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LÍNGUA PORTUGUESA -QUESTÕES 

DE 01 A 08 
 

 

TEXTO I 

 

Um certo tipo de função psicológica é 

talvez a primeira coisa que nos ocorre quando 

pensamos no papel da literatura. A produção e 

a fruição desta se baseiam numa espécie de 

necessidade universal de ficção e de fantasia, 

que de certa forma é coextensiva ao homem, 

por aparecer invariavelmente em sua vida, 

como indivíduo e como grupo, ao lado das 

satisfações das necessidades mais 

elementares. E isto ocorre no primitivo e no 

civilizado, na criança e no adulto, no instruído e 

no analfabeto. A literatura propriamente dita é 

uma das modalidades que funcionam como 

resposta a essa necessidade universal, cujas 

formas mais humildes e espontâneas de 

satisfação talvez sejam coisas como a anedota, 

a adivinha, o trocadilho, o rifão. Em nível 

complexo surgem as narrativas populares, os 

cantos folclóricos, as lendas, os mitos. No 

nosso ciclo de civilização, tudo isso culminou de 

certo modo nas formas impressas, divulgadas 

pelo livro, o folheto, o jornal, a revista: poema, 

conto, romance, narrativa romanceada. Mais 

recentemente, ocorreu boom das modalidades 

ligadas à comunicação oral, propiciada pela 

técnica: fita de cinema, [...] história em 

quadrinhos, telenovela. Isto sem falar no 

bombardeio incessante da publicidade, que nos 

assalta de manhã à noite apoiada em 

elementos de ficção e de poesia e em geral da 

linguagem literária. 

 

 

 

Portanto, por via oral ou visual, sob formas 

curtas e elementares, ou sob complexas formas 

extensas, a necessidade de ficção se manifesta 

a cada instante; aliás, ninguém pode passar um 

dia sem consumi-la, ainda que sob forma de 

palpite na loteria, devaneio, construção ideal ou 

anedota. E assim se justifica o interesse pela 

função dessas formas de sistematizar a 

fantasia, de que a literatura é uma das 

modalidades mais ricas. 

 

(Antonio Candido. “ A literatura e a formação do 

homem”. Revista Ciência e Cultura, set.1972. p.804.) 

 

Tendo como referência o texto acima e suas 

múltiplas implicações responda as questões de 

1 a 3. 

 

 

 

I – A literatura é uma das modalidades de ficção 

espontânea que supre uma necessidade básica 

de fantasia explicitada em todos os seres. 

II – Antonio Candido utiliza uma linguagem 

denotativa ao escrever sobre a literatura e a 

formação do homem. 

III – O trecho “ ... a literatura é uma das 

modalidades mais ricas...” pode ser substituída 

por “... a literatura é a modalidade mais rica.” 

sem que ocorra alteração semântica. 

IV – É evidente o recurso poético abordado pelo 

autor. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Os itens II e IV estão corretos. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Todas os itens estão incorretos. 

e) N.R.A 

 

 

QUESTÃO 01 
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I – As conjunções presentes no trecho 

“...Portanto, por via oral ou visual...” possuem 

sentido de adição e alternância, 

respectivamente. 

 

II – A palavra boom explicitada no texto 

corresponde a uma figura de linguagem 

denominada onomatopeia.  

 

III – A literatura, tema central do texto acima, é 

de suma importância para a vida do homem, 

sendo uma necessidade universal. 

 

IV -  O verbo basear presente na segunda frase 

do texto possui um sujeito elíptico, sendo 

possível sua identificação através de sua 

desinência. 
 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Os itens I e II estão incorretos. 

c) O Item IV está correto. 

d) Os itens II e III estão corretos. 

e) N.R.A 

 

 

 

I – Em “, ainda que sob forma de palpite na 

loteria” termo grifado corresponde 

sintaticamente a um adjunto adverbial. 

 

II – As informações do texto permitem inferir 

que a literatura está imbuída nos seres 

humanos como uma necessidade de ficção e de 

fantasia. 

 

III - “Em nível complexo surgem as narrativas 

populares, os cantos folclóricos, as lendas, os 

mitos.” O verbo destacado corresponde à 

terceira conjugação devido a sua vogal 

temática. 

 

 

IV  O trecho “a necessidade de ficção se 

manifesta a cada instante” o termo sublinhado é 

um complemento verbal. 

 

a) Somente o item IV está correto. 

b) Os itens I e II estão incorretos. 

c) Somente o item IV está incorreto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

e) N.R.A 

 

TEXTO II 

 

ANZOL 

 

Ao entardecer 

afio meu anzol de pescar 

palavras. 

 

No ar azul meu corpo 

flutua livre da gravidade 

misturado com as flores 

que habitam os telhados, 

misturado com os anjos 

e os pássaros. 

 

Letra por letra, 

desejo por desejo, 

a palavra amor lateja 

na primeira estrela. 

 

(Roseana Murray. No cais do primeiro amor. 2. Ed. 

São Paulo: Larousse do Brasil, 2007. p.39-9) 

 

A partir do texto acima responda as questões 4 

e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 02 
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I – O texto II corresponde a um texto literário, 

pois tem a função de entretenimento.  

II – A autora utiliza a linguagem figurada, 

pessoal, subjetiva e expressiva em seu texto. 

III – O texto Anzol, por se tratar de literatura, 

possui linguagem própria, do mesmo modo que 

a música, a pintura, a escultura, a dança e o 

cinema. 

IV- É evidente que o poema ANZOL 

corresponde a um texto verbal, pois possui 

diversos verbos significativos. 

 

a) A sequência correta dos itens é: C,C,C,E. 

b) A sequência correta dos itens é: C,C,E,E. 

c) A sequência correta dos itens é: C,C,C,C. 

d) A sequência correta dos itens é: E,C,C,E. 

e) N.R.A 

 
 

 

 

I -  O verbo afiar presente na primeira estrofe 

exige um objeto direto como complemento. 

II No primeiro verso da segunda estrofe, a 

palavra azul caracteriza o termo ar. 

III – O texto ANZOL é denotativo. 

IV -  Em “No ar azul meu corpo flutua livre da 

gravidade misturado com as flores que habitam 

os telhados” o verbo grifado é intransitivo, pois 

não necessita de um complemento. 

 

a) A sequência correta dos itens é: E,C,C,E. 

b) A sequência correta dos itens é: C,E,C,E. 

c) A sequência correta dos itens é: C,C,C,C. 

d) A sequência correta dos itens é: C,C,E,C. 

e) N.R.A 

 

 

 

TEXTO III 

... 

Sonífera ilha 

Descansa meus olhos 

Sossega minha boca 

Me enche de luz 

... 

(Sonífera Ilha – Adriana Calcanhoto/Titãs) 

 

A partir do texto acima, composto de um 

fragmento da canção Sonífera Ilha, responda as 

questões 6 e 7. 

 

 

 

 

I – Os compositores do texto III advertem 

quanto ao perigo representado na sonífera ilha. 

II – O tom ativo da música é coerente com o 

uso do padrão culto da Língua Portuguesa. 

III – É observado no texto a necessidade de 

fugir da realidade. 

