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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor.

a. ( ) Os entes despersonalizados, mesmo que pra-
tiquem qualquer atividade fornecida no mer-
cado de consumo, mediante remuneração, 
não podem ser considerados fornecedores.

b. ( ) A pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
estrangeira nunca poderá ser considerada 
fornecedor.

c. ( ) Todos os contratos firmados por pessoas físi-
cas estão protegidos pelas normas do Código 
de Defesa do Consumidor.

d. ( X ) A coletividade de pessoas, ainda que indeter-
minável, que haja intervido nas relações de 
consumo é equiparada ao consumidor.

e. ( ) As pessoas jurídicas de direito público não 
estão submetidas às regras do Código de 
Defesa do Consumidor.

17. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor.

a. ( ) O comerciante não responde por defeitos no 
produto ou serviço cuja culpa for atribuída ao 
seu fabricante.

b. ( ) Os produtos cujos prazos de validade estejam 
vencidos deverão ter abatimento proporcio-
nal do preço.

c. ( ) A adoção de novas técnicas poderá ensejar a 
caracterização de defeito no serviço anterior.

d. ( ) O fornecedor não poderá ser responsabilizado 
sobre vícios de qualidade por inadequação 
de produtos ou serviços quando comprovar o 
desconhecimento do fato.

e. ( X ) No caso de fornecimento de produtos in 
natura, será responsável perante o consumi-
dor o fornecedor imediato, exceto quando 
identificado claramente seu produtor.

18. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor.

a. ( X ) A imposição de contrapropaganda será comi-
nada quando o fornecedor incorrer na prática 
de publicidade enganosa ou abusiva.

b. ( ) As penas administrativas de intervenção 
administrativa, de cassação de licença, de 
interdição ou de suspensão da atividade 
dependem de prévia autorização judicial.

c. ( ) A discussão acerca da imposição de penali-
dade administrativa não afasta a caracteriza-
ção da reincidência do infrator.

d. ( ) Pela celeridade que o caso requerer, poderá 
a autoridade administrativa dispensar o cum-
primento do contraditório e da ampla defesa 
para a aplicação das sanções administrativas.

e. ( ) Os fornecedores poderão ser notificados, sob 
pena de desobediência, para que prestem 
informações sobre questões de interesse do 
consumidor, inclusive sobre o denominado 
segredo industrial.

19. Assinale a alternativa correta em relação ao 
direito à saúde.

a. ( ) A assistência à saúde é vedada à iniciativa 
privada.

b. ( X ) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

c. ( ) É livre a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistên-
cia à saúde no País.

d. ( ) Lei federal disporá sobre todo tipo de comer-
cialização, as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e subs-
tâncias humanas para fins de transplante.

e. ( ) O Sistema Único de Saúde será exercido por 
instituições privadas, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrati-
vos, delas podendo participar o setor público.
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20. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código de Posturas do Município de Balneário 
Camboriú.

a. ( ) A penalidade aplicada ao infrator da legislação 
municipal será sempre a de multa pecuniária.

b. ( ) O infrator que não pagar a multa no prazo 
regulamentar será considerado revel.

c. ( X ) Nas reincidências as multas serão cominadas 
em dobro.

d. ( ) A aplicação da pena de multa independe da 
maior ou menor gravidade da infração.

e. ( ) Considera-se reincidente aquele que violar 
preceito de lei cuja infração exija a primarie-
dade do infrator.

