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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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SINDICATO DOS ATLETAS PEDE USO DE 

TECNOLOGIA NO FUTEBOL E PRESSIONA A FIFA 
 

1. O Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol, 

FIFpro, apresentou comunicado nesta segunda-feira 

em que pede para que recursos eletrônicos sejam 

testados imediatamente no esporte. A discussão 

sobre o uso da tecnologia voltou à tona após dois 

erros clamorosos de arbitragem no domingo, 

envolvendo os jogos entre Alemanha x Inglaterra e 

Argentina x México, pela Copa do Mundo. 

 

2. O presidente da FIFpro, Gerardo González, justifica 

que está em jogo a “credibilidade do futebol”, 

ressaltando que em consultas anteriores os atletas 

se mostraram favoráveis à aplicação de recursos 

tecnológicos. 

 

3. González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da Fifa, que resistem às propostas de 

inclusão de auxílios externos para a arbitragem. 

 

4. São várias as propostas de ajuda da arbitragem: chip 

na bola que acusaria quando passasse a linha, 

sensores nas linhas de meta, direito a pedido de 

replay em lances decisivos. O tênis e o futebol 

americano, por exemplo, já utilizam o replay para 

esclarecer lances duvidosos. 

 

5. “O mundo inteiro reclama quando esses erros 

ocorrem, mas segue enorme resistência à introdução 

de novos recursos. Fica difícil digerir. O erro na 

partida entre Inglaterra x Alemanha seria mais fácil 

de evitar. Não existe nenhum só argumento sólido 

que impeça o uso da tecnologia nas linhas de meta”, 

destacou o secretário da FIFpro, Tijs Tummers. 

 

6. A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz 

uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no 

travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem 

não deu gol. 

 

7. A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 

2 aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou 

com vitória alemã por 4 a 1. 

 

8. No caso do gol irregular de Tevez (estava impedido), 

a FIFpro acredita que a arbitragem soube que o telão 

havia flagrado impedimento, mas não mudaram 

decisão inicial por questão de “veto aos eletrônicos”. 

 

9. O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto 

Rossetti após o gol de Tevez para discutir a jogada. 

O telão no estádio exibiu o replay. Os jogadores 

mexicanos pressionaram o auxiliar pedindo para que 

a arbitragem recorresse à ajuda externa para 

comprovar a ilegitimidade do gol.  

 

http://copadomundo.uol.com.br/2010/ultimas-

noticias/2010/06/28/sindicato-dos-atletas-pede-uso-de-

tecnologia-no-futebol-e-pressiona-a-fifa.jhtm 

 

01) A afirmativa correta, segundo o texto, é: 

 

(A) O veto aos eletrônicos tem tirado aquilo que de 

mais significativo há no futebol, a propriedade de 

encantar a todos não obedecendo a princípios 

lógicos.  

(B) Os argumentos que existem, para a defesa da não 

utilização de recursos tecnológicos no auxílio à 

arbitragem, são inconsistentes, segundo o 

secretário da FIFpro, Tijs Tummers. 

(C) Um dos argumentos que ensejam a adoção de 

recursos tecnológicos para auxílio da arbitragem, 

parte do fato que alguns esportes já os utilizam na 

tomada de decisões durante a partida, o que de 

forma alguma tiraria o brio desses esportes.  

(D) Dentre os inúmeros recursos existentes como chip 

na bola, sensores nas linhas de meta a proposta 

mais discutida e aceita pela FIFA seja o uso de 

replay em lances decisivos, o que tem animado o 

Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol, 

FIFpro. 

 

02) De acordo com o texto, o que ensejou novamente a 

abertura da discussão a respeito da adoção de 

recursos tecnológicos para o auxílio da arbitragem, 

foi: 

 

(A) Os diversos erros que desde tempos imemoriais 

vem acontecendo no futebol sem ninguém nunca 

tomar providência.   

(B) Os erros de arbitragem ocorridos após as partidas 

entre Alemanha e Inglaterra e Argentina e México, 

pela Copa do Mundo. 

(C) O gol de Lampard que o juiz uruguaio não viu e o 

de Tevez em posição de impedimento. 