IV – A ilha representada no texto tem valor 

simbólico de recompensa. 

 

a) Todas os itens estão incorretos. 

b) O item II está correto 

c) O item IV está correto 

d) Somente o item I está correto. 

e) N.R.A 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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I -  Em “Me enche de luz” a colocação 

pronominal utilizada está incorreta, pois o autor 

deveria fazer uso de próclise. 

II – A oração “Descansa meus olhos” está 

invertida devido ao seu sujeito permanecer 

após o verbo. 

III – O sujeito das orações presentes no texto é 

único e trata-se de um sujeito desinencial. 

IV -  Os verbos descansar e sossegar não 

precisam de complementos, e ambos são da 

primeira conjugação. 

 

a) O item II está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) O item I está incorreto. 

d) Os itens I e IV estão corretos 

e) N.R.A 

 

TEXTO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quino.Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

V.2, p.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Através da inversão da ideia que Mafalda 

evidencia, proporciona uma reflexão sobre o 

pensar das pessoas. 

II – O trecho “que está começando seja 

melhor...” corresponde a uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta. 

III – Em “ ... que o anterior... a conjunção 

integrante sublinhada tem a finalidade de 

conectar a oração principal em sua 

subordinada. 

IV – A tira de Quino explora um texto não –

verbal para convencer o leitor sobre atitudes 

errôneas das pessoas.  

 

a) Os itens I e II encontram incorretos 

b) O item III encontra-se correto e o item I 

encontra-se incorreto 

c) O item IV encontra-se correto e os itens III e 

II encontram-se incorretos 

d) Todos os itens encontram-se incorretos  

e) N.R.A 

 

CONHECIMENTOSGERAIS/ATUALIDA

DES -QUESTÕESDE 09 A 14 
 

 

 

 

 

Responda o que se pede. 

Qualquer dona-de-casa sabe que os alimentos 

estão mais caros. Mas o que os gastos do 

brasileiro no supermercado têm a ver com 

protestos no Oriente Médio, a indústria de 

biocombustível nos Estados Unidos e o 

aquecimento global. 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 07 QUESTÃO 08 

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u157.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/aquecimento-global-as-consequencias-da-mudanca-no-clima.jhtm
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Todos estes fatores estão ligados à crise dos 

alimentos, um fenômeno mundial que foi parar 

no topo da lista de preocupações dos países 

desenvolvidos. O motivo é que, neste começo 

de 2011, o preço dos gêneros alimentícios 

atingiu o pico pela segunda vez em menos de 

quatro anos. 

Na outra vez, entre 2007 e 2008, milhares de 

pessoas atravessaram a linha que separa a 

pobreza da miséria. Houve protestos em países 

da África e da Ásia. As causas foram 

praticamente as mesmas da crise atual: 

aumento do número de consumidores, alta do 

barril de petróleo, queda do dólar (os alimentos 

são cotados no mercado internacional em dólar) 

e mudanças climáticas. 

Na verdade, a crise dos alimentos é fruto do 

desequilíbrio na relação econômica entre oferta 

e procura. Há uma diminuição na oferta de 

produtos e uma maior procura, o que encarece 

a mercadoria. Imagine que uma safra de 

tomates seja perdida devido a enchentes. E que 

a demanda pelo produto tenha crescido. Com 

menos tomates no mercado e mais gente 

querendo comprar, os comerciantes irão cobrar 

mais caro pelos estoques. 

Mas quais são as causas desse desequilíbrio 

na economia mundial dos alimentos?   

 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/atualidades/crise-

dos-alimentos-entenda-os-desafios-para-alimentar-a-

populacao-mundial.jhtm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Do lado da demanda, há um constante 

aumento do consumo de alimentos. Isso 

ocorre por dois fatores principais. Primeiro, 

o crescimento da população mundial, que 

hoje é de 6,9 bilhões. Apesar do número de 

habitantes do planeta ter registrado uma 

queda de 1,2% no ano passado, ele quase 

dobrou desde os anos 1970. E, para as 

próximas quatro décadas, estima-se 80 

milhões de bocas a mais para alimentar a 

cada ano. Em segundo lugar, aumentou 

também o consumo de alimentos – grãos, 

carnes, leite e ovos – em países em 

desenvolvimento, como a Índia e o Brasil. 

Na China, por exemplo, o consumo de carne 

é quase o dobro dos Estados Unidos. E, 

para produzir carne, são necessários grãos 

(oito quilos de grãos para cada quilo de 

carne bovina).  

b) Além disso, a diminuição do preço do barril 

de petróleo estimulou os investimentos em 

biocombustíveis. Nos Estados Unidos, da 

colheita de 416 milhões de toneladas grãos 

em 2009, 119 milhões de toneladas foram 

destinados a destilarias de etanol, para 

produzir combustível para carros. A quantia 

seria o suficiente para alimentar 350 milhões 

de pessoas durante um ano. No Brasil, o 

etanol é produzido com cana-de-açúcar. 

c) A crise religiosa que ora ocorre na Líbia, 

ocasiona o déficit na balança comercial, em 

virtude dos ataques das tropas aliadas ao 

Governo, em face dos rebeldes. 

d) A crise economia por qual passa o Egito 

sobre os preços dos alimentos. 

e) O Brasil como grande exportador de 

petróleo, em virtude do pré-sal, ganha com 

toda essa crise na Líbia. 
 

 

http://educacao.uol.com.br/atualidades/crise-dos-alimentos-entenda-os-desafios-para-alimentar-a-populacao-mundial.jhtm
http://educacao.uol.com.br/atualidades/crise-dos-alimentos-entenda-os-desafios-para-alimentar-a-populacao-mundial.jhtm
http://educacao.uol.com.br/atualidades/crise-dos-alimentos-entenda-os-desafios-para-alimentar-a-populacao-mundial.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/india.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1694u44.jhtm
http://educacao.uol.com.br/geografia/india.jhtm
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Responda o que se pede. 
 

Pressionado por oposição, premiê do governo 

interino do Egito renuncia Ahmed Shafiq era 

aliado de Mubarak, derrubado pela pressão 

popular. Militares designaram ex-ministro de 

Transportes para renovar gabinete. Do G1, com 

agências internacionais 

O primeiro-ministro do Egito, Ahmed Shafiq, 

renunciou nesta quinta-feira (3), depois de 

sofrer pressão de ativistas pró-democracia, que 

exigiam o expurgo da "velha guarda" do ex-

presidente Hosni Mubarak. 

O Conselho Militar que governa o país 

interinamente desde a queda do ditador 

Mubarak informou em um comunicado, 

colocado em sua página no Facebook, ter 

aceitado o pedido de demissão de Shafiq e 

designado um ex-ministro dos Transportes, 

EssamSharaf, para o cargo de primeiro-

ministro. 

Mubarak havia nomeado Shafiq para o cargo de 

premiê dias antes de renunciar, em 11 de 

fevereiro, depois de 18 dias de manifestações 

populares contra seu governo, as quais tiveram 

repercussão em todo o Oriente Médio. 

A Irmandade Muçulmana e outros grupos 

políticos estavam pedindo a saída de Shafiq e 

de seu gabinete, já que postos-chave como os 

de ministro da Justiça, Defesa e Relações 

Exteriores eram ocupados por pessoas 

nomeadas por Mubarak. 

