o odor e a proliferação de insetos 

nocivos à saúde. 

e) Coletar lixo para separar os materiais cortantes, 

a fim de evitar que os garis se machuquem. 

 

 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, podemos 

afirmar corretamente sobre a população brasileira: 

 

a) A maioria dos idosos no Brasil não recebe 

aposentadoria. 

b) Tendo em vista a elevada taxa de natalidade e a 

precária situação da saúde pública no País, a 

população idosa está diminuindo em termos 

percentuais. 

c) Com o reconhecimento dos direitos da união 

estável equipados aos do casamento, a taxa de 

nupcidade legal vem caindo vertiginosamente. 

d) A expectativa de vida do homem cresceu e 

superou a do sexo feminino nos últimos 5 (cinco) 

anos. 

e) A taxa de natalidade vem diminuindo a cada 

ano, assim como a taxa de mortalidade infantil. 

 

 

 

Famoso terrorista, líder e fundador da Al-Qaeda, a 

qual são atribuídos vários atentados contra alvos 

civis e militares dos Estados Unidos e seus aliados, 

dentre eles os ataques de 11 de setembro de 2001. 

Deste então, ele passou a ser o maior alvo da 

Guerra ao Terrorismo e considerado um dos dez 

foragidos mais procurados pela FBI, até ser morto, 

em maio de 2011, durante uma operação militar 

americana. 

 

De acordo com o texto acima, a que personalidade 

histórica se faz referência? 

 

a) Saddam Hussein. 

b) Muammar Kadafi 

c) Osama Bin Laden 

d) Barack Obama 

e) Abu Nidal 

 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Notícia do Portal G1, Coluna Tecnologia e Games, 

de 23/08/2011:  

 

“Brasil deve vender 17 milhões de conversores para 

TV digital em 2011. Estimativa é do Fórum do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Sinal da 

TV digital já chegou para 480 municípios, disse 

entidade”. 

 

Sobre a TV Digital, assinale a única alternativa que 

mostra uma afirmação falsa: 

 

a) Não há sinal de TV Digital no Estado do Piauí 

até a presente data, fato que deve mudar com a 

ocorrência de grandes eventos como os Jogos 

Olímpicos no Brasil e a Copa do Mundo de 

2014. 

b) Em 2011, 85% das 12,5 milhões de TVs 

produzidas no Brasil já vêm com conversor para 

recepção de sinal de TV Digital embutido. 

c) A TV Digital no Brasil chegou às 20h48min do 

dia 2 de dezembro de 2007, com 

pronunciamento do Presidente da República.  

d) O sinal analógico, antiga forma de transmissão 

que tem sido paulatinamente substituída pelo 

sinal digital, tem previsão de ser desligado em 

junho de 2016. 

e) A transmissão de áudio e vídeo da TV Digital 

permite uma maior qualidade de imagem e som, 

se comparada aos parâmetros do sinal 

analógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

O Município de Nazária compõe a Bacia Hidrográfica 

do Rio Parnaíba. Qual riacho nazariense é tributário 

desse rio? 

a) Sumaré. 

b) Gurguéia. 

c) Pirapora. 

d) Longá. 

e) Mearim. 

 

 

 

Quais as principais atividades econômicas do 

Município de Nazária? 

a) Extrativista e serviços. 

b) Agricultura e piscicultura. 

c) Ceramista e agricultura. 

d) Comércio e pecuária. 

e) Financeira e serviços. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, julgue os itens 

seguintes: 

I. O município de Nazária está situado ao sul da 

capital Teresina; 

II. A vegetação é marcada pelo predomínio de 

buritizeiros; seus frutos são transformados em doces 

típicos que fomentam a economia local; 

III. Não é banhado por rio perene, razão por que 

sofre com desabastecimento de água; 

IV. Possui uma população aproximada de 8 (oito) mil 

habitantes. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I, II e IV estão corretos. 

c) Apenas I, III e IV estão corretos. 

d) Apenas I e IV estão corretos. 

e) Apenas III e IV estão corretos. 