(D) a recusa do árbitro Roberto Rossetti em anular o 

gol ilegítimo do atacante argentino. 

 

03) Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um vocábulo do texto 

em: 

 

(A) ... A discussão sobre o uso da tecnologia voltou à 

tona = aprofundar-se 

(B) ... após dois erros clamorosos de arbitragem no 

domingo = sedutores  

(C) ... pedindo para que a arbitragem recorresse à 

ajuda externa = pedir auxílio  

(D) ... González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da Fifa = passível 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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04) No segmento “O mundo inteiro reclama quando 

esses erros ocorrem, mas segue enorme 

resistência à introdução de novos recursos.”,  

 

O termo sublinhado pode ser corretamente substituído, 

sem prejuízo para o sentido, por: 

(A) dessa forma. 

(B) apesar disso. 

(C) por enquanto. 

(D) daí a pouco. 

 

05) Em relação ao trecho “São várias as propostas de 

ajuda da arbitragem: chip na bola que acusaria 

quando passasse a linha, sensores nas linhas de 

meta, direito a pedido de replay em lances 

decisivos.” 

 

Os dois pontos introduzem considerando o contexto: 

(A) citação exata de fatos relacionados ao problema 

descrito 

(B) repetição de ideias já aludidas acima, no parágrafo 

anterior. 

(C) segmento de sentido explicativo, por sua função 

vocativa.  

(D) sequência enumerativa dos recursos tecnológicos 

passiveis de serem utilizados.  

 

06) Transpondo a oração “González questiona a 

posição inflexível dos dirigentes da FIFA” para voz 

passiva, a forma verbal ficará: 

 

(A) há de ser questionada 

(B) tinha sido questionada 

(C) foi questionado 

(D) é questionada 

 

07) “O Sindicato Internacional de Jogadores de 

Futebol, FIFpro, apresentou comunicado...” (1º 

parágrafo) 

 

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o 

grifado acima está na frase: 

(A) ... González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da FIFA... 

(B) ...O jogo terminou com vitória alemã... 

(C) ...No caso do gol irregular de Tevez... 

(D) ...quando esses erros ocorrem... 

 

08) Nas opções abaixo a única que apresenta todos os 

vocábulos corretamente grafados: 

 

(A) elétrodo – biótipo – biquini    

(B) dúplex – ravióli - soror  

(C) ortoépia – reptil – projétil   

(D) necrópsia – recorde - púdico    

 

 

 

 

09) A acentuação dos vocábulos proteína & proíbe, 

justifica-se porque: 
 

(A) as palavras são paroxítonas com ditongos 

intercalados. 

(B) as palavras são proparoxítonas. 

(C) há a ocorrência de hiatos e acentuam-se “i” e “u” 

sozinhos ou seguidos de “s”. 

(D) o acento agudo indica a tonicidade do “i” que não 

forma sílaba com a vogal anterior, e quando isso 

acontecer, sempre será acentuado. 

 

10) O único par de palavras abaixo que não possui 

dupla prosódia é: 

 

(A) alopata e alópata 

(B) amnésia e amnesia 

(C) boemia e boêmia 

(D) âmbar e ambar  

 

11) A correspondência inadequada entre o adjetivo 

gentílico e o seu referente, está em: 

 

(A) Buenairense (Buenos Aires) 

(B) Flamengo (Flandres) 

(C) Hieropolimita (Jerusalém)  

(D) Lisboeta (Lisboa) 

 

12) A opção que apresenta um erro em relação ao grau 

superlativo erudito do adjetivo e o seu designativo 

é: 
 

(A) amaríssimo (amado) 

(B) integérrimo (íntegro) 

(C) macérrimo (magro) 

(D) humílimo (humilde) 

 

13) Em relação ao plural dos adjetivos compostos a 

única opção abaixo grafada corretamente é:  

 

(A) A garota calçava sapatos azuis-marinho. 

(B) As cores de meus carros são azul-turquesas. 

(C) Comprei duas pastas laranjas. 

(D) Ela tinha olhos verde-claros. 

 

14) Assinale a opção abaixo cuja expressão destacada 

não é uma locução adjetiva: 

 

(A) A briga de foice durou mais de uma hora. 