Sharaf foi ministro dos Transportes de 2004 a 

2006, mas depois voltou a ser professor na 

Universidade do Cairo. Ele agora tem a 

incumbência de formar novo gabinete de 

governo. 

Fonte: http://g1.globo.com/revolta-

arabe/noticia/2011/03/pressionado-por-oposicao-

premie-do-governo-interino-do-egito-renuncia.html. 

03/03/2011 08h13 - Atualizado em 03/03/2011 

08h13. 

 

a) A queda do regime de Mubarak no Egito, 

veio em boa hora, haja vista que a 

população do Egito encontra-se entre as 

mais politizadas, ou seja, o nível de 

formação da população, o elevado IDH 

apresentado em todo país e uma grande 

distribuição de renda entre todas as classes 

sociais, fará do Egito uma grande potência 

mundial em no máximo uma década de 

História.  

b) A crise ocorrida do Egito, possui como 

causa principal a distribuição do petróleo 

entre os entes Federados daquele País. 

c) O verdadeiro motivo da crise e revolta 

popular no Egito, dar-se-á principalmente 

em decorrência da falta de democracia na 

alternância de poder, assim como políticas 

sociais de desenvolvimentos principalmente 

para as classes sociais menos favorecidas.  

d) O poder político no Egito sempre foi 

caracterizado pela democracia, eleições 

diretas e ascensão das classes sociais 

menos favorecidas ao poder central. 

e) Atualmente o Egito caracteriza-se como um 

dos países com parques industriais 

modernos e com a produção em grande 

escalas de produtos industrializados, ou 

seja, o petróleo não é mais o produto 

principal da pauta de exportação do Egito. 

 

 

 
 

QUESTÃO 10 

http://g1.globo.com/topico/egito
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/03/pressionado-por-oposicao-premie-do-governo-interino-do-egito-renuncia.html
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/03/pressionado-por-oposicao-premie-do-governo-interino-do-egito-renuncia.html
http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/03/pressionado-por-oposicao-premie-do-governo-interino-do-egito-renuncia.html
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Marque a alternativa correta. 

 

I - Nos últimos anos, a Petrobrás anunciou 

grandes descobertas de reservas de petróleo e 

gás natural que vem gerando grandes impactos 

no mercado econômico nacional e internacional. 

Essas descobertas têm se concentrado numa 

região específica no Brasil, localizada na região 

amazônica de Roraima.  

II -O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística(IBGE) lançou, em meados deste 

ano(2011), um mapa contendo 130 espécies de 

invertebrados terrestres com sérios riscos de 

extinção, sendo que provavelmente quatro 

deles já não existem mais. Ocupando 96 

posições e liderando a lista encontramos os 

peixes. 

III – O escritor brasileiro falecido há cerca de 

cem anos foi o primeiro presidente da Academia 

Brasileira de Letras e terá seu livro infantil 

“Conto de Escola” publicado no Brasil pela 

editora Cosac Naify, adotado nas escolas da 

França, foi Jorge Amado. 

IV -O Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais(Inpe) divulgou, dos anos de 2008 à 

2011, os dados sobre o desmatamento na 

Amazônia Legal. De acordo com o sistema 

Deter(Detecção do Desmatamento em Tempo 

Real), houve um aumento dos alertas de 

desmatamento na região. Em março de 2008 

foram 145km2 de alerta de desmatamento e em 

abril, esse número passou para 1.123km2. 

Segundo o relatório, o estado que vem 

apresentando maior área desmatada no Brasil é 

o Pará. 

 

a) Os itens III e IV encontram-se corretos e o 

item I encontra-se correto 

b) Todos os itens encontram-se corretos 

c) Apenas o item II encontra-se correto e os 

demais incorretos 

d) Os itens I e II encontram-se corretos e o 

item III encontra-se incorreto. 

e) N.R.A    
 

 

 

 

 

 

Marque o que se pede: 

 

I -A gripe suína foi denominada oficialmente de 

Gripe A (H1N1). 

II -Trata-se de uma medida muito fácil e útil 

para prevenir a Gripe Suína, não abrir as 

janelas das casas nos dias frios. 

III -O presidente Manuel Zelaya foi deposto 

pelos militares na Nicarágua. 

IV - Nos jornais e revistas muito se fala sobre o 

“HIV”. OHIV é uma doença que se pega 

facilmente, até apertando as mãos de um 

doente.  

V -A respeito da  “dengue”, pode depreender 

que o mosquito que transmite a doença não se 

reproduz em ambientes que tenham água 

como, por exemplo, vasos e caixas d´água. 

 

a) Todos os itens encontram-se corretos 

b) O item III encontra-se incorreto e os itens I e 

II encontram-se incorretos. 

c) Os itens III e IV encontram-s incorretos e o 

item I encontra-se correto  

d) Apenas os itens II e III encontram-se 

incorretos 

e) N.R.A 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Responda o que pede. 

 

 

A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Urgente é a questão ambiental, pois trata-se de 

toda a vida. Numa relação desigual, a 

existência está ferida. Toda natureza 

ameaçada, seja homem, planta ou animal. Uma 

situação desesperada, tudo já na hora final. 

O lixo é uma séria questão, temos de nos 

organizar. Só o homem dando a mão, pode o 

planeta salvar. O lixo entope valas e bueiros, 

pobreza com inundação. É um mal verdadeiro, 

que o consumismo não deu solução. 

Terrível é a desertificação, está arrasando a 

terra. Cresce em enorme proporção, como 

danosa guerra. El Ninho mudando o tempo, 

meteorologia sem previsão. Distúrbios e 

contratempos, tanta seca e inundação. 

Espécies em extinção, tantas vidas a se perder. 

Miserável danação, vai fazer todo mundo 

morrer. Não há amor pelo chão, não há amor 

pelo humano. Quem manda não quer ver não, 

indiferente no seu engano. 

Doentia a poluição, das nascentes e também do 

ar. Predatória é a extração, pela ganância de 

lucrar. Poucos os comprometidos, com o 

sentido de proteção. Mas há benções e 

escolhidos, há misericórdia e vocação. 

Chuvas ácidas horríveis, afetam materiais e 

agricultura. De consequências sofríveis, mal 

que cresce e perdura. Vem trazendo 

mortalidade, sofrimento e tristeza. Males no 

campo e cidade, destrói vida e beleza. 

Agrotóxicos na plantação, mercúrio no garimpo, 

Chumbo na coloração, o lucro e seu deus 

sorrindo. Enganação e desatino, a Mãe Terra se 

perdendo. O homem seguindo falso destino, o 

mal está vencendo. 

Resta fazer reflexão, e ao comportamento 

mudar. que seja a tomada de ação, que leve ao 

transformar. Que desafogue o mundo, que lhe 

devolva a alegria. A paz no mais profundo, 

elevação e sabedoria. 

Esta Poesia pretende chamar a atenção para a 

gravidade da situação referente a degradação 

do meio ambiente. Não falta legislação, não 

faltam projetos , temos muitos conhecimentos 

acumulados. Precisamos de imediato é conter 

os excessos e enquadrar todo mundo numa 

normalidade de respeito para o bem de todos. 