 

 

QUESTÃO 15 CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas a 

seguir: 

I. Segundo o IBGE, o Piauí é 3º (terceiro) maior 

produtor de grãos do Nordeste, perdendo apenas 

para Bahia e Maranhão; 

II. A segunda cidade mais populosa do Estado é 

Floriano, com mais de 140 (cento e quarenta) mil 

habitantes; 

III. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB); 

IV. Possui uma população predominantemente 

parda. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e III estão corretos. 

c) Apenas II e III estão incorretos. 

d) Apenas I e II estão corretos. 

e) Todos estão incorretos. 

 

 

 

Quais importantes tipos de vegetação são 

encontrados no Município de Nazária? 

a) Floresta Equatorial e Caatinga. 

b) Cerrado e Savana. 

c) Mata de Cocais e Cerrado. 

d) Pantanal e Caatinga. 

e) Floresta Tropical e Chapada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sobre a biologia do Aedes aegypti, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

  

a) Por sua estreita associação com o homem, o 

Aedes aegypti é, essencialmente, mosquito 

urbano, encontrado em maior abundância em 

cidades, vilas e povoados. 

b) Os ovos do Aedes aegypti medem, 

aproximadamente, 2 mm de comprimento e 

contorno alongado e fusiforme. São depositados 

pela fêmea, individualmente, nas paredes 

internas dos depósitos que servem como 

criadouros, próximos à superfície da água. No 

momento da postura os ovos são pretos, mas, 

rapidamente, adquirem a cor branca brilhante. 

c) Como o Aedes aegypti é um inseto 

holometabólico, a fase larvária é o período de 

alimentação e crescimento. As larvas passam a 

maior parte do tempo alimentando-se 

principalmente de material orgânico acumulado 

nas paredes e fundo dos depósitos. 

d) As pupas não se alimentam. É nesta fase que 

ocorre a metamorfose do estágio larval para o 

adulto. Quando inativas se mantêm na superfície 

da água, flutuando, o que facilita a emergência 

do inseto adulto. O estado pupal dura, 

geralmente, de dois a três dias. 

e) O adulto de Aedes aegypti representa a fase 

reprodutora do inseto. Como ocorre com grande 

parte dos insetos alados, o adulto representa 

importante fase de dispersão. Entretanto, com o 

Aedes aegypti é provável que haja mais 

transporte passivo de ovos e larvas em 

recipientes do que dispersão ativa pelo inseto 

adulto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Ao entrar na casa de uma família, o agente de 

endemias entra não somente no espaço físico, mas 

em tudo o que esse espaço representa. Nessa casa 

vive uma família, com seus códigos de 

sobrevivência, suas crenças, sua cultura e sua 

própria história. Em relação à visita domiciliar, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A permissão de entrada em uma casa 

representa algo muito significativo, que envolve 

confiança no agente de endemias e merece todo 

o respeito. É o que poderia ser chamado de 

“procedimento de alta complexidade” ou pelo 

menos de “alta delicadeza”. 

b) Na sua função de orientar, monitorar, esclarecer 

e ouvir, passa a exercer também o papel de 

educador. Assim, é fundamental que sejam 

compreendidas as implicações que isso 

representa. 

c) A pessoa a ser visitada deve ser informada do 

motivo e da importância da visita.  

d) O agente de endemias deve utilizar todo o tempo 

necessário, não precisando respeitar o tempo 

das pessoas visitadas, porque é o mais 

importante é fazer seu trabalho. Não sendo 

também recomendável definir o tempo de 

duração da visita, pois esta deve ser adaptada à 

realidade do momento. 

e) A sensibilidade/capacidade de compreender o 

momento certo e a maneira adequada de se 

aproximar e estabelecer uma relação de 

confiança é uma das habilidades mais 

importantes do Agente de endemias. Isso ajuda 

a construir o vínculo necessário ao 

desenvolvimento das ações de promoção, 

prevenção, controle, cura e recuperação. 

