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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor 

preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  

 
 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões desta prova.  

 

Os valores olímpicos que os Jogos carregam 

Katia Rubio* 

Os Jogos Olímpicos representam uma das atividades de maior visibilidade do contexto esportivo 

contemporâneo e estão fundamentados não apenas nas regras de cada modalidade esportiva, 

mas, principalmente, nos valores humanos, combinando esporte, educação e cultura.  

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas para 

celebrar diferentes deuses. Por isso, muito do que se sabe sobre a história desse período se 

confunde com a mitologia. Na Grécia Antiga, as práticas atléticas eram consideradas uma 

obrigação moral e os gregos entendiam que a beleza e a força eram exercitadas pela ginástica e 

pelas artes, desenvolvendo o corpo e a alma, e nunca um sem o outro.  

O Movimento Olímpico contemporâneo foi criado por Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o 

esporte era uma importante forma de educação para a juventude. Para ele, mais importante do 

que a vitória nas competições era a participação na disputa. Assim, nasceu o Olimpismo, que se 

refere ao conjunto de valores pedagógicos e filosóficos do Movimento Olímpico, e não apenas 

aos Jogos Olímpicos. 

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram sua primeira edição em 1896. As modernas 

Olimpíadas, ou seja, o período em que ocorrem as edições dos Jogos Olímpicos, dividem -se em 

Jogos de Inverno e de Verão, ocorrem de quatro em quatro anos, como na Antiguidade, 

alternando-se a cada dois anos entre os Jogos de Verão e os de Inverno. Atualmente, a 

realização das competições é disputada por metrópoles de países dos cinco continentes, em  um 

processo que demanda alguns anos. As regras do Movimento Olímp ico estão contidas na 

chamada Carta Olímpica. 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões: os Jogos 

da VI Olimpíada, em 1916, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Jogos da XI e da XII 

Olimpíadas, em 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra Mundial.  

Entre os símbolos olímpicos, destaca-se a bandeira com os anéis entrelaçados. Ela foi criada em 

1913. Cada um dos anéis coloridos representa um continente: o azul refere -se à Europa, o 

amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Essas cores estão 

presentes em quase todas as bandeiras dos países do mundo. Somente nos Jogos Olímpicos de 

Antuérpia, em 1920, o símbolo, em fundo branco, foi utilizado pela primeira vez na bandeira 

olímpica que abriu o desfile das delegações. 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos deuses. Acesa 

em um ritual no Templo de Hera, em Olímpia, a chama é passada para uma tocha para, então, 

ser conduzida por atletas e pessoas de diferentes países até chegar ao estádio onde serão 

realizados os Jogos Olímpicos. Nesse momento, é acesa a chama olímpica, que será apagada 

somente ao final da cerimônia de encerramento daquela edição dos jogos. 

As oliveiras eram árvores símbolo da Grécia, grande produtora de azeitonas e de azeite, 

fundamentais para os gregos, pois as azeitonas têm presença marcante na culinária e o azeite 

servia como combustível para iluminar as casas. Por isso, outro símbolo é a coroa com ramos de 

oliveira, que representa o triunfo do vencedor nas provas dos Jogos Olímpicos, enquanto os 

demais Jogos Públicos premiavam seus vencedores com objeto de valor local, como a coroa com 

ramos de louros. 

Os Jogos Olímpicos basearam-se em um conjunto de valores que são a referência fundamental 

do Movimento Olímpico até os dias atuais. Quando Pierre de Coubertin deu início ao Movimento 

Olímpico, no final do século XIX, ele não desejava apenas criar uma competição esportiva. 
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Alguns princípios éticos, pedagógicos e morais norteavam essa prática, que hoje representa a 

“face pública” do Olimpismo. Assim, o respeito, a coragem, a determinação, a inspiração e a 

igualdade são valores olímpicos por excelência, que funcionam como um Código de Conduta do 

Movimento Olímpico e buscam nortear as ações de todos os envolvidos nas atividades olímpicas, 

sejam elas competitivas, administrativas ou voluntárias.  

*Katia Rubio é professora associada da Escola de Educação Físic a e Esporte da Universidade de São Paulo e é 

membro da Academia Olímpica Brasileira.  
 

Disponível em:<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental -1/os-valores-olimpicos-que-os-jogos-carregam/.> 

Acesso em: 18 abr.2016.[Adaptado]  

 

01. A intenção comunicativa dominante do texto é  

A) questionar a importância dos símbolos nos jogos olímpicos.  

