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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

NÚMERO DE QUESTÕES:  40 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

INSPETOR SANITÁRIO 
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Leia o TEXTO I e responda às questões que seguem. 

 

Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil e que mencionam a crise financeira 

como gatilho não devem ser vistos como casos isolados. 

A literatura científica tem reunido consistentes estudos mostrando que, em 

momentos de crise econômica, é esperado, sim, um aumento no número de suicídios, 

além de casos de depressão e distúrbios mentais. Em 2009, por exemplo, o BMJ (British 

Medical Journal) publicou estudo mostrando que, após a crise econômica de 2008, houve 

quase 5.000 suicídios a mais do que o esperado em 27 países da Europa e 18 das 

Américas. Entre os homens europeus, houve um aumento de 11,7% dos suicídios entre 

os jovens entre 15 e 24 anos. Nas Américas, o maior aumento (5,2%) ocorreu entre 

homens com idade entre 45 e 64 anos. 

Segundo os pesquisadores, o aumento das mortes ocorreu, sobretudo, em setores e 

países onde houve muito desemprego. Os pesquisadores veem a relação entre o estresse 

emocional da recessão e o ato de tirar a própria vida como uma provável relação de causa 

e efeito. No Brasil, também houve aumento de casos de suicídios após o Plano Collor, 

que confiscou a poupança. 

Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para determinados 

distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta de perspectiva 

de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais aquela luzinha no 

fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz seguir em frente. 

A possibilidade de aumento de suicídio e de doenças mentais por conta de crises 

econômicas já motivou a OMS (Organização Mundial de Saúde) a emitir nota dizendo 

que "não devemos nos surpreender ou menosprezar as perturbações e as possíveis 

consequências da crise financeira". 

O momento é propício para falarmos também de prevenção ao suicídio. No Brasil 

desde 2006 existe no Ministério da Saúde um programa chamado de Estratégia Nacional 

de Prevenção ao Suicídio. Mas o plano não possui metas específicas e nem orçamento. 

Ou seja, não saiu do papel. 

Prevenção também se faz quebrando tabus que ainda envolvem o tema suicídio. 

Falar sobre o assunto, oferecer afeto, indicar saídas podem ajudar muito. Especialistas 

dizem que o suicídio pode ser prevenido em 90% das situações. Em geral, pessoas que 

pensam em se matar emitem sinais que podem ser captados. 

Em 2015, o CVV (Centro de Valorização da Vida), em parceria com o Facebook, 

criou uma nova ferramenta em que amigos podem intervir ao identificar postagens com 

sinais alarmantes. Funciona assim: ao perceber que um amigo postou um conteúdo que 

possa indicar uma tendência suicida, o usuário pode escolher a opção “denunciar a 

publicação”. 

O Facebook perguntará o que está acontecendo, e a pessoa deve escolher a opção 

“acredito que não deveria estar no Facebook”. Depois, a questão é: “o que há de errado”. 

O usuário poderá escolher uma opção relacionada ao suicídio. 

A pessoa então receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus 

amigos está preocupado com ele (sem identificar quem fez a denúncia), oferecendo 

opções como enviar uma mensagem a um amigo, conversar com um agente do CVV pelo 

telefone, chat ou e-mail ou ainda receber dicas do que fazer. 

INSPETOR SANITÁRIO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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E se um amigo lhe pedir ajuda, ficam aí algumas dicas do Carlos Correia, voluntário 

do CVV, de como agir: nunca diga que está sem tempo; não comece a elencar coisas ruins 

sobre a própria vida, iniciando uma “competição de desgraças”; não diga algo como “do 

que está reclamando? Você tem tudo para ser feliz! ”. Atitudes simples, como convidar 

seu amigo para dar uma volta ou apenas escutá-lo, já podem ser suficientes. Sim, há casos 

em que nada vai adiantar. Nem conselho, nem terapia, nem remédio. Mas para muitos 

essa ajuda pode fazer toda a diferença. 

