PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 002/2009 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova
objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Prova antes da

10-

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso

Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da
FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

do Gabarito Preliminar.

Confira seu nome completo, o número de seu documento e
o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

11-

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala

para as devidas providências.

e assinatura da ata.

Você deverá transcrever as respostas das questões

12-

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

documento válido para a correção das provas. O

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou
qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
Folha

objetos causará eliminação imediata do candidato.

de

Respostas,

a

opção

que

a

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

Resposta:
A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

responda

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de

7-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

responsabilidade do candidato.

5-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de

autorização do fiscal.

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos
envolvidos.

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

9-

Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para
fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de
Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu
tempo.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

FRIEDEN: A maneira mais efetiva de lutar contra o
cigarro requer um conjunto de políticas. Isso inclui
proibir o cigarro em lugares públicos, aumentar os
impostos, lançar campanhas publicitárias, oferecer apoio
médico para quem quer largar o vício etc. Mas, mesmo
isoladamente, cada uma dessas medidas surte efeito.

PORTUGUÊS
O texto abaixo é parte da entrevista intitulada
“Altíssima prioridade” que foi realizada com o
epidemiologista
Thomas
Frieden,
chefe
do
departamento de saúde de Nova York, e publicada
na revista VEJA em 25 de novembro de 2009.

VEJA: O senhor não falou de programas educativos em
escolas. Eles não funcionam?
FRIEDEN: Funcionam, mas têm um impacto muito
pequeno quando se trata de reduzir o número de jovens
que vão começar a fumar. Ninguém quer acreditar nisso,
mas é o que a evidência mostra. Não adianta dizer aos
adolescentes para fazer o que nós mesmos não
estamos fazendo. O contrário, no entanto, funciona
fortemente. Em Nova York, quando deflagramos a luta
contra o cigarro, não fizemos quase nada dirigido ao
público escolar e, no entanto, o fumo entre adolescentes
caiu mais rapidamente do que entre adultos. Os
adolescentes estão expostos às mesmas influências que
os adultos.
(...)

VEJA: Existe alguma dúvida sobre os males a que o
fumante passivo está sujeito?
FRIEDEN: Nenhuma. Não há nenhuma dúvida de que
estar exposto ao cigarro alheio mata. O debate sobre
isso, do ponto de vista científico, acabou. Não existe
mais. O estudo mais recente do Instituto de Medicina é
outra prova dos males provocados ao fumante passivo.
Mostra que a incidência de ataques cardíacos em não
fumantes é menor nas áreas protegidas do cigarro. Em
geral, as pessoas falam de câncer, mas não se trata
apenas dessa doença. O fumante passivo está sujeito a
ter câncer e problemas pulmonares, cardíacos, baixo
peso ao nascer. O fumante ativo também sabe dos
riscos de ter câncer, mas o cigarro mata mais por
ataque cardíaco, derrame cerebral e doenças
pulmonares do que por câncer. A discussão sobre isso
não existe mais, essa é a verdade.

VEJA: Qual é o maior desafio de saúde pública dos EUA
para o século XXI?
FRIEDEN: Criar um estilo de vida que promova a saúde.
Hoje, temos políticas públicas que acabam fazendo com
que dois de cada três americanos estejam com
sobrepeso ou obesos e um quinto seja fumante. Temos
de estruturar nossa sociedade, nossa maneira de viver,
de modo a promover a saúde, e não a doença.
Precisamos garantir que, se um americano seguir a
onda do seu tempo, ele não acabará sendo um fumante,
um sujeito obeso, incapacitado, doente ou morrendo
cedo. Portanto, o desafio para este século são as
doenças não contagiosas.

VEJA: A prioridade de saúde pública nos Estados
Unidos é o combate ao cigarro?
FRIEDEN: O tabaco permanece a maior causa evitável
de morte nos Estados Unidos e no mundo. Sabemos o
que fazer e não estamos fazendo. Por isso, mais de 5
milhões de pessoas morrerão por causa do cigarro
neste ano no mundo. Globalmente, o tabaco mata mais
do que a aids, a tuberculose e a malária somadas. E o
número de pessoas que morrem dessas doenças,
felizmente, está caindo, enquanto o de vítimas do
cigarro vai dobrar nas próximas décadas se não
tomarmos uma atitude urgentemente. Então, o tabaco é
uma altíssima prioridade, mas o CDC é diferente de um
órgão de saúde de um estado ou uma cidade. Aqui,
nosso trabalho é apoiar estados e municípios de
prevenção de doenças.