B) opinar sobre a origem dos jogos olímpicos na Grécia Antiga.  

C) contestar o papel dos jogos olímpicos na contemporaneidade.  

D) informar sobre os valores que fundamentam os jogos olímpicos.  

 
02. De acordo com o texto, 

A) atualmente, os jogos olímpicos são sediados, invariavelmente, nas capitais dos países 
mais desenvolvidos do mundo. 

B) na contemporaneidade, o esporte objetiva, principalmente, educar os jovens para serem 
vencedores. 

C) na Era Moderna, os Jogos Olímpicos, cujas regras estão contidas na Carta Olímpica, 
surgiram no século XIX. 

D) atualmente, o vencedor olímpico é premiado, de forma honrosa, com uma coroa produzida 
a partir de ramos de louro. 

 
03. O texto apresenta como temática principal  

A) a Mitologia Grega.    C) a Grécia Antiga. 

B) os Jogos Olímpicos.    D) os Símbolos Olímpicos. 

 
 

Considere o trecho para responder às questões  04 e 05.  

 

A origem desses jogos se associa às competições atléticas na Grécia, que eram realizadas 

para celebrar diferentes deuses. 

04. A palavra que é 

A) um pronome indefinido e retoma a expressão “desses jogos”.  

B) uma conjunção subordinativa e introduz uma oração substantiva. 

C) uma conjunção coordenativa e introduz uma oração explicativa.  

D) um pronome relativo e retoma a expressão “competições atléticas”.  

 
05. Com relação à construção do período, tem-se 

A) um período composto e duas orações.  

B) um período composto e três orações. 

C) dois períodos compostos e duas orações.  

D) dois períodos compostos e três orações.  
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06. A opção em que as palavras estão acentuadas conforme a mesma regra gramatical é:  

A) Países e anéis. 

B) Atléticas e Grécia. 

C) Olímpico e ética. 

D) Ásia e África. 

 

Considere o trecho para responder à questão 07.  

 

Ao longo do século XX, os Jogos Olímpicos deixaram de acontecer em três ocasiões [...]  
 

 

07. A vírgula foi usada corretamente, porque separa  

A) termos de mesmo valor gramatical.  

B) expressão adverbial deslocada. 

C) termos de uma enumeração. 

D) expressão adjetiva de tempo. 
 

Considere o trecho para responder às questões de 08 a 10.  

 

A chama olímpica é considerada um dos elementos centrais dos jogos desde a Antiguidade, 

quando o fogo, presente na celebração olímpica, representava a luz e o poder dos 

deuses.  

 
08. A opção em que a palavra fogo tem o sentido assumido no trecho é:  

A) O fogo ardente da paixão olímpica está no coração de cada participante.  

B) O fogo que arde no coração do torcedor encoraja o atleta. 

C) Vencer os Jogos Olímpicos, para um atleta, é fogo na roupa.  

D) Acender o fogo da tocha olímpica é um ritual realizado no templo de Hera.  

 

 

09. A palavra poder é um 

A) advérbio. 

B) adjetivo. 

C) verbo. 

D) substantivo.  
 

 

10. A expressão dos deuses pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por  

A) divino. 

B) angelical. 

C) profano. 

D) sublime. 
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

11. Os microrganismos, tais como vírus e bactérias, e alguns animais, como os nematódeos e 

platelmintos, são os causadores da maioria das doenças infecciosas humanas. Para que uma 

infecção aconteça, três fatores estão presentes: o agente etiológico, a forma de transmissão 

e o hospedeiro. A definição correta desses três fatores é:  

A) o hospedeiro é o organismo causador da doença, o agente etiológico é o organismo onde 

o patógeno se instala causando a doença e a transmissão é o meio de propagação do 

agente etiológico. 

B) o agente etiológico corresponde ao organismo onde o patógeno se instala e se reproduz 

causando a doença, a transmissão é o meio de propagação e o hospedeiro é o organismo 

capaz de causar a doença. 

C) o hospedeiro corresponde ao patógeno capaz de causar a doença, a transmissão 

corresponde ao meio de propagação da doença e o agente é o organismo no qual o 

patógeno se instala e se reproduz, causando a doença.  

D) o agente etiológico corresponde ao patógeno capaz de causar a doença, a transmissão é 

o meio de propagação do agente etiológico e o hospedeiro é o organismo no qual o 

agente etiológico se instala e se reproduz causando a doença. 