21. De acordo com o Código de Posturas do Município 
de Balneário Camboriú, assinale a alternativa que indica 
corretamente o ato administrativo de fiscalização por 
meio do qual o Departamento competente poderá 
emitir sempre que, sem Alvará de Licença, regular-
mente expedido e registrado, sem licença concedida de 
acordo com as prescrições da Lei, algum munícipe esti-
ver fazendo qualquer obra ou funcionando qualquer 
exploração ou instalação que depender de licença.

a. ( X ) embargo
b. ( ) intimação
c. ( ) demolição
d. ( ) execução fiscal
e. ( ) inscrição em dívida ativa

22. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código de Posturas do Município de Balneário 
Camboriú.

a. ( ) A cremação de cadáveres é proibida.
b. ( ) Não poderão trabalhar nos cemitérios meno-

res de dezesseis anos.
c. ( X ) Os cemitérios são parques de utilidade 

pública, reservados ao sepultamento dos 
mortos.

d. ( ) A prática de atos públicos que não sejam 
de culto religioso, ou cívico, nos cemitérios, 
depende de autorização do Prefeito.

e. ( ) É permitida a condução de cadáveres, dentro 
das zonas urbanas, em veículos particulares 
da família do defunto.

23. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições:

1. públicas, excetuadas as federais.
2. da Administração direta.
3. da Administração indireta.
4. das fundações mantidas pelo Poder Público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Assinale a alternativa correta sobre o Sistema 
Único de Saúde.

a. ( ) A assistência de atendimento em internação 
domiciliar é limitada aos procedimentos de 
enfermagem, de fisioterapia e de assistência 
social.

b. ( ) Caberá à União, com seus recursos próprios, 
a responsabilidade financeira integral pelo 
fornecimento de medicamentos, produtos 
de interesse para a saúde ou procedimen-
tos autorizados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

c. ( ) A falta de registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária não poderá constituir fato 
impeditivo para a distribuição, o pagamento, 
o ressarcimento ou o reembolso de medica-
mento e produto, nacional ou importado.

d. ( ) O financiamento do subsistema de atenção 
à saúde ao índio caberá ao Município que for 
sede de aldeia indígena, devendo a União 
atuar complementarmente no custeio e exe-
cução das ações.

e. ( X ) Os serviços de saúde, da rede própria ou con-
veniada, são obrigados a permitir a presença, 
junto à parturiente, de um acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato.
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25. Está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde a execução de ações:

1. de saúde do trabalhador.
2. de vigilância epidemiológica.
3. de assistência terapêutica integral, excluída a 

farmacêutica.
4. de vigilância sanitária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. Assinale a alternativa que cita somente tipos de 
materiais que podem ser reciclados e utilizados em 
embalagem que entrem em contato com alimento.

a. ( X ) Vidro e celulósico
b. ( ) Celulósico e elastomérico
c. ( ) Metálico e todo tipo de plástico
d. ( ) Vidro e todo tipo de plástico
e. ( ) Elastomérico e cerâmica

27. Assinale a alternativa que cita somente exa-
mes obrigatórios exigidos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) para manipuladores de 
alimentos.

a. ( ) Urina, parasitológico de fezes e 
eletrocardiograma

b. ( ) Cultura de fezes, urina e parasitológico de 
fezes

c. ( X ) Cultura de fezes, parasitológico de fezes e 
hemograma completo

d. ( ) Eletrocardiograma, parasitológico de fezes e 
radiografia do tórax

e. ( ) Urina, parasitológico de fezes e radiografia do 
tórax

28. Assinale a alternativa que indica somente doen-
ças que podem ser transmitidas através da ingestão 
de água ou alimentos contaminados.

a. ( ) Escabiose, amebíase, toxoplasmose
b. ( ) Malária, giardíase, doença de Chagas
c. ( ) Filariose bancroftiniana, giardíase, tungíase
d. ( ) Leishmaniose, amebíase, leptospirose
e. ( X ) Giardíase, ascaridíase, toxoplasmose

29. Identifique abaixo as doenças de notificação 
obrigatória.

1. Malária na Região Amazônica
2. Malária na Região Extra-Amazônica
3. Leishmaniose Visceral
4. Balantidiose
5. Amebíase
6. Dengue
7. Leptospirose
8. Enterobiose
9. Hanseníase

10. Febre amarela
11. Toxoplasmose
12. Trichuríase

Assinale a alternativa que indica todos as doenças 
corretas.

a. ( ) Apenas as doenças 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
b. ( X ) Apenas as doenças 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10.
c. ( ) Apenas as doenças 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 12.
d. ( ) Apenas as doenças 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
e. ( ) Apenas as doenças 1, 2, 3, 7, 8, 11 e 12.