(http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci) 

 

1. Assinale a opção que identifica a CORRETA progressão temática do texto. 

a) Crise financeira e recessão como gatilho para o suicídio – desemprego – prevenção ao 

suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em risco de suicídio. 

b) Crise financeira - desemprego – prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar 

amigos em risco de suicídio. 

c) Crise financeira e recessão como gatilhos para o suicídio – prevenção ao suicídio 

– como ajudar amigos em risco de suicídio. 

d) Crise financeira -  prevenção ao suicídio – uso do facebook – como ajudar amigos em 

risco de suicídio. 

 

2. Assinale o tipo de conhecimento a que está condicionada a compreensão do sentido 

articulado no trecho “Dois casos de suicídio que chocaram o Brasil”. 

a) Conhecimento linguístico, pois o verbo “chocaram” apresenta ambiguidade no 

enunciado. 

b) Conhecimento de mundo ou enciclopédico, pois inclui informações socioculturais 

formais ou informais que se encontram armazenadas na memória permanente. 

c) Conhecimento interacional, pois é necessária a mobilização de conhecimentos 

referentes às formas de interação. 

d) Conhecimento sensorial, pois a experiência do suicídio conduz à compreensão 

linguística. 

 

3. Marque a alternativa que justifica o emprego entre vírgulas de “após a crise econômica 

de 2008”.  

a) O adjunto adverbial temporal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

b) O aposto, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

c) O adjunto adnominal deslocado, neste caso, deve estar entre vírgulas. 

d) A oração adverbial temporal neste caso, deve estar entre vírgulas. 

 

4. Marque a noção expressa pelo trecho destacado em “A possibilidade de aumento de 

suicídio e de doenças mentais por conta de crises econômica já motivou a OMS 

(Organização Mundial de Saúde) a emitir nota”.  

a) Tempo, pois a OMS agiu rapidamente. 

b) Pressuposto, pois o pressupõe agilidade no tratamento do assunto. 

c) Tempo, pois a OMS antecipou-se ao aumento do número de casos. 

d) Pressuposto, pois há indícios de que a OMS já considera que, com a crise 

econômica, o número de suicídios vá aumentar. 

 

5. NULA 
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6. Assinale a(s) explicação(ões) enunciativa(s) verdadeira(s) sobre o emprego dos termos 

destacados em “Segundo os psiquiatras, pessoas que já têm uma predisposição para 

determinados distúrbios mentais, diante de uma situação de estresse e, sobretudo, da falta 

de perspectiva de saída, acabam não vendo mais sentido na vida, não enxergam mais 

aquela luzinha no fim do túnel que tantas vezes nos resgatam do desespero e nos faz 

seguir em frente.”  

 

I. Utilizam-se esses pronomes porque todos podem já ter passado pela experiência em 

foco. 

II. O enunciador utiliza os pronomes porque também ele se inclui no rol de pessoas que 

podem encontrar uma “luzinha no fim do túnel”, distanciando-se, assim, do enunciador 

de “segundo os psiquiatras” e assumindo, ele mesmo, a autoria do enunciado. 

III. O pronome pessoal aparece assim empregado por adotar o enunciador um estilo 

preciosista. 

IV. Há um inconteste problema de coesão no trecho. 

 

a) Nenhuma das opções é verdadeira.  b) Todas as opções são verdadeiras. 

c) São verdadeiras apenas III e IV.   d) São verdadeiras apenas I e II. 

 

7. Assinale a opção em que a expressão destacada “Ou seja, não saiu do papel.” está 

identificada quanto ao sentido. 

a) É uma expressão denotativa, pois denota que o programa ainda está no papel, não tendo 

sido implementado. 

b) É uma expressão conotativa, pois programas não têm concretamente mobilidade 

para, de forma literal, sair de um papel. 

c) É uma expressão literal, pois desde 2006 o programa já deveria ter sido implementado. 

d) É uma expressão tautológica, tendo em vista já ter sido repetida na porção de texto 

anterior. 

 

8. Identifique o problema de linguagem presente em “criaram uma nova ferramenta”.  

a) Contradição lógica. b) Perífrase.  c) Redundância. d) Chavão. 