 

12. Em 1987, aconteceu o mais grave acidente radioativo do Brasil na cidade de Goiânia – GO, 

causado pela substância radioativa Césio 137, que foi exposta após catadores abrirem uma 

cápsula de chumbo de um equipamento de radioterapia. Um total de 55 pessoas receberam 

altas doses de radiação e, dessas, quatro morreram. Sobre a poluição radioativa, é correto 

afirmar: 

A) Após o acidente em Goiânia, a contaminação radioativa mais importante foi a do ar que, 

apesar de não gerar lixo radioativo, perpetuou a radiação por um longo período.  

B) As substâncias radioativas, em geral, não causam poluição ambiental, pois a radiação se 

dispersa rapidamente pelo meio ambiente através do ar e da água.  

C) Quando a contaminação ambiental por substâncias radioativas ocorre após o contato 

dessa substância com a água, esses acidentes costumam ser muito graves.  

D) Os rejeitos hospitalares são inertes no meio ambiente; por essa razão, não necessitam de 

coleta especial e de descarte em local apropriado.  

 

13. O artigo 196 da Constituição Federal Brasileira (1988) afirma que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às aç ões e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Este artigo se configura como a base jurídica 

da política de saúde e a partir dela se estabeleceram os três princípios doutrinários que 

conferem legitimidade ao Sistema Único de Saúde: a Universali dade, a Equidade e a 

Integralidade.   Esses princípios são, assim, definidos:  

A) A universalidade é a garantia de atenção à saúde aos cidadãos de baixa renda enquanto 

a integralidade é o reconhecimento, na prática, de que cada pessoa é um todo indivisível 

e integrante de uma comunidade. 

B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde aos cidadãos de baixa renda enquanto a 

equidade é a garantia de que as ações e serviços deverão ser prestados aos cidadãos de 

baixa renda de maneira igualitária conforme suas necessidades. 

C) A universalidade é a garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão enquanto a 

equidade é a garantia de que as ações e serviços deverão ser prestados a todos os 

cidadãos de maneira igualitária, conforme suas necessidades.  

D) A universalidade é a garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão enquanto a 

integralidade é garantia de que qualquer cidadão seja atendido integralmente por um 

único profissional que atue no sistema. 
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14. O Sistema Único de Saúde foi proposto como uma nova formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, estabelecida pela Constituição de 

1988. O SUS é considerado “único” porque  

A) é o único serviço de saúde disponível para toda a população, no território nacional, sendo 

sua execução realizada pelos governos federal, estadual e municipal.  

B) segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território 

nacional sob a responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal.  

C) cada estado tem seu próprio sistema de saúde regido pelos mesmos princípios 

doutrinários, mas independente da política nacional de saúde.  

D) cada município tem seu próprio sistema de saúde regido pelos mesmos princípios 

doutrinários, mas com suas políticas e programas específicos.  

 

 

15. A expressão vigilância epidemiológica passou a ser aplicada na década de 50 em referência 

ao controle das doenças transmissíveis e para designar uma série de atividades 

subsequentes à etapa de ataque da campanha de erradicação da malária, caracterizando 

uma de suas fases constitutivas. O Sistema Único de Saúde - SUS incorporou o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica e regulamentou a sua ação. Sobre a Vigilância 

Epidemiológica, considere as seguintes afirmativas: 
 
 

I 
A vigilância epidemiológica não alberga e nem avalia dados demográficos das 

populações porque essa atividade é exclusiva do IBGE.  

II 
Dados de morbidade são aqueles mais utilizados em vigilância epidemiológica, por 

permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários.  

III 
A detecção precoce de surtos e epidemias não faz parte das atividades da vigilância 

epidemiológica. 

IV 
Na vigilância epidemiológica são de fundamental importância os dados de mortalidade, 

como indicadores de gravidade do fenômeno vigiado.  
 

Sobre a Vigilância Epidemiológica, estão corretas as afirmativas  

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV.  

D) III e IV.  

 

 

16. A ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo, passíveis de prevenção e controle 

pelos serviços de saúde, indica que a população está sob risco e pode representar ameaças 

à saúde que precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios inici ais. Nesse 

contexto, o Ministério da Saúde estabelece, por meio de portaria, uma lista de doenças e 

agravos que são de notificação compulsória (obrigatória) em todo o território nacional. Fazem 

parte dessa lista 

A) a Sífilis congênita e a furunculose.     

B) a histoplasmose e a Febre tifoide.  