(B) Depois do almoço voltaremos a discutir. 

(C) A camisa de brim ficou muito suja de lama. 

(D) A taxa de conservação do imóvel é muito cara 

 

15) Em uma das opções abaixo há um erro de 

concordância nominal, assinale-a: 
 

(A) Manteiga é péssimo para o organismo 

(B) Elas estavam muito revoltadas 

(C) Eles ganharam muitos prêmios 

(D) O governo espanhol e holandês fecharam acordo 

comercial 
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16) O Banco Central (BC) comunicou, na sexta-feira dia 

26 de julho, que entraria em circulação na segunda-

feira dia 29 de julho as novas cédulas. Sobre isso 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) As novas notas lançadas são de R$ 2 e de R$ 5, da 

Segunda Família de Cédulas do Real. 

(B) De acordo com comunicado do Departamento do 

Meio Circulante, as notas de R$ 2 mantém o 

padrão de cor predominante azul, e terá as 

mesmas dimensões.  

(C) A nota de cinco segue com o tom predominante 

lilás e passa a apresentar um tamanho diferente do 

atual. 

(D) Os principais itens de segurança nas duas cédulas 

são a marca d'água, o "quebra cabeças", no qual o 

valor da cédula aparece quando examinada contra 

a luz, marcas em alto relevo e elementos 

fluorescentes, visíveis sob a luz ultravioleta. 

 

17) A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que 

terminou no domingo dia 28 de julho com missa 

para mais de 3 milhões em Copacabana, a Jornada 

foi pontuada por algumas situações não esperadas. 

Analise as afirmações abaixo: 
 

I. O comboio papal, que saiu da base aérea do 

Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do 

Governador, com direção à Catedral Metropolitana, 

no Centro, ficou preso em um engarrafamento. 

II. Na terça-feira, quando a jornada foi oficialmente 

aberta, o metrô, principal meio de deslocamento 

dos devotos à praia de Copacabana, ficou parado 

por duas horas devido ao rompimento de um cabo 

de energia. 

III. A pane atrasou a chegada de milhares de fiéis que 

participariam da missa inaugural, presidida pelo 

arcebispo do Rio, Dom Raymundo Cardeal 

Damasceno Assis.  

IV. A fase final da jornada seria realizada no Campus 

Fidei, em Guaratiba foi transferido para 

Copacabana devido aos alagamentos que criaram 

um verdadeiro mar de lama no local. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 

18) "A paz (entre Israel e Palestina) é possível. Acredito 

nisso há anos". "Se conseguirmos obter 

compromissos razoáveis, já terá sido um marco." 

Essa declaração foi feita pelo ex-embaixador 

americano em Israel, que será o responsável por 

coordenar os diálogos de paz entre representantes 

dos governos de Israel e Palestina. Esse 

embaixador é: 

(A) Martin Indyk 

(B) Condy Raguet 

(C) William Hunter 

(D) Robert Cumming Schenck 

 

19) Negociadores palestinos e israelenses vão se 

reunir no próximo dia 14 de agosto em Jerusalém, 

informou o Departamento de Estado americano. 

Sobre os pontos básicos das negociações entre 

Israel e Palestinos analise as afirmações abaixo: 

 

I. Os palestinos aspiram a um Estado plenamente 

soberano e independente na Cisjordânia e na faixa 

de Gaza, com a capital em Jerusalém Oriental. 

II. Israel quer um Estado palestino desmilitarizado, 

uma presença militar no longo prazo no Vale da 

Cisjordânia da Jordânia e a manutenção do 

controle de seu espaço aéreo e das fronteiras 

exteriores. 

III. Os palestinos desejam que Israel saia dos 

territórios que ocupou após a Guerra dos Seis Dias 

de 1967 e desmantele por completo os 

assentamentos judeus. 

IV. Os palestinos pedem um congelamento do 

processo de colonização enquanto durarem as 

colonizações de paz. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

20) Depois de três anos de bloqueio e mais de seis 

décadas de conflito, Tzipi Livni, do lado israelense, 

e Saeb Erakat, do lado palestino, retomaram as 

conversações diretas em 29 e 30 de julho, 

impulsionadas pelo secretário de Estado 

americano, John Kerry. Ambas as partes decidiram 

buscar selar um acordo de paz final em um prazo 

de nove meses e voltar a se reunir no mês de 

agosto em Israel ou nos Territórios Palestinos. 