 

9. Assinale o referente textual a que aponta a anáfora destacada em: “A pessoa então 

receberá uma mensagem no seu Facebook avisando que um de seus amigos está 

preocupado com ele (...)”. 

a) “o usuário” (linha 35). 

b) “a pessoa” (linha 37). 

c) “um amigo” (linha 34). 

d) “um de seus amigos” (linha 40-41). 

 

10. É sigla formada pelas mesmas regras de CVV, BMJ, OMS: 

a) CNPq.  b) PB.   c) IBAMA.  d)IML. 

 

11. Para completar uma página do seu álbum de figurinhas da Olimpíada Rio 2016, Oscar 

trocou 30% das figuras repetidas que possuía por uma carta que completaria essa página. 

Após a troca verificou que 25% das repetidas restantes estavam danificadas e, então, deu 

todas essas cartas para Maria, ficando, Oscar, com 42 cartas. Nesse caso, quantas cartas 

Oscar tinha inicialmente?  

a) 72. 

b) 76. 
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c) 80. 

d) 84. 

 

12. Uma cozinheira tem à disposição quatro frascos de óleo de cozinha. No primeiro 

frasco há três quartos de litro de óleo; no segundo frasco, há cinco sextos de litro de óleo; 

no terceiro, há quatro quintos de litro de óleo; e no último frasco há dois terços de litro 

de óleo. Se a cozinheira utilizar os dois frascos que contém menos óleo, ela terá utilizado, 

ao todo:  

a) dezenove doze avos de litro. 

b) dezessete doze avos de litro. 

c) trinta e um vinte avos de litro. 

d) três meios de litro. 

 

13. Thiago viaja toda semana e passa sempre três dias fora de casa. Ao retornar de uma 

dessas viagens observou que o chuveiro do seu banheiro está pingando água em intervalos 

de tempos iguais. Nessa época de estiagem, resolveu medir o desperdício de água nesses 

três dias. Utilizando um recipiente vazio de 600 mL para aparar a água, verificou que o 

mesmo encheu em 1 hora. Qual o total de água desperdiçado no período de viagem de 

Thiago?  

a) 4320 litros.  

b) 432 litros. 

c) 43,2 litros. 

d) 4,32 litros. 

 

14. O grupo Alinhamento da guia Página inicial do Excel 2010 oferece botões de 

alinhamento do texto nas células dentre os quais não se inclui:  

a) Justificar.    b) Alinhar texto à esquerda.  

c) Centralizar o texto.   d) Alinhar o texto à direita. 

 

15. Licitação é um procedimento seletivo, previsto em lei, que antecede às contratações 

públicas. Sobre o assunto, marque o item que NÃO é um dos princípios dessa legislação 

(art. 3 da Lei 8.666):  

 

a) Julgamento Subjetivo.     b) Probidade administrativa.  

c) Isonomia.        d) Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável.  

 

16. Sobre as disposições referentes aos servidores públicos, assinale a opção CORRETA: 

a) O servidor público investido em cargo público faz jus ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço.  

b) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público.  

c) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 

de cargo efetivo.  

d) Na administração pública brasileira, é obrigatória a aprovação prévia em concurso 

público para o preenchimento de cargos efetivos. No caso de empregos públicos, a 

exigência de concursos públicos não se revela lícita uma vez que o preenchimento de tais 

empregos se dá mediante processo seletivo simplificado.  
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17. Em relação às modalidades de Licitação e suas definições é INCORRETO afirmar 

que: 

a) Concorrência é a modalidade na qual podem participar quaisquer interessados que na 

fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução do objeto da licitação. 

b) Convite é a modalidade realizada entre interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de 05 (cinco) pela 

Administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples. 

c) Tomada de preços é a modalidade realizada entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

d) No convite é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente 

convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão 

ou entidade licitadora ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF ou Cadastro unificado similar. 

 

18. Segundo a Constituição Federal de 1988 e suas alterações, no seu artigo 37, a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 

a) Legalidade, impessoalidade, territorialidade, publicidade e eficiência. 

b) Legalidade, territorialidade, publicidade, eficiência e democracia. 

c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e democracia. 