 

 
 

Sobre a visita domiciliar, julgue os itens e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I- Ensinar medidas de prevenção de doenças e 

promoção à saúde, como os cuidados de higiene com 

o corpo, no preparo dos alimentos, com a água de 

beber e com a casa, incluindo o seu entorno; 

II- Conhecer as condições de moradia e de seu 

entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e os 

costumes; 

III- Conhecer os principais problemas de saúde dos 

moradores da comunidade; 

IV- Perceber quais as orientações que as pessoas 

mais precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e 

melhorar sua qualidade de vida; 

V- Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos 

prejudiciais à saúde; 

a) Apenas a alternativas I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II, III e IV estão incorretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

 

 

Sobre os roedores, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Os roedores vivem em qualquer ambiente 

terrestre que lhes dê condições de sobrevivência. 

Apresentam pouca variedade de adaptação 

ecológica, suportando os climas mais quentes e 

mais frios e os mais tórridos, nas regiões de 

maior revestimento florístico e nas mais estéreis. 

b) Algumas espécies são consideradas 

sinantrópicas por não associarem-se ao homem 

em virtude de terem seus ambientes prejudicados 

pela ação do próprio homem. 

c) Os roedores são classificados quanto à espécie, 

sexo (macho ou fêmea), grupo etário e modos de 

vida. 

d) Roedores Sinantrópicos Não Comensais ou 

silvestre são aqueles que dependem unicamente 

do ambiente do homem e Sinantrópicos 

Comensais, ainda não inteiramente dependentes 

do ambiente antrópico. 

e) No meio urbano e rural com atividades 

econômicas predominam as espécies 

sinantrópicas não comensais.  

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Em relação à classificação dos roedores quanto à 

espécie, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Esta classificação se baseia nas características 

morfológicas externas e na dentição, além de 

técnicas bioquímicas e mais recentemente têm 

sido desenvolvidas técnicas de DNA, pela 

Reação da Polimerase em Cadeia (PCR). 

] 

b) Pelo exame da composição da fórmula dentária 

pode-se verificar se o animal pertence, ou não, à 

ordem dos roedores. Caso afirmativo, determina-

se a subordem a que pertence, e por certos 

detalhes dos dentes pode-se chegar à 

determinação da família e dos gêneros. 

 

c) O comprimento das patas em relação ao 

tamanho do animal, a presença ou ausência de 

pêlos, o tipo e a distribuição dos pêlos quando 

presentes, a presença ou ausência de 

membranas interdigitais, número de calos e cor 

das patas, constituem detalhes que ajudam a 

reconhecer o gênero a que pertence o animal. 

 

d) A estrutura dos ossos do crânio difere entre os 

diversos gêneros, de maneira que a sua 

observação constitui o meio mais efetivo para 

determinação do gênero a que pertence o 

roedor. 

 

e) A presença ou ausência das unhas, seu 

comprimento e forma não servem muito para 

reconhecer os gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usualmente os roedores são reunidos em 

determinados grupos em relação ao grupo etário, 

assinale a alternativa que CONDIZ às características 

desses grupos: 

a) No grupo Jovem, o animal é recém-desmamado 

e apresenta cerca de dois meses de vida. 

b) No grupo Subadulto, o animal já apresenta 

capacidade reprodutiva e tem entre quatro a seis 

meses de vida. 

c) Adulto: animal em plena capacidade reprodutiva, 

o que ocorre em geral em torno do sexto mês de 

vida. Sendo que com o envelhecimento, os 

dentes (molares) do animal vão se desgastando 

e nem perdendo suas características. 

d) Os roedores subadultos fêmeas apresentam 

orifício vaginal aberto, tetas bem desenvolvidas 

e podem estar prenhes ou amamentando.  

e) Os roedores adultos machos apresentam 

testículos bem desenvolvidos, localizados no 

saco escrotal. 