C) a Varíola e a Criptococose. 

D) a dengue e a tuberculose. 
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17. Entre as diversas atividades de um agente de endemias, está aquela relacionada à 

investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA), os  quais possuem 

características específicas que demandam procedimentos específicos. Sobre os surtos de 

DTA, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
Deve-se evitar que os alimentos suspeitos continuem a ser consumidos ou vendidos a 

fim de impedir a propagação do surto. 

II 
É indicado guardar sob aquecimento todas as sobras de alimentos até a chegada do 

grupo encarregado da investigação.  

III 
Se não houver um serviço de saúde próximo, deve-se orientar os doentes à utilização 

de automedicação preventiva em baixa concentração.  

IV 
Orienta-se preservar as embalagens e respectivos acondicionamentos quando há 

suspeita sobre produtos industrializados.  

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) III e IV. 

 

18. O sistema imunitário ou imunológico é responsável pela defesa do corpo contra os 

organismos patogênicos quando eles conseguem ultrapassar as barreiras externas de 

proteção e penetram no corpo. Em relação a esse sistema, a imunidade  

A) humoral é mediada pelos patógenos. 

B) celular é mediada pelos antígenos.  

C) celular é mediada pelos anticorpos.  

D) humoral é mediada pelos anticorpos.  

 

19. A imunização tem como objetivo a prevenção de doenças e pode ser feita através das 

vacinas que geram uma memória imunológica ou pela aplicação de soro que não gera uma 

memória imunológica. Uma vítima de picada de cobra venenosa deve  

A) tomar vacina, pois esta contém os antígenos atenuados contra as toxinas da cobra.  

B) receber soro, pois este contém anticorpos contra as toxinas da cobra. 

C) receber soro, pois este contém os antígenos atenuados contra as toxinas da cobra.  

D) tomar vacina, pois esta contém os anticorpos contra as toxinas da cobra.  

 

20. A leitura e a avaliação dos dados epidemiológicos de uma determinada população e a 

possível avaliação de um teste diagnóstico fazem parte das atividades de um agente de 

endemias. A figura a seguir representa o resultado de uma validação de um teste diagnóstico.  
 

 Agente etiológico presente  Agente etiológico ausente  

Teste positivo 

 

X 

 

Y 

Teste negativo 

 

W 

 

Z 

 
 

De acordo com a análise dos resultados apresentados nessa figura, é correto afirmar que  

A) a letra W representa um verdadeiro-positivo. 

B) a letra X representa um verdadeiro-negativo. 

C) a letra Y representa um falso-positivo. 

D) a letra Z representa um falso-negativo. 
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21. De uma forma geral, os indicadores epidemiológicos expressam a relação entre uma 

população e seus subconjuntos. Considere uma população fictícia composta por 100.000 

habitantes, em que 50.000 foram expostas ao HIV e, desses, 40.000 estão infectados, 10.000 

estão doentes e, destes, 1.000 foram a óbito. Sobre os indicadores relacionados a essa 

doença na referida população, é correto afirmar que  

A) o coeficiente de letalidade é 0,4.            C) a taxa de mortalidade é 0,2.  

B) a taxa de prevalência da doença é 0,1.           D) o coeficiente de patogenicidade é 0,5.  

 

22. Segundo uma reportagem do site G1, publicada em 26/05/2016, no Distrito Federal, até a 

data de 23 de maio de 2016, foram registrados 14,2 mil casos e sete mortes por dengue, uma 

alta de 105% relacionada ao ano passado. A dengue é considerada uma doença infeciosa e, 

segundo a epidemiologia, as doenças infeciosas são caracterizadas pela presença de um 

agente etiológico, correntemente referido como patógeno. Em relação aos componentes da 

cadeia epidemiológica da dengue, é correto afirmar que  

A) o agente etiológico é o DENV. 

B) o reservatório é o mosquito Culex. 

C) o agente etiológico é o Aedes aegypti. 

D) o vetor é o homem. 

 

23. Considere a seguinte descrição: “É uma doença tropical infeciosa causada por vermes 

parasitas que provoca inchaço nos membros, seios e genitais. A forma sintomática mais 

conhecida dessa doença é a linfática, e um dos seus diagnósticos laboratoriais é conh ecido 

por exame da gota espessa” (BRASIL, 2014). Essa descrição refere-se à 

A) Filariose. 

B) Hanseníase. 

C) Chikungunya. 

D) Chagas. 