 

19. Hierarquia “é o princípio da administração pública que distribui as funções dos seus 

órgãos, ordenando e revendo a atuação de seus agentes e ainda estabelece a relação de 

subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal” (Direito Administrativo 

Brasileiro, Hely Lopes Meireles, pg. 127, ed. 2003). Em relação ao tema é CORRETO 

afirmar que: 

a) A relação é de subordinação por conta da função e da capacidade laboral. 

b) Conclui-se que a hierarquia significa superioridade de cargo ou pessoal dentro da 

organização estatal ou mista. 

c) Na Administração Pública, o funcionário dos serviços gerais tem a mesma  

importância que um chefe de gabinete e, dentro de sua categoria, é igual  

hierarquicamente a outros. 

d) A distribuição dessa hierarquia é questão de organização da Administração Pública, 

como uma divisão de castas de pessoas ou funções. 

 

20. As mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica continuarão a aumentar até 

2040, a menos que o mundo altere a maneira como usa e produz energia, alertou a Agência 

Internacional de Energia (AIE). Entende-se por poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, EXCETO: 

a) Afetem favoravelmente a biota. 

b) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. 

c) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

d) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. 
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21. Trata-se do processo de perda dos minerais do perfil do solo, causado pela "lavagem" 

promovida pelas chuvas torrenciais e pela infiltração de água no solo. A água que se 

infiltra pelos poros, como em uma esponja, vai, literalmente, lavando os sais minerais 

hidrossolúveis (sódio, potássio, cálcio etc.) e diminui a fertilidade do solo.  

 

a) Compostagem.      b) Lixiviação.     c) Compactação.     d) Nenhuma está correta. 

 

22. Os microrganismos se distribuem amplamente e podem ser considerados os principais 

contaminantes biológicos de alimentos. Para sobreviverem e se multiplicarem, os 

microrganismos necessitam algumas condições EXCETO de:  

 

a) Temperatura. A maioria dos microrganismos prefere temperaturas entre 20 e 40° C.  

b) Processamento. O fracionamento dos alimentos favorece a contaminação biológica.  

c) Água e umidade. A maioria dos alimentos possui quantidade suficiente de água e 

de umidade para a proliferação de microrganismos.  

d) Nutrientes. Os alimentos também podem se tornar fontes de nutrientes para os 

microrganismos.  

 

23. “Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica 

crescente, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população 

a ser atendida”. O enunciado corresponde a qual dos princípios do SUS:  

a)Universalidade.    b)Equidade. 

c)Integralidade.    d) Regionalização e hierarquização. 

24. A LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999, define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras 

providências. Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 

EXCETO:  

a) Definir a Política Nacional de Vigilância Sanitária. 

b) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a 

saúde. 

c) Prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

sendo deles totalmente a responsabilidade financeira. 

d) Definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

25. Quanto aos documentos necessários para solicitação de alvará sanitário de 

estabelecimentos de saúde, inicial e renovação, assinale a opção ERRADA: 

a) Cópia do Contrato Social.  

b) Pessoa física precisa de cópia atualizada do CNPJ. 

c) Relação dos profissionais que desenvolvem as atividades conforme serviço prestado. 

d) Diploma do Responsável Técnico em Saúde no Conselho Regional competente (para 

os serviços de Terapia Renal Substitutiva e apresentar, também, cópia do Certificado de 

Especialização em Nefrologia de um médico e um enfermeiro da unidade). 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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26. O PNCD procura incorporar as lições das experiências nacionais e internacionais de 

controle da dengue, enfatizando a necessidade de mudança nos modelos anteriores. São 

metas desse programa, EXCETO: 

a) Reduzir a menos de 1% a infestação predial em todos os municípios. 

b) Elaborar mapas municipais para monitoramento das situações epidemiológicas e 

entomológicas. 

c) Reduzir em 50% o número de casos de 2003 em relação a 2002 e, nos anos seguintes, 

25% a cada ano. 

d) Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue a menos de 1%. 