 

 

 

Possuir pés curtos com unhas curvas e caudas 

longas e tufosas que favorecem o deslocamento 

pelos troncos e folhas das árvores, olhos grandes e 

pelos tácteis que permitem reflexos rápidos são 

características de que tipos de roedores: 

 

a) Arborícolas. 

b) Aquícolas. 

c) Galerícolas. 

d) Rupícolas. 

e) Arvícolas. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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Sobre o manejo integrado de roedores urbanos, 

julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- Manejo Integrado é um termo abrangente que 

compreende um conjunto de ações voltadas à praga 

a ser combatida, mas também sobre o meio 

ambiente que a cerca, praticadas de forma 

concomitante, permitindo a obtenção do efeito de 

controle ou até mesmo a erradicação.  

II- O manejo integrado, um conceito originalmente 

criado para combater pragas da lavoura, adaptou-se 

perfeitamente ao combate das pragas urbanas, 

incluindo os roedores sinantrópicos. 

III- Toda e qualquer medida que lhes dificultem a 

vida pode, por si só, causar um impacto bastante 

forte nas populações de roedores. Se a esse manejo 

for adicionado uma forma de combate direto 

(métodos químicos e/ou físicos) buscando eliminar 

os roedores já existentes, a resultante será um 

controle mais prolongado, eventualmente até 

permanente do problema. 

IV- O manejo integrado dos roedores pressupõe uma 

série sucessiva de quatro fases distintas: 

identificação, medidas corretivas e preventivas 

(antiratização), desratização, avaliação e 

monitoramento. 

V- A remoção ou limitação das fontes de alimentos 

disponíveis em seu território, diminuir ou mesmo 

suprimir-lhes as fontes de água, eliminar possíveis 

abrigos das espécies-alvo, pode criar dificuldades 

intransponíveis para alguns roedores não são 

exemplos de manejo integrado. 

 

a) Apenas uma alternativa está correta. 

b) Duas alternativas estão corretas. 

c) Três alternativas estão corretas. 

d) Quatro alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 

Sobre as fases do manejo integrado, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) A fase de identificação é a etapa inicial do 

manejo, fase esta em que a área problema deve 

ser examinada em busca de dados e 

informações sobre a situação, tais como: o tipo 

de ambiente onde a infestação está ocorrendo 

(se área construída ou se área livre a céu aberto 

e sua extensão); o que, naquele ambiente, 

estaria garantindo ou facilitando a instalação e 

livre proliferação dos roedores; o tipo de 

utilização que é dado ao ambiente (forma e 

freqüência de uso, fins, horários de uso, etc); 

busca de focos (concentração, dispersão). 

b) Medidas preventivas e corretivas (anti-ratização) 

é o conjunto de medidas preventivas e corretivas 

adotadas no meio ambiente que visam impedir 

e/ou dificultar a implantação e expansão de 

novas colônias de roedores. 

c) Algumas dessas medidas são corretivas do meio 

ambiente e visam a retirada de certas condições 

que estão facilitando a infestação dos roedores.  

Entre elas, por exemplo: o manejo adequado do 

lixo com melhor acondicionamento, locais de 

deposição e transporte apropriados e protegidos 

dos roedores. 

d) Desratização é a utilização de processos 

capazes de produzir a eliminação física dos 

roedores infestantes. Esse objetivo pode ser 

atingido, especialmente quando a infestação for 

inicial ou de grau leve a moderado, por meio de 

processos mecânicos ou físicos como o 

emprego de ratoeiras, armadilhas e outros 

dispositivos de captura. 

e) Outra forma de obter-se a eliminação dos 

roedores infestantes é por meio de processos 

químicos, onde são utilizadas substâncias 

denominadas genericamente de raticidas, 

embora fosse mais apropriado chamá-las de 

rodenticidas. 

QUESTÃO 28 QUESTÃO 29 
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Sobre as medidas de segurança no uso de raticidas 

sobre o meio ambiente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Os compostos raticidas são substâncias tóxicas, 

com algumas exceções. Sendo alguns destes 

compostos necessitam ser acumulados no 

organismo, outros não. 

b) Os raticidas anticoagulantes, sejam de primeira 

geração, sejam de dose única, são seletivos. 

c) O uso de iscas deve apresentar forma ou cor 

que possam confundi-las com alimentos, 

especialmente guloseimas. 

d) Cães e gatos, animais que praticam largamente 

a auto-higiene por lambedura, não são vítimas 

especialmente expostas aos pós de contatos 

descuidadosamente aplicados. 

e) Alguns dos pós de contato são densos o 

suficiente para dificultar serem carreados pelo 

vento, mas outros não apresentam essa 

característica, de forma que devem ser 

empregados somente em áreas protegidas.  