Sobre os pontos de negociações entre palestinos e 

israelenses coloque V(Verdadeiro) ou F(Falso) a 

seguir assinale a alternativa com a sequência 

correta de cima para baixo. 

 

 ) Israel descarta voltar às fronteiras anteriores a 

1967, mas está pronto para deixar algumas regiões 

da Cisjordânia, ao mesmo tempo em que anexa os 

maiores assentamentos, onde vivem cerca de 360 

mil israelenses, incluindo alguns de Jerusalém 

Oriental. 

 ) Israel arrebatou a zona árabe de Jerusalém da 

Jordânia em 1967 e depois a anexou, uma medida 

que nunca foi reconhecida pela comunidade 

internacional. Os israelenses consideram a cidade 

como sua capital "eterna e indivisível". 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
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 ) Os palestinos querem fazer de Jerusalém 

Oriental, lar de 280 mil palestinos e de mais de 200 

mil israelenses, a capital de seu futuro Estado. 

 ) Os palestinos exigem que Israel reconheça seu 

"direito ao retorno" e pedem que durante as 

negociações de paz aceite o princípio da 

pertinência desta exigência, cuja concretização 

seria acordada entre as duas partes. 

 ) Israel rejeita o direito ao retorno. O primeiro-

ministro, Benjamin Netanyahu quer, por sua vez, 

que os palestinos reconheçam o Estado de Israel 

como "o estado do povo judeu". 

 ) Israel controla a maioria das fontes subterrâneas 

da Cisjordânia. Os palestinos querem uma 

distribuição mais igualitária do recurso. 

 

(A) V – F – V – F – V – F 

(B) F – V – F – V – F – F 

(C) V – V – V – V – V – V 

(D) F – F – V – V – F – V  
 

 
 
 

 

21) Prevenção consiste em procedimentos que visam 

proteger e melhorar a saúde de uma população. 

Para que uma ação sanitária possa ser 

desenvolvida para combater uma doença, é 

indispensável que algumas ou todas as causas 

assim como o modo, devam participar do 

desenvolvimento da doença para que sejam 

identificadas. Sobre as ações preventivas é 

CORRETO afirmar que: 

 

(A) As ações saneadoras promovem a utilização de 

agentes saneantes (água sanitária) em locais 

ocupado por populações de classes baixa. 

(B) As ações educativas levam à comunidade, os 

conhecimentos relativos às ações de saúde, 

objetivando a aceitação do programa a ser 

implantado e facilitar-lhe o uso de princípios 

higiênico- sanitários. 

(C) As vacinas antitóxicas são vacinas preparadas com 

patógenos sem qualquer atenuação ou processo 

que diminua a virulência deste. 

(D) A vacinação é o único processo preventivo que não 

apresenta efeito colateral, e tendo 100% de 

eficiência. 

 

22) A produção de alimentos de forma higiênica diminui 

os riscos de contaminação e aumenta a segurança 

alimentar. A produção de alimentos seguros requer, 

EXCETO: 

 

(A) O controle na fonte. 

(B) A utilização de produtos duvidosos e não 

higiênicos. 

(C) O controle do desenvolvimento e processo dos 

produtos. 

(D) As boas práticas higiênicas durante a produção, 

manipulação e processamento. 

23) A Vacinação com BCG (bacilo de Calmette-Guërin) 

deve seguir as recomendações abaixo: 

 

I. A vacina BCG-ID deverá ser aplicada nos contatos 

intradomiciliares, sem presença de sinais e 

sintomas de Hanseníase, no momento da avaliação 

independentemente de serem contatos de casos 

Paucibacilares ou Multibacilares.  

II. A aplicação da vacina BCG depende da história 

vacinal: se o contato não possuir cicatriz vacinal de 

BCG, deverá ser prescrita uma dose da vacina  

BCG.  Caso possua  uma  cicatriz  de  BCG,  

deverá  ser prescrita uma dose adicional de vacina 

BCG.  