Para ninguém ser punido sem saber que é um 

causador do mal para a Sociedade. Para uma 

tomada de consciência numa rota segura e 

contínua e todo mundo sendo ajustado a uma 

nova realidade de Respeitar o Meio Ambiente e 

a Humanidade, num processo simples de 

Educação Humana, desde o Jardim da Infância 

até hoje.  

Fonte :http://www.overmundo.com.br/banco/a-

questao-ambiental. 

 

Diante da leitura do texto, podemos compreender 

que a melhor definição para o termo “AGENDA 

21” é. 
 

a) A Agenda 21 pode ser definida como um 

instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em 

diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social 

e eficiência econômica.  

b) A agenda 21 pode ser definida como a união 

das 21 maiores potências econômicas do 

mundo, com o objetivo de definiruma moeda 

única para esses países. 

QUESTÃO 13 

http://www.overmundo.com.br/banco/a-questao-ambiental
http://www.overmundo.com.br/banco/a-questao-ambiental
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c) É um programa da ONU que busca diminuir a 

forma na África. 

d) É a definição mais popular da liga das 21 

nações árabes produtoras de petróleo. 

e) É o a discussão entre os países que forma a 

comunidade européia sobre a unificação do 

euro. 
 

 

 

 

Marque a Alternativa correta. 

I -Barack Obama, presidente dos Estados Unidos 

fez uma visita ao Brasil no ano de 2011 e decidiu 

visitar mais dois países na América latina, que 

foram Chile e Uruguai.  

II - Com a visita do presidente Barack Obama a 

presidenta Dilma bateu de frente com os EUA 

com em dois assuntos polêmicos, ou seja,a 

intervenção na crise política em Honduras e a  

exploração de petróleo da reserva Pré-sal.  

III -  Barack Obama esteve no Brasil com a 

intenção de, reforçar as relações comerciais, 

sobretudo na área da energia e tentar conter a 

queda constante do dólar diante da moeda 

Brasileira.  

IV – O presidente Lula(PT) termina seu mandato 

e deixa duas características de seu governo, ou 

seja, o crescimento econômico com redução da 

pobreza e a redução de impostos. 

 

a) Os itens I e II estão corretos e o item IV 

encontra-se incorreto 

b) Apenas o item III encontra-se correto 

c) O item I encontra-se incorreto e os demais 

corretos 

d) O item III encontra-se incorreto e os itens I e 

II encontram-se corretos 

e) N.R.A  

 

CONHECIMENTOS LOCAIS –

QUESTÕES DE 15 A 20 
 

 

 

 

 

Marque a alternativa correta. 
 

I – De acordo com a lei orgânica municipal de 

Barreiras do Piauí, no art. 5º, define-se que o 

Governo Municipal é exercido pela Câmara de 

Vereadores e pela Prefeitura Municipal, e será 

administrado com: transparência de seus atos; 

moralidade, participação popular nas eleições, 

descentralização administrativa e publicidade. 

II – A Lei Orgânica Municipal de Barreiras do 

Piauí, define que são requisitos para a criação 

de distritos:  população, eleitorado e 

arrecadação não inferior a quarta parte exigida 

para criação do Município.  

III – Para a lei Orgânica do Município de 

Barreiras do Piauí, aalteração de divisão 

administrativa do Município, somente poderá 

ser feita bimestralmente, no ano anterior ao das 

eleições municipais.  

IV – Para a lei Orgânica Municipal de Barreiras 

do Piauí, na fixação das divisas distritais dar-se-

á preferência, para a delimitação, ás linhas 

naturais, facilmente identificáveis.  
 

a) Os itens I e II estão corretos e o item IV 

encontra-se incorreto 

b) Os itens I e II estão corretos e os itens III e 

IV encontram-se incorretos 

c) O item IV encontra-se correto e os itens I e 

III estão incorretos 

d) Apenas os itens II e III encontram-se 

corretos 

e) Os itens II e III estão corretos e o item I 

encontra-se incorreto. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Responda o que se pede. 
 

I – Para a lei Orgânica do Município de 

Barreiras do Piauí, Trata-se de competência 

privativa prestar assistência nas emergências 

médico-hospitalares de pronto socorro por seus 

próprios serviços ou mediante convênio com 

instituições congêneres.  

II – Compete privativamente a Câmara 

Municipal de Barreiras do Piauí, legislar sobre a 

concessão de direito real de uso de bens 

municipais.  

III – Para a Lei Orgânica de Barreiras do Piauí, 

é competência concorrente entre a Prefeitura e 

Câmara Municipal, convocar plebiscito.  

IV – A lei orgânica municipal de Barreiras do 

Piauí, define que os vereadores poderão 

licenciar-se para tratar de assuntos pessoais, 

sem remuneração pelo prazo máximo de 180 

dias.  

a) Os itens III e IV estão corretos e o item I 

encontra-se incorreto. 

b) Apenas o item IV encontra-se correto e os 

demais incorretos 

c) O item III encontra-se corretos e os itens I e 

IV encontram incorretos 

d) Existem apenas dois itens corretos 

e) N.R.A  

 

 

 

Marque a alternativa correta. 

 

I – A lei orgânica de Barreiras do Piauí define 

que o Vereador perderáo mandato, caso deixe 

de comparecer a quarta parte das sessões 

ordinárias.  

II – Na sessão legislativa extraordinária, a 

Câmara Municipal deliberará sobre as matérias 

da pauta da casa.  

III – Na Câmara Municipal de Barreiras do Piauí 

é assegurado obrigatoriamente a representação 

proporcional dos partidos e blocos 

parlamentares que participam da Câmara 

Municipal.  

IV – É de competência comum do Prefeito 

Municipal as leis que disponham sobre 

servidores do município, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria.  

a) Existe apenas dois itens corretos 

b) Os itens I e III estão corretos e o item I 

encontra-se incorreto 

c) Existe dois itens incorretos e o item III 

encontra-se correto 

d) O item II encontra-se incorreto e o item I 

encontra-se correto 

e) N.R.A    

 

 

 

Os primeiros habitantes do município de 

Barreiras do Piauí – PI tinham os mesmos 

objetivos e desenvolviam as mesmas atividades 

econômicas dos primeiros povoadores do 

Estado do Piauí, ou seja, eram “criadores de 

gado”. Com base nessas informações podemos 

destacar EXCETO. 

a) Marcolino Barreira e seus familiares foram 

os primeiros a chegarem aqui por volta de 

1808; e, em 1962 Bias Barreiras de Macedo, 

natural do Povoado e Prefeito de Gilbués, 

promoveu sua elevação a sede municipal;  

b) A sede do município de Barreiras do Piauí, 

procedentes de Oeiras, estabeleceu-se em 

uma fazenda de gado bovino nas 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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proximidades do riacho conhecido como 

"Riacho dos Meios"; 

c) O comércio de gado se desenvolveu na 

localidade, que recebeu o nome de 

"Fazenda Meios" e atraiu outras famílias 

que ali se radicaram; 

d) Em 1888, foi construída a Capela de São 

Francisco de Assis, e celebrada, no mesmo 

ano, pelo padre Guilherme, a primeira 

missa. Essa solenidade marcou o início do 

núcleo, que passou a se denominar 

povoado Meios; 

e) Bias Barreiras de Macedo, natural do 

Povoado e Prefeito de Gilbués, promoveu 

sua elevação a sede municipal, em 1962. 