 

24. Entre as diversas doenças de notificação compulsória no Brasil, existe uma doença intestinal 

aguda, causada por uma enterotoxina produzida por um bacilo Gram-negativo aeróbio ou 

anaeróbio facultativo, com flagelo polar e transmissão predominantemente hídrica. Essa 

doença é transmitida por dois bacilos de diferentes sorogrupos: O1, também conhecido como 

El Tor e O139, também conhecido por Bengal.  Essa descrição refere-se à 

A) raiva. 

B) cólera. 

C) leptospirose. 

D) shigelose. 

 

25. A febre amarela é uma doença febril aguda, imunoprevenível, cujo agente etiológico é 

transmitido por um vetor que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: o 

silvestre e o urbano. Sobre a febre amarela, considere as seguintes afirmativas:  
 

I A febre amarela é transmitida por um arbovírus do gênero Flavivírus. 

II No ciclo silvestre da febre amarela, o homem é o hospedeiro principal. 

III A transmissão, no ciclo urbano, ocorre a partir do Aedes aegypti. 

IV No ciclo silvestre, o mosquito Culex quinquefasciatus  é o reservatório principal.  
 

Sobre a febre amarela, estão corretas as afirmativas  

A) I e III  B) II e IV  C) III e IV  D) I e II 
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26. A leishmaniose visceral ou calazar é uma doença causada pelo protozoário Leishmania. No 

ambiente doméstico, o calazar é transmitido do cão para o ser humano através da picada do 

inseto flebótomo, mais conhecido como mosquito-palha ou pula-pula. Considerando o sentido 

do ciclo de transmissão da Leishmania do cão para o inseto e deste para o ser humano, a 

sequência correta desse ciclo é 

A) reservatório doméstico → vetor → hospedeiro.  

B) agente etiológico → reservatório doméstico → vetor.  

C) vetor → hospedeiro → reservatório doméstico.  

D) hospedeiro → agente etiológico → vetor.  

 

 

27. Em relação à profilaxia do calazar, as medidas que devem ser adotadas quanto ao 

hospedeiro, ao reservatório doméstico e ao vetor são, respectivamente: 

A) tratamento de todos os casos humanos, identificação e tratamento dos cães doentes e 

combate ao flebótomo por meio da aplicação de inseticidas.  

B) tratamento de todos os casos humanos, identificação e eliminação dos cães doentes e 

combate ao flebótomo por meio da eliminação dos criadouros nos focos de água parada.  

C) tratamento de todos os casos humanos, identificação e eliminação dos cães doentes e 

combate ao flebótomo por meio da aplicação de inseticidas.  

D) tratamento de todos os casos humanos, identificação e tratamento dos cães doentes e 

combate ao flebótomo por meio da eliminação dos criadouros nos focos de água parada.  

 

 

28. A coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito importante para o meio ambiente.  

A ameaça de exaustão dos recursos naturais não renováveis aumenta a necessidade de 

reaproveitamento dos materiais recicláveis, que são separados na coleta seletiva de lixo.  

São vantagens da coleta seletiva, entre outras:  

A) a diminuição do desperdício, a redução do preço de bebidas enlatadas e a diminuição os 

gastos com a limpeza urbana. 

B) a diminuição da exploração de recursos naturais, a geração de emprego e renda pela 

comercialização dos recicláveis e a redução do consumo de energia.  

C) a diminuição dos custos da produção pelo aproveitamento de recicláveis pelas indústrias, 

o aumento da vida útil de baterias de celular e a diminuição da poluição ambiental.  

D) a possibilidade de reciclagem de materiais que iriam para o lixo, a redução do preço de 

bebidas enlatadas e a redução do consumo de energia.  

 

 

29. A coleta seletiva do lixo obedece a Resolução do CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, 

que estabelece o código de cores dos recipientes para os diferentes tipos de resíduos. De 

acordo com essa resolução diferentes tipos de lixo serão  coletados em recipientes de cores 

diversas, conforme segue: 

A) azul para plástico, vermelho para papel e papelão, verde para metal, amarelo para vidro e 

marrom para resíduos orgânicos. 

B) azul para papel e papelão, vermelho para plástico, verde para metal, amarelo para 

resíduos orgânicos e marrom para vidro.  

C) azul para papel e papelão, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal e 

marrom para resíduos orgânicos. 