 

Sobre as medidas de segurança no uso de raticidas 

sobre os operadores, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Embora não haja absorção dérmica dos pós de 

contato, estes devem ser manipulados com 

luvas e máscara nasal simples que evite a 

inalação do produto inadvertidamente aspergido 

em nuvem.  

b) As iscas apresentam maior segurança para o 

operador por ser um produto sólido mais 

grosseiramente particulado. 

c) Os blocos impermeáveis não apresentam muita 

segurança para o operador. 

d) Não obstante, os operadores devem fazer uso 

de uniformes de trabalho e estes devem ser 

trocados diariamente. 

e) Devem igualmente, fazer uso de calçados 

fechados de couro em virtude dos locais 

acidentados por onde devem trabalhar durante 

as desratizações. 

 

 

 

Sobre a prevenir e as medidas a serem tomadas por 

aranhas e escorpiões, assinale a INCORRETA: 

 

a) Manter sempre limpas as instalações da 

propriedade, principalmente a área em volta da 

casa. 

b) Verificar, antes de utilizar os sapatos, roupas e 

outros objetos de uso pessoal, se eles não 

trazem nenhum desses animais peçonhentos. 

c) Usar telas e vedantes em portas e janelas, 

procurando tapar os buracos e frestas existentes 

na casa. 

d) O soro antiaracnídico e antiescorpiônico são 

utilizados em qualquer caso, por se tratar de 

veneno muito forte. 

e) Compressas quentes e anestesia são suficientes 

para o alívio da dor para a maioria dos casos. 

 

 

 

Sobre a prevenir e as medidas a serem tomadas por 

serpentes, assinale a CORRETA: 

a) Pode segurar as serpentes com as mãos, 

mesmo quando mortas. 

b) Não adianta chupar o local da picada. A sucção 

pode piorar as condições do local atingido. 

c) Pode amarrar o braço ou a perna acidentada, 

porque impede que o veneno seja absorvido. 

d) O soro deve ser aplicado o mais breve possível 

e em quantidade suficiente por profissional 

habilitado, não tendo necessariamente um soro 

específico. 

e) Deve-se cortar o local imediatamente, de modo a 

permitir a saída do veneno. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Sobre o modo de transmissão da hepatite A, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A disseminação está relacionada às condições 

de saneamento básico, nível sócioeconômico da 

população, grau de educação sanitária e 

condições de higiene da população.  

b) Uso de drogas com compartilhamento de 

seringas, agulhas ou outros equipamentos. 

c) A transmissão sexual da hepatite A pode ocorrer 

com a prática sexual oral-anal (anilingus), pelo 

contato da mucosa da boca de uma pessoa com 

o ânus de outra portadora da infecção aguda da 

hepatite A.  

d) Também a prática dígito-anal-oral pode ser uma 

via de transmissão. 

e) Em regiões menos desenvolvidas as pessoas 

são expostas à Hepatite A em idades precoces, 

apresentando formas subclínicas ou anictéricas 

em crianças em idade pré-escolar. A 

transmissão poderá ocorrer 15 dias antes dos 

sintomas até sete dias após o início da icterícia. 

 

 

Em relação à Hepatite B, assinale a alternativa que 

NÃOcondiz com a interpretação dos marcadores 

sorológicos: 

 

a) HBsAg reagente: presença de infecção pelo 

HBV, podendo ser aguda ou crônica. 

b) HBsAg não reagente: ausência de infecção pelo 

HBV. 

c) HBsAg reagente e anti-HBcIgM reagente: 

hepatite aguda. 

d) HBsAg reagente e anti-HBc total reagente: 

presença de infecção pelo HBV. 

e) Anti-HBs reagente e Anti-HBc total reagente: 

proteção pós-vacina. 