30. Assinale a alternativa que cita somente doenças 
que podem ser transmitidas pela picada de insetos 
vetores.

a. ( ) Esquistossomose e Doença de Chagas
b. ( ) Elefantíase e Doença de Chagas
c. ( ) Trichuríase e Malária
d. ( X ) Malária e Leishmaniose
e. ( ) Ancilostomíase e Leishmaniose
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31. Analise as afirmativas abaixo sobre o tipo de into-
xicação causada pelos agrotóxicos.

1. Na intoxicação aguda por agrotóxicos os sin-
tomas surgem rapidamente, algumas horas 
após a exposição excessiva, por curto período, 
a produtos extrema ou altamente tóxicos. 
A intoxicação aguda pode ocorrer de forma 
leve, moderada ou grave, dependendo da 
quantidade absorvida. Os sinais e sintomas 
são nítidos e objetivos.

2. A intoxicação subaguda por agrotóxicos 
ocorre por exposição moderada ou pequena 
a produtos altamente tóxicos ou mediana-
mente tóxicos e tem aparecimento mais lento. 
Os sintomas são subjetivos e vagos, tais como 
dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de 
estômago e sonolência, entre outros.

3. A intoxicação crônica por agrotóxicos caracte-
riza-se por surgimento tardio, após meses ou 
anos, por exposição pequena ou moderada 
a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, 
acarretando danos irreversíveis, do tipo parali-
sias e neoplasias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. Assinale a alternativa correta quanto à tempe-
ratura indicada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária para balcões de self-service em restaurantes.

a. ( X ) acima de 60°C
b. ( ) exatamente 50°C
c. ( ) acima de 40°C
d. ( ) exatamente 30°C
e. ( ) acima de 20°C

33. Analise as afirmativas abaixo quanto à vigilância 
epidemiológica.

1. Investigação epidemiológica é um trabalho de 
campo, realizado a partir de casos notificados, 
que tem como objetivos identificar fonte de 
infecção e modo de transmissão, identificar 
grupos expostos a maior risco e fatores de 
risco, confirmar o diagnóstico e determinar 
as principais características epidemiológicas 
para orientar medidas de controle para impe-
dir a ocorrência de novos casos.

2. O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) é um sistema muito impor-
tante para a vigilância epidemiológica no país 
e foi desenvolvido para ser operado a partir 
das unidades de saúde em todo o território 
nacional, pois tem o objetivo de coletar e 
processar dados sobre agravos de notificação 
desde o nível local.

3. EPIDEMIA é quando os casos se restringem a 
uma área geográfica pequena e bem delimi-
tada ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, etc.) e SURTO é a 
elevação do número de casos de uma doença 
em um determinado lugar e período de 
tempo, caracterizando, de forma clara, um 
excesso em relação à frequência esperada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) É correta apenas a afirmativa 2.
c. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

34. Assinale a alternativa que cita corretamente as 
vacinas que devem ser ministradas até 12 horas após 
o nascimento da criança.

a. ( ) Penta e Hepatite A
b. ( X ) BCG e Hepatite B
c. ( ) Tríplice viral e HPV
d. ( ) Tetraviral e VIP/VOP
e. ( ) Pneumocócica e rotavirus
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Assinale a alternativa que cita corretamente o 
conceito de Morbidade.

a. ( ) Quantidade de pessoas tratadas por determi-
nada doença em relação à população total.

b. ( ) Quantidade de pessoas mortas por determi-
nada doença em relação à população total.

c. ( X ) Quantidade de pessoas com determinada 
doença em relação à população total.

d. ( ) Quantidade de pessoas mortas por determi-
nada doença em relação à população total de 
pessoas doentes.

e. ( ) Quantidade de pessoas tratadas por determi-
nada doença em relação à população total de 
pessoas doentes.
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