VEJA: E para o mundo?
FRIEDEN: Em todos os lugares, à exceção hoje da
África Subsaariana, as maiores causas de morte são as
doenças não contagiosas. É um desafio global, e
mesmo essa parte da África não está muito longe dessa
realidade.
VEJA: Em cinqüenta anos, a humanidade será mais ou
menos saudável do que hoje?

VEJA: Os Estados Unidos devem seguir o exemplo de
Nova York e proibir o cigarro em todos os locais
públicos, incluindo bares e restaurantes?

FRIEDEN: Sou otimista e acho que estará muito mais
saudável. Até 2060, teremos controlado globalmente as
doenças contagiosas que ainda nos ameaçam e feito
um progresso significativo na prevenção de doenças
não contagiosas. Acho que será possível reduzir
drasticamente o número de fumantes, que teremos
comidas saborosas e menos calóricas, e estaremos
fazendo mais exercícios físicos. Otimisticamente, acho
que estaremos vivendo mais tempo, com menos riscos
de ter câncer, e quem sabe tenhamos até moderado o
consumo de álcool. Se conseguirmos reduzir as
desigualdades de saúde pelo mundo, menos gente
morrerá jovem e de causas evitáveis.

FRIEDEN: Na minha opinião nenhuma pessoa dever
ser involuntariamente exposta à fumaça do cigarro,
incluindo os garçons, é claro. A decisão sobre como e
quando fazer isso cabe aos governos estaduais e às
prefeituras. Hoje, apenas metade dos americanos vive
em lugares amplamente protegidos do cigarro. Só a
metade.
VEJA: É mais difícil controlar o cigarro nos Estados
Unidos do que foi em Nova York?
FRIEDEN: Há coisas que cinco anos atrás eram muito
controvertidas, mas hoje já são amplamente aceitas,
como as restrições ao cigarro. Naquilo que a ciência tem
evidências inquestionáveis, o CDC pode ser mais claro,
atuar de modo mais forte. Mas, naquilo que a ciência é
menos assertiva precisamos ir com mais cuidado. É o
caso da obesidade, por exemplo, cujas causas são
múltiplas.

VEJA: Os americanos são o povo mais rico do mundo,
têm as melhores escolas de medicina e a mais
avançada tecnologia aplicada à medicina. Por que não
são o povo mais saudável do mundo?
FRIEDEN: Porque temos desigualdades devastadoras
na sociedade americana. Somos ainda uma sociedade
muito desigual, e talvez nosso senso de solidariedade
não tenha se desenvolvido o bastante.

VEJA: A proibição do cigarro tem de vir acompanhada
de outras medidas para surtir efeito?
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Questão 01
A partir da leitura do texto, assinale a alternativa
correta.
(A) Mesmo sabendo dos malefícios do cigarro, os cientistas
ainda questionam os resultados das pesquisas.
(B) Em todo o mundo, a aids mata mais do que o cigarro.
(C) Os Estados Unidos, embora uma sociedade com vastos
recursos financeiros, ainda têm sérios problemas com a
saúde de sua população.
(D) De acordo com o entrevistado, o uso do cigarro entre
adolescentes cai à medida que se fazem programas
educativos nas escolas.
(E) A proibição do uso dos cigarros em espaços públicos é
de responsabilidade dos pais e da escola.