 

27. São ações de comunicação social encaminhadas à luta contra a dengue, EXCETO: 

a) Constituir Comitês Nacional e Estaduais de Mobilização com participação dos 

diversos segmentos da sociedade. 

b) Veicular campanha publicitária durante todo o ano, com ênfase nos meses que 

antecedem o período das chuvas; promover entrevistas coletivas com gestores da área de 

saúde para divulgar o PNCD. 

c) Inserir conteúdos de educação em saúde, prevenção e controle da dengue nos 

programas de grande audiência, formadores de opinião pública. 

d) Manter a mídia permanentemente informada, por meio de comunicados ou notas 

técnicas, quanto à situação da implantação do PNCD. 

 

28. A visita domiciliar é uma prática profissional, investigativa ou de atendimento, 

realizada por um ou mais profissionais, junto ao indivíduo em seu próprio meio social ou 

familiar. Quanto ao tema, leia os seguintes enunciados e marque V (verdadeiro) ou F 

(falso) segundo corresponda: 

(    ) Deve haver racionalidade e planejamento à organização da visita. A visita serve ao 

alcance de um objetivo. 

(    ) Não é necessária à realização de roteiro para a visita. Deve ser na improvisação.  

(   ) A participação do profissional na visita deve estar orientada e ao mesmo tempo 

limitada ao objetivo da visita. Isso não significa uma condição de rigidez imposta ao 

profissional. 

(   ) O esforço do profissional é atender o cidadão, respeitando sua rotina familiar e 

pessoal, desorganizando o mínimo possível o cotidiano da família. 

 

Assinale a sequência CORRETA:  

a) V-F-F-V.  b) F-V-V-V.  c) V-F-V-V.  d) F-F-V-V. 

 

29. Quanto às medidas a serem tomadas pela população no combate ao Aedes aegypti, 

assinale a alternativa ERRADA: 

a) Verificar se os ralos estão desentupidos e, se não estiver usando, deixá-los fechados ou 

com telas.  

b) Realizar tratamento adequado à água das piscinas com aplicação da quantidade correta 

de cloro. 

c) A eliminação dos ovos ressecados não é necessária, pois sua condição não oferece 

perigo. 

d) Velas de citronela ou andiroba têm efeito paliativo. Isto porque o raio de alcance e a 

duração são restritos. 
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30. Na Leishmaniose visceral, ações de vigilância sobre o reservatório canino deverão ser 

desencadeadas. Assinale a opção que considere INCORRETA: 

a) Realizar alerta ao serviço e à classe médica veterinária, quanto ao risco da transmissão 

da leishmaniose visceral canina – LVC. 

b) Evitar divulgar sobre a ocorrência da LVC na região e assim evitar o pânico se 

espalhar na população. 

c) Busca ativa de cães sintomáticos para exame parasitológico e confirmação da 

identificação da espécie de Leishmania.  

d) Na suspeita clínica do cão, delimitar a área para investigação do foco. 

 

31. A esquistossomose, também conhecida como bilharzíase, é uma doença provocada 

por parasitas humanos, os trematódeos, do gênero Schistosoma. Para o combate à doença 

é necessário tomar algumas medidas, EXCETO: 

a) Tomar a vacina na campanha. 

b)Águas e sistemas de esgoto devem ter sempre as águas tratadas. 

c) Eliminar os caramujos, hospedeiros intermediários do parasita. 

d)Proteção dos pés com botas de borracha ao entrar em águas paradas ou sujas. 

 

32. Com base em seu conhecimento sobre estudos epidemiológicos, marque a alternativa 

na qual o conceito é apresentado de forma CORRETA:  

a) Epidemia: Ser vivo que oferece, em condições naturais, subsistência ou alojamento a 

um agente infeccioso. 

b)Hospedeiro: é o conjunto de mecanismos do organismo que serve de defesa contra a 

invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou contra efeitos nocivos de seus 

produtos tóxicos e depende da nutrição, da capacidade de reação a estímulos do meio, de 

fatores genéticos, da saúde geral, estresse, ou da imunidade. 

c)Resistência: é medida de fragilidade, a possibilidade de adoecimento por determinado 

agente, fator de risco ou conjunto de causas. 

d) Imunidade: é um subtipo de resistência, específica, associada à presença de 

anticorpos que possuem ação específica sobre o microorganismo responsável por 

uma doença infecciosa ou sobre suas toxinas. 