Recebeu a denominação de Barreiras do 

Piauí, em homenagem à primeira família 

moradora no lugar. A instalação deu-se no 

mesmo ano. 

 

 

 

 

A elevação da Fazenda Meios ou Povoado 

Meios à categoria de município e distrito com a 

denominação de Barreiras do Piauí, se deu da 

seguinte maneira: 

a) Pela Lei Municipal nº 2.355, de 05-12-1962, 

desmembrado de Gilbués; 

b) Pela Lei Federal nº 2.355, de 05-12-1962, 

desmembrado de Gilbués; 

c) Pela Lei Estadual nº 2.355, de 29-12-1962, 

desmembrado de Gilbués; 

d) Sede no atual distrito de Barreiras do Piauí 

ex-povoado de Meios foi constituído do 

distrito sede e Instalado em 05-12-1962; 

e) Pela Lei Estadual nº 2.355, de 05-12-1962, 

desmembrado de Gilbués; 

 

 

 

 

A Lei Orgânica do município de Barreiras do 

Piauí – PI trás em seu Título I – Disposições 

Preliminares, no Art 5º - O Governo Municipal é 

exercido pela Câmara de Vereadores e pelo 

Prefeito, e será administrado com: 

a) Transparência de seus atos, simplicidade, 

publicidade, descentralização administrativa 

e moralidade; 

b) Publicidade, centralização administrativa, 

moralidade, participação popular nas 

decisões e transparência de seu atos; 

c) Publicidade, transparência de seu atos, 

moralidade, descentralização administrativa 

ecom participação popular nas decisões; 

d) Simplicidade, transparência de seu atos, 

moralidade, descentralização administrativa 

ecom participação popular nas decisões; 

e) Publicidade, centralização administrativa, 

moralidade, participação popular nas 

decisões e autoritarismo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -

QUESTÕESDE 21 A 40 
 

 

 

 

A formação de um Agente de Vigilância 

Sanitária, permite ao mesmo o conhecimento 

em relação à Saúde Pública, Saneamento e 

Meio Ambiente. Diante das afirmações, estão 

corretas as afirmativas, EXCETO: 

 

a) Nas comunidades, a saúde pública está 

relacionada à ausência de doença de seus 

habitantes, a um estado de completo bem 

estar físico. 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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b) Entende-se por poluição a “Degradação da 

Qualidade Ambiental, resultante de 

atividades que direta ou indiretamente” 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem 

estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a 

biota; afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; lancem 

matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos. 

c) A contaminação ambiental decorre da 

introdução, no meio ambiente, de elementos 

diretamente nocivos à saúde dos seres 

vivos, tais como organismos patogênicos, 

substâncias tóxicas ou radioativas. 

d) Os sistemas de saneamento, tais como: os 

sistemas de abastecimento de água; os 

sistemas de esgotos; os sistemas de 

limpeza urbana; os sistemas de controle de 

alimentos e sistemas de controle de 

poluição objetivam evitar que os resíduos da 

atividade humana (sólidos, líquidos ou 

gasosos) causem desequilíbrio ecológico, 

poluição e/ou contaminação. 

e) Pode-se conceituar saneamento como 

sendo o controle de todos os fatores do 

meio físico que exercem ou podem exercer 

efeito deletério sobre seu bem-estar, físico, 

mental e social. 

 

 

Fabriciano Dias foi contratado como Agente de 

Vigilância Sanitária do Município de Barreiras 

do Piauí. Sabe o profissional que o controle 

sanitário dos alimentos, é correto dizer: 

a) A higiene dos alimentos é uma das 

condições essenciais para a promoção e a 

manutenção da saúde e deve ser 

assegurada pelo controle eficiente da 

qualidade sanitária do alimento em todas as 

etapas da cadeia alimentar. 

b) Entende-se por cadeia alimentar somente 

as etapas que envolvem o armazenamento 

da matéria-prima até o consumo. 

c) Fatores, tais como a utilização de 

agrotóxicos e outros aditivos químicos na 

agropecuária, não são considerados com a 

finalidade de controle sanitário dos 

alimentos. 

d) A manipulação no preparo e consumo dos 

alimentos sem os devidos cuidados de 

higiene, entre outros, tem baixa contribuição 

para a incidência de doenças na população. 

e) As doenças transmitidas por alimentos 

(DTAs) são atribuídas à ingestão de 

alimentos e/ou água contaminados somente 

por agentes de origem biológica, cuja 

presença no organismo em determinadas 

concentrações pode afetar a saúde humana, 

em nível individual ou coletivo. 

 
 

 
 

 

Em uma reunião dos membros do Programa 

Saúde da Família, em Barreiras do Piauí; o 

Médico componente da equipe afirmou que em 

relação a doenças de origem animal, cuja carne 

e leite se destinam ao consumidor, estão 

corretas as afirmativas, EXCETO: 

a) A teníase e a triquiníase são doenças que 

podem ser transmitidas ao homem por 

ingestão de carnes de boi e de porco 

contaminadas, cuja contaminação pode ser 

ocasionada pelo destino inadequado das 

águas residuárias, por pastos contaminados 

por águas de despejos de dejetos, verduras 

adubadas com fezes de suínos parasitados. 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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b) A brucelose, cujo agente é a Brucellasp, é 

uma doença transmitida principalmente pela 

ingestão de leite cru e queijo não 

pasteurizado proveniente de bovino e 

caprino infectados por Brucela, além disso, 

é transmitida pela carne mal cozida de 

bovinos, suínos, caprinos e animais de 

caça. 

c) Com a finalidade de evitar a transmissão 

dessas doenças, deve-se manter esses 

animais em condições de higiene 

adequadas. 

d) Deve-se evitar, por exemplo, que suínos 

andem à solta, alimentando-se de fezes 

humanas e restos de comida encontrados 

em monturos de lixo, o que pode ocasionar 

a sua contaminação com larvas de tênias 

(cisticercose) e triquinas. 

e) Suínos devem ser mantidos em pocilgas 

higiênicas. Nestas condições, pode-se 

aceitar que esses animais se alimentem de 

lixo cru. 

 

 
 

 

É verdadeiro afirmar com relação ao controle 

sanitário das escolas municipais de Barreiras do 

Piauí e locais de trabalho, EXCETO: 

a) O saneamento dos locais de trabalho deve 

satisfazer aos requisitos de segurança, de 

saneamento básico, de ambiente físico e de 

proteção contra doenças profissionais. 

b) O saneamento das escolas deve satisfazer 

aos requisitos de segurança, de 

saneamento básico, de ambiente físico e de 

ordem social. 

c) A importância sanitária dos locais de 

trabalho tem como propósito promover as 

melhorias das condições de saneamento, 

com a finalidade de elevar o nível de saúde 

e prevenir a ocorrência de doenças entre os 

trabalhadores. 

d) O controle sanitário dos locais de trabalho 

possibilita a proteção contra as doenças 

profissionais. Entre as principais, pode-se 

citar as doenças denominadas de 

saturnismo, silicose, cardíacas, dermatoses, 

etc. 

e) Os requisitos necessários ao bom ambiente 

físico objetivam evitar doenças, fadigas, 

acidentes e obter melhoria de produção. 