Questão 05
“Em Nova York, quando deflagramos a luta contra o
cigarro, não fizemos quase nada dirigido ao público
escolar e, no entanto, o fumo entre adolescentes
caiu mais rapidamente do que entre adultos”. As
palavras “quando”, e “no entanto” indicam
respectivamente situação de
(A) tempo e conformidade.
(B) adição e comparação.
(C) causa e contrariedade.
(D) contrariedade e conformidade.
(E) tempo e contraste.
Questão 06
Após observar as palavras acentuadas no trecho
abaixo, assinale a alternativa que explica
corretamente o uso da acentuação gráfica de acordo
com as regras gramaticais da norma culta

Questão 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
conteúdo da entrevista.
(A) O texto é publicitário, pois tem por objetivo conquistar as
pessoas para consumirem certo produto ou uma marca.
(B) O título do texto se justifica por ser o tabaco o maior
causador de mortes nos Estados Unidos, portanto
requer prioridade.
(C) O epidemiologista cita dados de outros profissionais
para enfatizar os males que o cigarro causa na
população.
(D) Em quase todos os países do mundo as doenças não
contagiosas são as maiores causas de morte.
(E) O entrevistado acredita que no futuro teremos uma
qualidade de vida melhor.
Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto o uso do sinal
indicativo da crase.
(A) “Em todos os lugares, à exceção hoje da África
Subsaariana, as maiores causas de morte são as
doenças não contagiosas”. Foi usada inadequadamente
a crase, pois não houve a junção da preposição com o
artigo.
(B) Na frase “A decisão sobre como e quando fazer isso
cabe aos governos estaduais e às prefeituras”. Nesse
caso, o uso da crase também foi incorreto, porque de
acordo com a regra não se usa crase quando o nome da
direita estiver no plural.
(C) “Criar um estilo de vida que promova a saúde”. Nesse
caso, deveria ser utilizada a crase, pois ocorreu a junção
da preposição “a” e do artigo “a”.
(D) No trecho “Na minha opinião nenhuma pessoa dever
ser involuntariamente exposta à fumaça do cigarro,
incluindo os garçons, é claro”, ocorreu a crase porque
houve a junção da preposição “a” com o artigo “a”.
(E) No fragmento “Os adolescentes estão expostos às
mesmas influências que os adultos”, o sinal indicativo de
crase foi usado corretamente, embora nesse caso, ele
poderia ser facultativo.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos
artigos grifados.
(A) “Em geral, as pessoas falam de câncer, mas não se
trata apenas dessa doença”. Nessa frase, foi usado o
artigo indefinido para indicar que o substantivo está
generalizado.
(B) “Em cinquenta anos, a humanidade será mais ou menos
saudável do que hoje?”. Nessa pergunta o uso do artigo
foi inadequado porque deveria ser usado “há”.
(C) “A maneira mais efetiva de lutar contra o cigarro requer
um conjunto de políticas”. Os artigos definidos nesse
caso foram usados de forma correta, pois eles estão
individualizando os substantivos.
(D) “Precisamos garantir que, se um americano seguir a
onda do seu tempo, ele não acabará sendo um fumante,
um sujeito obeso, incapacitado, doente ou morrendo
cedo.” Observa-se o uso correto dos artigos definidos,
pois todos estão individualizando os substantivos.
(E) “Criar um estilo de vida que promova a saúde”. Nos dois
casos os artigos foram usados adequadamente, pois no
primeiro o substantivo está generalizado; no segundo,
há a individualização do substantivo.

Questão 04
Assinale a alternativa em que a divisão silábica
apresenta correta.
(A) mo –rren – do.
(B) ex – ce – ção.
(C) ten – há.
(D) a – sser – ti – va.
(E) im – pa – cto.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

“O tabaco permanece a maior causa evitável de
morte nos Estados Unidos e no mundo. Sabemos o
que fazer e não estamos fazendo. Por isso, mais de
5 milhões de pessoas morrerão por causa do cigarro
neste ano no mundo. Globalmente, o tabaco mata
mais do que a aids, a tuberculose e a malária
somadas. E o número de pessoas que morrem
dessas doenças, felizmente, está caindo, enquanto o
de vítimas do cigarro vai dobrar nas próximas
décadas
se
não
tomarmos
uma
atitude
urgentemente. Então, o tabaco é uma altíssima
prioridade, mas o CDC é diferente de um órgão de
saúde de um estado ou uma cidade. Aqui, nosso
trabalho é apoiar estados e municípios de prevenção
de doenças.”
A palavra “está” foi acentuada porque é um monossílabo
tônico terminado em “a”.
“evitável “é uma oxítona terminada em “l”, por isso deve
ser acentuada.
A palavra “órgão” deve ser acentuada porque é uma
paroxítona terminada em “ão”.
“vítimas” e “municípios” são acentuadas porque são
proparoxítonas, e segundo a regra, todas elas devem
ser acentuadas.
“saúde” e “malária” são palavras paroxítonas cujos
acentos gráficos se justificam, respectivamente, por
terminarem em “e” , e ditongo crescente.
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Questão 08
Assinale a alternativa que contém um advérbio de
tempo.
(A) “Não há nenhuma dúvida de que estar exposto ao
cigarro alheio mata”.
(B) “Aqui, nosso trabalho é apoiar estados e municípios de
prevenção de doenças.”
(C) Acho que será possível reduzir drasticamente o número
de fumantes, que teremos comidas saborosas e menos
calóricas, e estaremos fazendo mais exercícios físicos.
(D) “Hoje, temos políticas públicas que acabam fazendo
com que dois de cada três americanos estejam com
sobrepeso ou obesos e um quinto seja fumante”.
(E) “O estudo mais recente do Instituto de Medicina é outra
prova dos males provocados ao fumante passivo”.