III. Caso possua duas cicatrizes vacinais não deverá 

receber nenhuma dose da vacina BCG. 

IV. A vacina deve ser reforçada anualmente. 

 

Estão CORRETAS apenas: 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) I, II e III. 

 

24) Todas as alternativas podem ser classificadas 

como saneantes, EXCETO: 

 

(A) Águas sanitárias. 

(B) Polipropileno. 

(C) Repelentes. 

(D) Inseticidas. 

 

25) A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 

que pode ser de curso benigno ou  grave  

dependendo  da  forma  em que  se  apresenta. No 

Brasil é transmitida principalmente pelo vetor: 

 

(A) Triatoma Cajannense. 

(B) Aedes Aegypti.  

(C) Vibrio cholerae. 

(D) Chlamydia trachomatis. 

 

26) A lei que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é a: 

 

(A) Lei Municipal. 

(B) Lei 8080/90. 

(C) Lei 8142/90. 

(D) Lei 10.507/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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27) O Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em 

Saúde – SINVAS tem como objetivo, prevenir e 

controlar os fatores de risco de doenças e de outros 

agravos à saúde, decorrentes do ambiente e das 

atividades produtivas. Portanto, é CORRETO 

afirmar que: 
 

(A) Atua na vigilância complementar do meio ambiente, 

avaliando o controle de pragas sobre plantações. 

(B) Tem como objetivo evitar a produção exagerada de 

rebanhos bovinos, evitando assim o 

desmatamento. 

(C) Identifica os riscos e divulga para o SUS e para a 

sociedade, as informações referentes aos fatores 

ambientais condicionantes e determinantes das 

doenças e outros agravos à saúde. 

(D) Visa aplicar duras penalidades ao que 

desobedecem ao código ambiental. 

 

28) A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão 

sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução 

crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos 

de latência clínica de menor ou maior tempo de 

duração. O agente etiológico da sífilis é: 
 

(A) Mycobacterium avium-intracellulare. 

(B) Candida albicans. 

(C) Treponema pallidum. 

(D) Chlamydia Tracomatis. 

 

29) De acordo com o Art. 2º da Lei 8.080/90 - A saúde 

é um direito fundamental do __________, devendo 

o __________ prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.  Marque a opção que 

apresenta as palavras que completam os espaços 

vazios, respectivamente: 
 

(A) Ministério da saúde – União. 

(B) Ser humano – Estado. 

(C) Ser vivo – Estado. 

(D) Cidadão – Estado. 
 

30) O Sistema Único de Saúde - SUS pode ser definido 

como: 
 

(A) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público. 

(B) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições privadas, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público. 

(C) Órgão do Ministério da Saúde de natureza 

permanente, que tem por finalidade atuar na 

formulação e controle da execução da política 

nacional de saúde. 

(D) Programa elaborado pelo governo Lula no ano de 

1990, com o intuito de assegurar o acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

31) Segundo o artigo 6º da Lei 8.080/90 a execução de 

ações como a de vigilância sanitária é ainda campo 

de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Partindo dessa afirmação marque a alternativa que 

melhor define vigilância sanitária, tendo por base o 

citado artigo: 
 

(A) Conjunto de pessoas que trabalham no combate a 

doenças infecciosas provocadas pelo mau uso dos 

alimentos e da água. 

(B) Conjunto de atividades que se destina à promoção 

e proteção da saúde dos trabalhadores. 

(C) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde. 

(D) Conjunto de atividades que visa a recuperação e a 

reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho.  

  

32) Compete à direção municipal do Sistema Único de 

Saúde - SUS, exceto: 
 

(A) Executar serviços de vigilância epidemiológica. 

(B) Gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 

referência estadual e regional. 

(C) Executar serviços de alimentação e nutrição. 

(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros. 

 

33) Seguindo o que diz a Lei 8.080, julgue os itens: 

 

1. Podem ser citados como fatores determinantes e 

condicionantes da saúde, entre outros, a 

alimentação, o meio ambiente e a educação. 

2. A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde são um 

dos objetivos do Sistema Único de Saúde – SUS. 