Estes requisitos são: boa iluminação, 

ventilação adequada, conforto térmico e 

conforto auditivo. 

 

 

Para Paulo Moreno dos Santos, Agente de 

Vigilância Sanitária, o controle sanitário dos 

cemitérios; pode-se afirmar: EXCETO: 

a) Os cemitérios podem ser fonte geradora de 

impactos ambientais. A localização e 

operação inadequadas de necrópoles em 

meios urbanos podem provocar a 

contaminação de mananciais hídricos por 

microrganismos que proliferam no processo 

de decomposição dos corpos. 

b) A probabilidade de ocorrência de bactérias 

na solução do solo ou na água subterrânea 

ao redor dos cemitérios é muito menor do 

que a de ocorrência de vírus. 

c) O impacto potencial dos cemitérios 

horizontais é decorrente da produção de 

gases (CO2, NH3, alguns compostos 

voláteis como as diaminas) e do produto de 

coliqüação, que é um líquido viscoso, pouco 

mais denso do que a água, contendo os 

subprodutos químicos e biológicos liberados 

durante a decomposição do corpo humano. 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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d) Os gases constituem emissões atmosféricas 

de pequena magnitude na área dos 

sepultamentos. 

e) O principal risco que pode ser efetivamente 

associado à atividade dos cemitérios reside 

em possibilitar a ocorrência ou disseminar 

doenças a partir de microrganismos, por 

contato direto (risco maior para os 

funcionários) ou por meio da contaminação 

de fontes de abastecimento de água para 

consumo humano e corpos d’água 

superficiais nas vizinhanças. 

 

 

 

Em Barreiras do Piauí, a Vigilância Sanitária do 

Estado notificou o município, em face das 

condições de funcionamento, e controle 

sanitário do matadouro. Diante do fato é correto 

afirmar que: 
 

a) Por meio da inspeção ante mortem, 

realizada nos currais, apenas os animais 

com procedência registrada podem ter o 

estado de nutrição apreciado, de tal forma a 

separar os que se apresentam enfermos ou 

traumatizados. 

b) Entre as doenças, cujos sintomas podem 

ser percebidos no exame do gado em pé, 

destaca-se a febre aftosa. A rês afetada 

apresenta pêlos arrepiados, respiração 

difícil, feridas na boca e temperatura 

elevada, ao tempo em que expele uma 

secreção gamosa pelas narinas. 

c) Para o diagnóstico da tuberculose, a língua 

deve ser observada cuidadosamente, de 

preferência antes do abate do animal. 

d) Os animais abatidos não devem tocar no 

chão e por isso ficam pendurados em 

ganchos, que por meio de rodas deslizam 

suavemente sobre trilhos instalados 

horizontalmente. Assim suspensos, sofrem 

o esquartejamento; após esta etapa não 

haverá mais necessidade de análise do 

animal. 

e) A limpeza em todas as operações deve ser 

garantida pela presença de sistemas de 

suprimento d´água e de remoção de esgoto, 

ainda que o lançamento de esgoto in natura 

contribua com baixo impacto ambiental. 

 

 

 

No Município de Barreiras do Piauí, iniciou-se 

por parte da população mais abastada 

economicamente a construção de várias 

piscinas. Em relação aos aspectos de 

prevenção à saúde em piscinas, são corretas as 

afirmativas, EXCETO: 
 

a) Com relação à supervisão dos banhistas, 

tornam-se necessárias as medidas de 

higiene pessoal. 

b) Com relação à supervisão dos 

banhistas,torna-se necessária a 

obrigatoriedade de exame médico periódico. 

c) Com relação à operação e manutenção das 

piscinas, pode-se afirmar que as que 

utilizam água comprovadamente sem 

contaminação, portanto sem a necessidade 

de utilização de tratamento químico, do tipo 

de encher para em seguida se esvaziar 

após seu uso, são preferenciais em relação 

as de encher sem esvaziar (somente 

complementando o nível de água) com 

utilização de produtos desinfectantes, por 

não haver necessidade de tratamento além 

do custo desnecessário com a compra de 

produtos químicos. 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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d) Com relação aos aspectos construtivos, 

torna-se obrigatória a existência de 

chuveiros para banhos, no entorno da 

piscina, a fim de obrigar os usuários a 

utilizá-los antes da entrada no recinto da 

mesma. 

e) Para manter uma água saudável e cristalina, 

existem fatores essenciais que precisam ser 

atendidos quanto ao seu tratamento. O 

tratamento da água é dividido em dois tipos, 

o tratamento do tipo físico e do tipo químico. 

 

 
 

Pablo dos Santos é Agente de Vigilância 

sanitária, contratado pelo Município de 

Barreiras do Piauí. Diante do controle de 

Artrópodes e Roedores, pode-se afirmar que:, 

EXCETO: 

a) Os grupos de Artrópodes de maior interesse 

sanitário pertencem à Classe Insecta 

(insetos) e Arachinida (aranhas, escorpiões, 

etc.). 

b) Como exemplo de insetos de interesse 

sanitário tem-se: as moscas (Exemplo: 

Musca domestica); mosquitos (Exemplo: 

Aedes aegypti); barbeiros (Exemplo: 

Triatomainfestans); baratas (Exemplo: 

Periplaneta americana); etc. 

c) Além dos prejuízos econômicos, os 

roedores causam prejuízos à saúde 

humana, pois são transmissores de uma 

série de doenças ao homem e a outros 

animais, participando da cadeia 

epidemiológica de varias zoonoses. 

Leptospirose, peste, tifo murino, febre da 

mordedura são algumas das principais 

doenças das quais o roedor participa de 

forma direta ou indireta. A ratazana 

(Rattusnorvegicus), o rato de telhado 

(Rattusrattus) e o camundongo (Mus 

musculus) são particularmente importantes 

do ponto de vista sanitário. 

d) Para que o Controle de roedores seja 

viabilizado, entre outros aspectos, é 

necessário agilizar os serviços de coleta de 

lixo, aprimorar a utilização de aterros 

sanitários, aperfeiçoar a legislação sanitária 

e promover o envolvimento e participação 

da comunidade nas atividades de prevenção 

e controle, melhorando, deste modo, as 

condições de vida e moradia da população. 

e) O Controle de roedores, referido no item 

anterior, denomina-se de desratização. 

 

 

Renata é Engenheira Ambiental da SEMAR-PI. 

Em uma palestra realizada a comunidade 

escolar do ensino médio de Barreiras do Piauí e 

a acerca dos resíduos sólidos das unidades de 

saúde do município, são corretas as afirmativas, 

EXCETO: 

a) Resíduos infectantes são todos aqueles 

resíduos que, por suas características de 

maior virulência, infectividade e 

concentração de patógenos, apresentam 

risco potencial adicional à saúde pública. 