Questão 13
Quando um único indivíduo ou instituição tem
domínio completo do mercado de um determinado
bem ou serviço, configura-se
(A)
cartel.
(B)
monopólio.
(C)
concorrência.
(D)
oligarquia.
(E)
privatização.
Questão 14
Por Estado laico entende-se
(A)
aquele que adota uma religião oficial.
(B)
aquele que não interfere na economia.
(C)
aquele que oferece uma educação religiosa gratuita.
(D)
aquele que não possui uma religião oficial, mantendose neutro no que se refere aos temas religiosos.
(E)
aquele que proíbe a liberdade de expressão.

Questão 09
Assinale a alternativa em que há também o emprego
do modo subjuntivo.
(A) “Em geral, as pessoas falam de câncer, mas não se
trata apenas dessa doença”.
(B) “Otimisticamente, acho que estaremos vivendo mais
tempo, com menos riscos de ter câncer, e quem sabe
tenhamos até moderado o consumo de álcool”.
(C)
“Em Nova York, quando deflagramos a luta contra o
cigarro, não fizemos quase nada dirigido ao público
escolar e, no entanto, o fumo entre adolescentes caiu
mais rapidamente do que entre adultos.”
(D) “Porque temos desigualdades devastadoras na
sociedade americana”.
(E)
“Sabemos o que fazer e não estamos fazendo”.

Questão 15
Fazem parte da região sul do Brasil os estados
(A)
Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
(B)
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso.
(C)
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
(D)
Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
(E)
São Paulo, Mato Grosso e Bahia.
Questão 16
A República Socialista de Cuba é governada por
(A)
Hugo Chaves.
(B)
Raul Castro.
(C)
Ernesto Che Guevara.
(D)
Álvaro Uribe.
(E)
Manoel Zelaya.

Questão 10
Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau
superlativo absoluto sintético.
(A) “Então, o tabaco é uma altíssima prioridade, mas o CDC
é diferente de um órgão de saúde de um estado ou uma
cidade”.
(B) “Mostra que a incidência de ataques cardíacos em não
fumantes é menor nas áreas protegidas do cigarro”.
(C) “O fumante passivo está sujeito a ter câncer e
problemas pulmonares, cardíacos, baixo peso ao
nascer”.
(D) “O fumante ativo também sabe dos riscos de ter câncer,
mas o cigarro mata mais por ataque cardíaco, derrame
cerebral e doenças pulmonares do que por câncer”.
(E) “Isso inclui proibir o cigarro em lugares públicos,
aumentar os impostos, lançar campanhas publicitárias,
oferecer apoio médico para quem quer largar o vício
etc”.