D) azul para plástico, vermelho para papel e  papelão, verde para vidro, amarelo para 

resíduos orgânicos e marrom para metal.  
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30. O plano nacional de saneamento básico define saneamento básico como um conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamen to 

sanitário e manejo de resíduos sólidos. Com base nesse conceito, analise a seguinte 

situação: 

Uma família, que reside em uma área urbana e produz resíduos sólidos, oriundos de 

atividades agropecuárias, perfurou um poço e construiu uma fossa séptica no terreno de sua 

casa. Preocupada em obedecer às normas de saneamento básico, a família construiu a fossa 

séptica distante da casa e do poço, coleta a água do poço somente com o auxílio de um 

balde e se organiza para que os resíduos sólidos produzidos a part ir da atividade 

agropecuária sejam coletados nos finais de semana.  

Em relação às normas de Saneamento básico, é correto afirmar que  

A) é proibida a perfuração de poços em área urbana.  

B) a água do poço deveria ser coletada com um balde estéril.  

C) os resíduos sólidos gerados poderiam ser coletados quinzenalmente.  

D) a fossa séptica está atendendo a essas normas.  

 

 

31. No Brasil, os acidentes causados por serpentes não peçonhentas são relativamente mais 

frequentes e considerados de menor importância médica, pois não constituem acidentes 

graves. Porém, quatro tipos de acidente causados por serpentes peçonhentas são 

considerados de interesse em Saúde Pública: o botrópico, o crotálico, o laquético e o 

elapídico.  Sobre esses acidentes, é correto afirmar que  

A) os elapídicos incluem aqueles causados pela surucucu.  

B) os crotálicos são aqueles causados pela coral -verdadeira. 

C) os laquéticos são aqueles causados pela cascavel.  

D) os botrópicos incluem aqueles causados pela jararaca.  

 

 

32. O Brasil vem acumulando importantes vitórias na área da vigilância epidemiológica, a 

exemplo da erradicação da poliomielite. A poliomielite ou “paralisia infantil” é uma doença 

infecto-contagiosa caracterizada por um quadro de paralisia flácida. Sobre a p oliomielite, 

considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
O déficit motor instala-se subitamente e acomete em geral os membros inferiores, de 

forma assimétrica, com sensibilidade conservada.  

II 
A transmissão da doença ocorre principalmente por contato direto de pessoa a 

pessoa, por secreções de pele e por fômites.  

III 
O agente etiológico são os poliovírus que pertencem ao gênero enterovírus, da família 

Picornaviridae e apresentam três sorotipos: I, II e III. 

IV 
O diagnóstico diferencial da poliomielite deve ser feito com a polineurite pós -

infecciosa, como o tétano. 
 

Em relação à poliomielite, estão corretas às afirmativas  

A) I e III. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
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33. As agressões causadas ao meio ambiente podem acontecer por contaminação, destruição ou 

alterações prejudiciais aos ecossistemas. Os fenômenos decorrentes de agressões ao meio 

ambiente são 

A) extinção de espécies, terremoto e erosão.  

B) eutrofização, efeito estufa e erosão. 

C) deriva continental, produção de CO 2 e chuvas ácidas. 

D) deriva continental, efeito estufa e produção de CO 2 . 

 

 

34. Historicamente, a atenção à saúde no Brasil vinha sendo desenvolvida com ênfase no 

enfoque curativista, a partir da procura espontânea pelos serviços. O conceito abrangente de 

saúde, definido na Constituição de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços de 

saúde, passando de um modelo centrado na doença para um modelo de atenção integral à 

saúde, em que, além da recuperação, desenvolva-se ações de promoção e de proteção à 

saúde. São ações de proteção da saúde: 

A) realização de exames diagnósticos e tratamento do paciente.  

B) realização de exames diagnósticos e vigilância epidemiológica.  

C) educação em saúde e vigilância epidemiológica.  

D) educação em saúde e tratamento do paciente.  

 

 

35. A educação em Saúde deve ser desenvolvida de forma programática e sistemática no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, com o emprego de linguagem adequada ao público -alvo, por 

meio de palestras, rádio, televisão, internet, entre outros. São exemplos de temas abordados 

na educação em saúde: 

A) Prática de atividade física, hábitos de higiene pessoal e desestímulo ao alcoolismo.  

B) Prática de atividade física, métodos de diagnóstico laboratorial e hábitos de higiene.  

C) Hábitos de higiene, métodos de diagnóstico clínico e de prescrição de medicamentos.  

D) Hábitos de higiene, métodos de prescrição de medicamentos e desestímulo ao alcoolismo.  

 

 
 

  