Ex: descarte de vacinas de 

microorganismos vivos ou atenuados. 

b) Rejeitos radioativos são os materiais 

resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades 

superiores aos limites de isenção 

especificados na norma Cnen-NE-6.02 

(Licenciamento de Instalações Radiativas), 

e para os quais a reutilização é imprópria ou 

não prevista. Enquadram-se neste grupo 

todos os resíduos contaminados com 

radionuclídeos. 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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c) Resíduos Químicos são os resíduos que 

contêm substâncias químicas que 

apresentam riscos aos seres vivos ou ao 

meio ambiente, não sendo considerados 

propriamente resíduos de serviço de saúde. 

Exemplo: os resíduos dos insumos 

farmacêuticos quando vencidos e ou 

contaminados. 

d) Resíduos comuns são todos os resíduos 

gerados nos serviços de saúde e que, por 

suas características, não necessitam de 

processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e 

tratamento, devendo ser considerados 

resíduos sólidos urbanos. Por sua 

semelhança aos resíduos domiciliares, não 

apresentam risco adicional à saúde pública. 

Enquadram-se neste grupo os resíduos de 

varrição, flores, podas e jardins. 

e) Perfurocortantes são os objetos e 

instrumentos contendo cantos, bordas, 

pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, 

capazes de cortar ou perfurar. Enquadram 

se neste grupo bisturis, agulhas, ampolas de 

vidro, lâminas e outros assemelhados 

provenientes de serviços de saúde. 

 

 

 

Sobre as doenças de interesse em saúde 

pública, considere: “A água tem grande 

importância para a saúde, através da mesma 

muitosmicroorganismos são transportados, 

podendo ocasionar doenças ao homem”. Em 

face do enunciado, estão corretas as 

afirmativas abaixo, EXCETO: 

a) O fator quantitativo da água tem tanto ou 

mais importância que a qualidade, na 

prevenção de algumas doenças. A escassez 

da água, dificultando a limpeza corporal e 

do ambiente, permite a disseminação de 

enfermidades associadas à falta de higiene. 

Exemplo: doenças cutâneas, etc. 

b) Certas doenças diarréicas, do tipo 

Shigelose, variam inversamente à 

quantidade de água disponível, “per capita”, 

mesmo que essa água seja de qualidade 

muito boa. 

c) As doenças transmissíveis pela água 

classificam-se em doenças de transmissão 

hídrica e doenças de origem hídrica. 

d) São exemplos de doenças de origem hídrica 

a fluorose, o bócio, o saturnismo, e a 

dengue. 

e) As bactérias, os protozoários, os vermes e 

os vírus são tipos de microorganismos 

patogênicos causadores de doenças de 

transmissão hídrica, que são, 

respectivamente, a febre tifóide, a disenteria 

amebiana, a esquistossomíase e 

poliomielite. 

 

 

 

Marque o que se pede. 

I - O termo zoonose caracteriza as doenças e 

infecções naturalmente transmitidas entre os 

animais e o homem, portanto, pode-se afirmar 

que o agente causal de uma zoonose pode ser 

transferido de um hospedeiro infectado a outro, 

apenas pela picada de insetos contaminados. 

II - Muitos parasitas que atacam o homem 

passam parte de suas vidas com hospedeiros 

não humanos, portanto, o conhecimento da 

ecologia dos vários vetores (transmissores) de 

doenças como a dengue e a febre amarela é 

essencial ao seu controle, e a falta de atenção 

para com essa ecologia tem, por vezes, levado 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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ao fracasso dessas ações, porém, atualmente, 

há um consenso de que o êxito de qualquer 

programa de controle do mosquito Aedes 

depende da aplicação de inseticidas de ação 

residual no tratamento focal. 

III – A raiva é uma doença mortal ao homem e 

aos animais, por isso deve-se adotar medidas 

severas para o seu controle. Fazem parte da 

cadeia de transmissão dessa doença apenas os 

animais vertebrados. 

 

a) Os itens I e III estão corretos e o item II 

encontra-se incorreto 

b) Existe apenas dois itens corretos 

c) O item III encontra-se incorreto  

d) O item II encontra-se correto e o item I 

encontra-se incorreto 

e) N.R.A 

 

 

 

No meio urbano, os principais animais 

transmissores da raiva são os cães e os gatos. 

Para atender às medidas de prevenção e 

controle da raiva deve-se vacinar os cães e não 

permitir seu acesso à rua. 
 

II - Em atendimento à solicitação de um 

morador sobre a presença de animais de rua 

(cães), abandonados após a remoção de uma 

favela, fomos informados de que uma criança 

foi agredida por um desses cães (acidente leve) 

há 3 dias e que esse mesmo cão desapareceu. 

Deve-se encaminhar essa criança à Unidade de 

Saúde da região a fim de receber tratamento 

pós-exposição. 

III -Morcegos são animais que têm encontrado 

nas grandes cidades ótimas condições de 

sobrevivência, pois encontram abrigo nas 

nossas construções e alimento no meio 

ambiente urbano (frutos e insetos). Portanto, 

pode-se afirmar que apenas os morcegos 

hematófagos transmitem a raiva. 
 

a) Todos os itens encontram-se corretos 

b) Apenas o item III encontra-se correto 

c) O item II encontra-se incorreto e o item I 

encontra-se correto 

d) Existe dois itens incorretos  

e) N.R.A 

 

 

 

Responda o que se pede.  

 

I - Um morador encontrou, pela manhã, um 

morcego morto na porta de sua residência e 

imediatamente solicitou ajuda ao serviço de 

zoonoses; este encaminhou para o local um 

agente que corretamente manipulou o animal 

com luvas e o encaminhou para o serviço de 

zoonoses.C 

II -A Dengue e febre amarela são doenças de 

notificação compulsória, e o vetor ocorre nas 

grandes cidades pela deficiência de 

saneamento básico com valetas de águas 

poluídas. 

III – A febre amarela é uma doença de 

notificação compulsória internacional e a 

vigilância epidemiológica tem 2 objetivos 

principais: tratamento dos criadouros e 

vacinação das pessoas que vão viajar para o 

exterior. 

 

a) Todos os itens estão corretos 

b) Os itens I e II encontram-se corretos 

c) O item III encontra-se incorreto e o item I 

encontra-se correto 

d) Existe dois itens corretos 

e) N.R.A    

 

 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Responda: 

I - Durante a visita de inspeção em uma creche 

municipal, verificou- se a presença de baratas 

em grande quantidade. Neste caso, deve-se 

realizar desinsetização e adotar medidas de 

controle no meio ambiente. 

II - Diante de várias reclamações sobre a 

presença de carrapatos nas residências em 

frente a uma praça, observou-se que os 

moradores permitem que seus cães passeiem 

nessa praça que está com mato alto. As 

medidas que devem ser adotadas nesse local 

são corte imediato do mato a menos de 10 cm e 

aplicação de carrapaticidas nos animais dessa 

área. 