 

33. Observe a figura que corresponde ao agente transmissor de determinada doença. 

Assinale a opção CORRETA:  

 

34. Os inseticidas são comumente classificados de acordo com sua composição química. 

O Lambdacialotrina a qual grupo corresponde: 

a)Organoclorados.       b)Carbamato.         c)Piretróide.     d)Organofosforado.  

a) Hanseníase  

b) Leishmaniose. 

c) Leptospirose. 

d) Zica Vírus. 
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35. A borrifação intradomiciliar de inseticidas de efeito residual é amplamente 

empregada, especialmente para o controle dos vetores de malária e doença de Chagas. No 

entanto, frequentemente os programas de controle desses vetores carecem de pessoal 

treinado na aplicação de inseticidas e manutenção dos equipamentos para borrifação. São 

medidas de segurança, EXCETO: 

a) Lavar as mãos e o rosto com água e sabão após a borrifação.  

b) Ao finalizar o trabalho, tomar banho e colocar roupas limpas. 

c) Lavar os macacões e outras peças do uniforme com água e sabão, separadamente. 

d) É permitido comer, beber ou fumar durante o trabalho. 

 

36. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO: 

a) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: de vigilância 

epidemiológica; de vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; e de saúde do 

trabalhador. 

c) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que 

tenham repercussão na saúde humana. 

d) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

 

37. Quanto ao modo de Transmissão da Doença de Chagas, marque V (verdadeiro) ou F 

(Falso) segundo corresponda: 

(   )A forma vetorial ocorre pela passagem do protozoário das excretas dos triatomíneos 

através da pele lesada ou de mucosas do ser humano, durante ou logo apos o repasto 

sanguíneo. 

(    )  A transmissão oral ocorre a partir do contato de material contaminado (sangue de 

doentes, excretas de triatomíneos) com a pele lesada ou com mucosas, geralmente durante 

manipulação em laboratório sem equipamento de biossegurança. 

(    )A transmissão acidental ocorre por meio de hemoderivados ou transplante de órgãos 

ou tecidos provenientes de doadores contaminados com o T. cruzi. 

(    ) A transmissão por transplante de órgãos tem adquirido relevância nos últimos anos 

devido ao aumento desse tipo de procedimento, com quadros clínicos, pois receptores 

estão imunocomprometidos. 

(  ) A transmissão vertical ocorre em função da passagem do T. cruzi de mulheres 

infectadas para seus bebes, durante a gestação ou o parto. 

 

A opção que agrupa a resposta CORRETA é: 

a) V-F-V-F-V.  b) V-F-F-V-V. c) V-F-F-V-F.          d) F-V-F-V-V. 

38. Respeitar o espaço dos animais pode evitar a transmissão da raiva. Assinale a opção 

ERRADA, quanto a medidas de prevenção:  

a) Não se aproximar demais, principalmente, de cães e gatos desconhecidos e mamíferos 

silvestres, que podem transmitir a doença. 

b) Não perturbar animais quando estiverem comendo, bebendo ou dormindo. 

c) Socorrer animais estranhos, feridos e doentes. 

d) Não separar animais que estejam brigando. 
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39. Os cuidados de higiene pessoal devem ser tomados especialmente pelos 

manipuladores de alimentos, isto é, pelos indivíduos que trabalham com o preparo de 

alimentos. Mas isso não significa que as demais pessoas não tenham que se preocupar 

com esse assunto. É INCORRETO: 

a) Comer durante o preparo dos alimentos. 

b) Manter o uniforme sempre limpo. 

c) Manter as unhas curtas e sem esmalte. 

d) Lavar as mãos com sanitizante ou água limpa, sabão e desinfetante. 

 

40. Entre as habilidades que todo trabalhador da saúde deve buscar desenvolver estão, 

EXCETO: 

a) Acolher o saber e o sentir de todos. 

b) Ter boa capacidade de comunicação. 

c) Ter tolerância aos princípios e distintas crenças e valores que não sejam os seus 

próprios. 

d) Usar linguagem técnica, demonstrando sua preparação como profissional e seus 

conhecimentos. 

 