3. A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde-SUS, em caráter prioritário. 

4. As instituições federais, estaduais e municipais 

participarão do Sistema Único de Saúde – SUS, em 

caráter complementar. 
 

É correto afirmar que: 

(A) Apenas 1 está correto. 

(B) Apenas 1 e 2 estão corretos. 

(C) Apenas 2 e 4 estão corretos. 

(D) Todos estão corretos. 

 

34) Qualquer fator mórbido ou doença espacialmente 

localizada, temporalmente ilimitada, habitualmente 

presente entre os membros de uma população e 

cujo nível de incidência se situe sistematicamente 

nos limites de uma faixa endêmica chamamos: 
 

(A) Pandemia. 

(B) Endemia. 

(C) Período de incubação. 

(D) Epidemia. 
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35) A qualidade da água para consumo humano deve 

ser garantida a partir de ações centradas nos 

conceitos de vigilância e controle da qualidade da 

água para consumo humano. Sobre as exigências 

aplicáveis aos sistemas e soluções alternativas de 

abastecimento de água, pode se afirmar, EXCETO: 

 

(A) Toda água para consumo humano suprida por 

manancial superficial e distribuída por meio de 

canalização deve incluir tratamento por filtração. 

(B) A água fornecida para consumo humano, por meio 

de veículos, deve conter um teor mínimo de cloro 

residual livre de 0,5 mg/L. 

(C) O sistema de abastecimento de água deve contar 

com responsável técnico, profissionalmente 

habilitado. 

(D) A água fornecida para o consumo humano não 

deve conter nenhum tipo de contaminante ou 

aditivo, ficando proibido a presença de cloro 

residual na água. 

 

36) Tríplice Viral é a vacina em forma de suspensão 

contendo vírus vivos atenuados e vinculados em 

um meio estéril. Esta vacina é utilizada na proteção 

e utilização de quais doenças? 

 

(A) Varíola e Febre amarela. 

(B) Varíola e Rubéola. 

(C) Caxumba, Febre amarela e Raiva. 

(D) Caxumba e Rubéola.   

 

37) É uma doença causada por uma bactéria chamada 

Salmonella entérica sorotipo Typhi, qual a melhor 

forma de prevenção para tal enfermidade? 

 

(A) O consumo somente de água filtrada ou fervida, 

cuidados com a higiene pessoal e saneamento 

básico. 

(B) O único tratamento necessário é a reposição de 

fluidos para prevenir desidratação. 

(C) É fazer a vacinação anual contra o Influenza antes 

de iniciar o inverno. 

(D) Proteger as pessoas em áreas endêmicas 

incluindo: erradicação do mosquito, drogas 

profiláticas, e prevenção de picadas de mosquitos. 

 

38) A ancilostomíase, popularmente conhecida como 

amarelão, é uma doença parasitária intestinal. De 

acordo com os sintomas causados pelo parasita da 

doença, o Ancylostoma duodenale, assinale a 

opção correta. 

 

(A) O principal deles é a febre; começa sentir muito 

frio, seguido de fases de calor e dores abdominais. 

(B) Causa prurido anal noturno que pode levar à lesões 

na região anal, possibilitando a infecções 

bacterianas secundarias. 

(C) Anemia, dor abdominal, diarréia, náuseas e 

diminuição do apetite. 

(D)  Cólicas, flatulência, calafrios e taquicardia. 

39) HIV, sigla do vírus da imunodeficiência humana, é o 

vírus causador da AIDS, doença que ataca o 

sistema imunológico. É via de transmissão do vírus 

da AIDS: 

 

(A) Leite materno, secreção vaginal. 

(B) Saliva, esperma. 

(C) Urina, sangue. 

(D) Urina, suor. 

 

40) O Programa Nacional de Imunização do Brasil tem 

alcançados números muito satisfatórios, como por 

exemplo, a erradicação da Paralisia Infantil. Marque 

a alternativa que apresenta uma doença cuja 

vacina NÃO faz parte do calendário nacional 

(básico) de vacinação: 

 

(A) Poliomielite 

(B) Tuberculose 

(C) Catapora 

(D) Sarampo 

 

 

 