III -Em uma região periférica da cidade, as 

moscas vêm causando inúmeros transtornos 

aos moradores. Durante a visita da equipe de 

vigilância, verificou-se a existência de pequenas 

criações de frangos. Assim, o agente deve 

inspecionar os locais com concentração de 

animais (frangos) e orientar a realização de 

desinsetização, já que as moscas vivem de 25 a 

30 dias. 

 

a) Existe penas dois itens corretos  

b) O item I encontra-se incorreto e o item III 

encontra-se correto 

c) Todos os itens encontram-se corretos 

d) O item II encontra-se incorreto 

e) N.R.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque a alternativa correta. 

I -O aparecimento de escorpiões em uma área 

da cidade deixou os moradores tão alarmados 

que chamaram a imprensa, pois todos temiam 

acidentes com esses animais. Os agentes de 

vigilância devem utilizar venenos contra 

escorpião em toda região onde esses animais 

apareceram.  

II - Duas espécies de escorpiões são os 

maiores responsáveis pela ocorrência de 

acidentes no Estado de São Paulo, mas 

atualmente verifica-se aumento dos casos de 

aparecimento do escorpião amarelo ( 

Tityusserrulatus ). Um dos motivos que pode 

explicar por que esse fato vem ocorrendo é os 

escorpiões amarelos colocam grande número 

de ovos. 

III - Os escorpiões são muito resistentes a 

produtos químicos, que quase sempre apenas 

os desalojam. Esses animais são do grupo dos 

insetos, ativos à noite, e abrigam-se em lugares 

escuros e úmidos. 

 

a) Os itens I e II encontra-se corretos 

b) Apenas o item III encontra-se incorreto 

c) O item I encontra-se correto 

d) Os itens II e III encontram-se corretos 

e) N.R.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 
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Marque o correto. 

I - O pombo doméstico (Columbalivia) é 

conhecido por sua proximidade com o homem, 

especialmente no ambiente urbano, onde estes 

animais se adaptaram rapidamente a qualquer 

estrutura arquitetônica. Para o seu controle, 

pode-se afirmar que sem que se processe de 

forma adequada a eliminação de fontes de 

abrigo, água e alimentação dessas aves, não 

teremos sucesso no seu controle. 

II - Em atendimento à solicitação sobre a 

presença de roedores em um determinado 

bairro da cidade, verificou-se que os munícipes 

relatam a presença de ratos grandes, rabo 

comprido, andando no alto, atravessando em 

fios. No controle de roedores, deve-se conhecer 

os hábitos desses animais para realizar um 

tratamento adequado, pois os ratos têm 

grandes habilidades, mas todo rato grande 

denomina-se ratazana. 

III - No bairro centro velho, onde reside uma 

população carente de saneamento básico, 

vivendo em palafitas e lançando o esgoto no 

córrego, 10 a 15 dias após uma enchente nesse 

local ocorreram 5 casos de leptospirose, em 

diferentes barracos. Pode-se afirmar que os 

ratos brancos criados por um dos moradores 

(em gaiolas) foram os responsáveis pela 

doença. 

 

a) Todos os itens encontram-se incorretos  

b) O item I encontra-se correto 

c) O item III encontra-se correto e os itens I e II 

encontram-se incorretos 

d) Apenas o item II encontra-se correto 

e) N.R.A 

 

 

 

 

Marque o que se pede. 

I -Ao atender à solicitação de alta infestação de 

roedores em uma área, verificou-se que os 

moradores mantinham materiais inservíveis, 

mato, lixo mal acondicionado, restos de 

alimentos dos animais de estimação nos 

quintais. Para se obter um efetivo controle de 

roedores na área, os moradores devem realizar 

desratização e adotar medidas de anti-

ratização. 

II – Os diferentes tipos de lixo se classificam de 

acordo comsua origem. Dos espaços públicos: 

como ruas e praças, ochamado 'lixo de 

varrição', com folhas, terras,entulhos. 

III - É considerado o melhor método de 

tratamento de lixo, em relação ao meio 

ambiente, uma vez que diminui a quantidade de 

lixo enviado a aterros sanitários, e reduz a 

necessidade de extração de mais matéria-prima 

diretamente da natureza Coleta seletiva do lixo.  

IV -As principais medidas para se prevenir dos 

efeitos da poluição sonora podem ser, exceto a 

educação da população. 

 

a) Os itens I e III encontram-se corretos 

b) Apenas o item II encontra-se incorreto 

c) O item I encontra-se correto e o item III 

incorreto 

d) O item II encontra-se correto 

e) N.R.A 
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Marque a alternativa correta. 

I -Não é uma Medida de Combate a Poluição 

Atmosférica Planejar ações que piore qualidade 

do ar. 

II -Para reduzir a concentração dos poluentes 

atmosféricos são necessárias tanto medidas 

preventivas 

como corretivas, assumindo a informação um 

papel fundamental na mobilização dos 

cidadãos. Entre os principais meios de 

intervenção disponíveis não se conta com 

estabelecimento de limites de qualidade do ar 

ambiente. 

III -O método mecânico para desratização é 

feito com os raticidas agudos ou crônicos.E 

a) Todos os itens encontram-se incorretos 

b) Apenas o item II encontra-se incorreto 

c) Existe dois itens corretos 

d) O item I encontra-se correto e o item III 

incorreto 

e) N.R.A 

 

 

 

Marque o que se pede: 

I - .É um tipo de zoonose que a transmissão se 

dá de um hospedeiro vertebrado infectado a um 

vertebrado suscetível, por contato, veiculação 

ou vetor mecânico Zoonoses diretas.  

II -Não é uma doença sexualmente 

transmissível Ébola.  

III -É uma doença sexualmente transmissível 

(DST) que se caracteriza pela formação de 

verrugas no períneo, conhecidas popularmente 

como crista de galo ou jacaré Condiloma 

acuminado.  

 

a) O item I encontra-se correto e o item III 

incorreto 

b) Existe dois itens incorretos 

c) Existe apenas um item correto 

d) O item II encontra-se incorreto  

e) N.R.A 
 

 
 

Marque o que se pede. 

I - As ações de informação, educação e 

comunicação em saúde permeiam todo o 

trabalhode Vigilância Sanitária. É importante 

que não apenas os usuários mas também os 

prestadoresde serviços sejam orientados e 

esclarecidos nas suas dúvidas quanto à 

maneira de como procederpara disponibilizar à 

população bens de consumo e serviços de 

qualidade, de modo a minimizar eaté eliminar 

os riscos à saúde dos usuários. 

II -O papel educativo desenvolvido pelos 

agentes de Vigilância Sanitária é de 

fundamental importânciasocial. Portanto, é 

importante investir no processo de educação, a 

fim de instrumentalizar aformação de uma 

massa crítica que, assim, possa exercer sua 

cidadania.  

III - No tocante ao campo específico de atuação 

da Vigilância Sanitária, é importante informar 

maisprecisamente o consumidor sobre seus 

direitos, principalmente com relação à defesa 

de suaprópria saúde. Só assim ele poderá exigir 

produtos e serviços capazes de garantir 

epreservar sua integridade.  

a) Todos os itens encontram-se corretos  

b) Existe dois itens corretos apenas 

c) O item I encontra-se correto e o item I 

incorreto 

d) O item III encontra-se incorreto 

e) N.R.A 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