 

 

 

 

Sobre a hepatite C, julgue os itens e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I- O agente etiológico é um vírus RNA, da família 

flaviviridae, podendo apresentar-se como uma 

infecção assintomática ou sintomática.  

II- A manifestação de sintomas da hepatite C em sua 

fase crônica é extremamente rara. Entretanto, 

quando presente, ela segue um quadro semelhante 

ao das outras hepatites. 

III- O período de incubação, intervalo entre a 

exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um 

agente biológico e o início dos sinais e sintomas 

clínicos da doença neste hospedeiro, varia de 15 a 

150 dias. 

IV- Existe vacina para a prevenção da hepatite C; no 

entanto, existem outras formas de prevenção 

primárias e secundárias. 

V- O diagnóstico da hepatite C é feito pela realização 

de exames de sangue de dois tipos: exames 

sorológicos e exames que envolvem técnicas de 

biologia molecular. 

 

a) V, V, V, V, V 

b) V, V, V, V, F 

c) V, F, V, F, V 

d) F, V, F, V, V 

e) F, F, F, F, F 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Sobre doenças de notificação compulsória para todo 

território nacional, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os gestores municipais e estaduais do Sistema 

Único de Saúde não poderão incluir outras 

doenças e agravos no elenco de doenças de 

notificação compulsória, em seu âmbito de 

competência, de acordo com o quadro 

epidemiológico local. 

b) Os casos suspeitos ou confirmados das doenças 

de notificação compulsória dispensam a 

notificação às Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde. 

c) A definição de caso, o fluxo e instrumentos de 

notificação para cada doença de notificação 

compulsória deverão obedecer à padronização 

definida pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 

d) A inclusão de outras doenças e agravos poderá 

ser definida os gestores estaduais e municipais. 

e) Botulismo, Doenças de Chagas, Tétano, 

Paralisia Flácida Aguda são doenças de 

notificação compulsória. 

 
 

Sobre os produtos de imunização colocados à 

disposição na rotina da rede pública, assinale a 

alternativa CORRETA:  
 

a) Vacinas BCG, Antipoliomielítica oral (Sabin), 

Contra hepatite B estão disponíveis nos Centros 

de Referência para Imunobiológicos Especiais. 

b) Imunoglobulina humana anti-hepatite B e 

Imunoglobulina humana antitetânica estão 

disponíveis nos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais. 

c) Imunoglobulina humana antivaricela zoster e 

Imunoglobulina humana anti-rábica estão 

disponíveis nos postos de vacinação. 

d) Soro anticrotálico e Soro antibotrópico estão 

disponíveis nos postos de vacina. 

e) As Vacinas contra hepatite A e hepatite B estão 

disponíveis nas Salas de Vacina de Unidades 

Hospitalares e Pronto-Atendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos 

de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 

da Constituição Federal, obedecendo alguns 

princípios, EXCETO: 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 

em todos os níveis de assistência. 

b) Integralidade de assistência, entendida como um 

conjunto articulado e contínuo dasações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada casoem todos os 

níveis de complexidade do sistema. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesae sua integridade física e moral.  

d) Igualdade da assistência à saúde, de forma a 

privilegiar os mais desfavorecidos. 

e) Direito à informação, às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 

 
\ 

 

Julgue os itens e assinale a assertiva CORRETA 

sobre os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de 

Saúde- SUS: 

I- Integração, em todas as esferas do Governo, das 

ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico. 

II- conjugação dos recursos financeiros, 

tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na 

prestação de serviços de assistência à saúde da 

população. 

III - capacidade de resolução dos serviços em todos 

os níveis de assistência. 

IV - organização dos serviços públicos de modo a 

evitar duplicidade de meios para fins diversos. 

a) V, V, V, V 

b) V, V, F, F 

c) F, V, V, F 

d) F, F, F, V 

e) F, F, F, F 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