Questão 17
Recentemente o governo federal deu início às obras
de transposição das águas do rio
(A)
Amazonas.
(B)
Paranapanema.
(C)
Solimões.
(D)
Madeira.
(E)
São Francisco.
Questão 18
O Parque Nacional do Iguaçu, que recebeu da
UNESCO o título de Patrimônio Natural da
Humanidade, está localizado no
(A)
norte brasileiro
(B)
nordeste brasileiro
(C)
centro-oeste brasileiro
(D)
sudeste brasileiro
(E)
sul brasileiro

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
Questão 11
O Brasil é um dos maiores produtores de etanol do
mundo.
Aqui,
este
combustível
é
feito
principalmente a partir do(a)
(A)
cana de açúcar
(B)
arroz
(C)
mamona
(D)
feijão
(E)
soja

Questão 19
Ultimamente, muito se tem falado sobre CPI no
Brasil. É CPI no Senado Federal, No Congresso
Nacional e até CPI mista. Mas, o que é CPI?
(A)
Comissão Permanente de Inquérito.
(B)
Comissão Parlamentar de Inquérito.
(C)
Comissão Processual de Inquérito.
(D)
Comissão Policial de Inquérito.
(E)
Comissão Pró-abertura de Inquérito.

Questão 12
O cargo de presidente da República, chefe do
governo da União e do Estado brasileiro, pertence
ao poder
(A)
Legislativo.
(B)
Judiciário.
(C)
Executivo.
(D)
Moderador.
(E)
Teocrático.

Questão 20
O Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, é
uma festa popular realizada anualmente em junho,
com apresentação a céu aberto, onde competem
duas agremiações, são elas
(A)
Boi Garantido e Boi Amoroso.
(B)
Boi Garantido e Boi Caprichoso.
(C)
Boi Caprichoso e Boi Bumba.
(D)
Boi Caprichoso e Boi Amoroso.
(E)
Boi Bumba e Boi Amoroso.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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Questão 26
A dengue, malária e filariose
consideradas de transmissão
(A)
hídrica.
(B)
relacionada à higiene.
(C)
baseada na água.
(D)
por inseto vetor que procria na água.
(E)
relacionada ao ar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21
O alojamento, desenvolvimento e reprodução de
artrópodes na superfície do corpo ou nas vestes de
pessoas, sem a penetração no meio interno do
organismo , é chamado de
(A)
infecção.
(B)
infestação.
(C)
contaminação.
(D)
propagação.
(E)
desinfecção.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

determinantes econômicos.

II.

determinantes culturais.

III.

determinantes ecológicos.

IV.

determinantes biológicos.

V.

determinantes psicossociais.

doenças

Questão 27
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. Para entender o sistema de esgotamento
sanitário é preciso saber a origem dos esgotos, ou
seja, de onde eles vêm ou de onde são coletados.
Esta origem pode ser

Questão 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. A associação de fatores determinantes
pode aumentar o risco de doença, entre estes
fatores estão
I.

são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

os esgotos domésticos.

II.

os efluentes.

III.

as águas pluviais ou das chuvas.

IV.

as águas de infiltração.

I, II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.

Questão 28
A concentração da população em cidades vem
gerando uma produção desordenada de lixo
orgânico e inorgânico. São considerados resíduos
inorgânicos, EXCETO.
(A)
Garrafas pet.
(B)
Latinhas de refrigerantes.
(C)
Tampinha de garrafa.
(D)
Saco plástico.
(E)
Restos de alimentos.

Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, II, IV e V.
I, II, III, IV e V.
Apenas I e IV.

Questão 23
Para prevenir e controlar a dengue, a única maneira
é impedir que
(A)
o mosquito se prolifere , interrompendo seu ciclo de
reprodução.
(B)
o mosquito voe além de 100 metros, especialmente no
peridomicílio.
(C)
a larva se transforme em pupa e fique depositada no
recipiente.
(D)
o mosquito se contamine.
(E)
o homem seja picado.

Questão 29
Uma criança brinca em um tanque de areia, em um
parque, onde já foram encontradas fezes de gatos.
Várias vezes essa criança leva as mãos à boca. Ela
pode adquirir
(A)
tétano.
(B)
toxoplasmose.
(C)
dengue.
(D)
cisticerco.
(E)
malária.

Questão 24
O 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, constitui
(A)
SUDS.
(B)
SIAB.
(C)
SUADS.
(D)
SAI.
(E)
SUS.

Questão 30
O sarampo, a tuberculose, a esquistossomose, a
sífilis, o tétano são consideradas doenças
(A)
não-transmissíveis.
(B)
contagiosa.
(C)
transmissíveis.
(D)
exantemáticas.
(E)
metaxênicas.

Questão 25
A malária é uma das principais enfermidades
causadas por protozoários. A doença é transmitida
pelo mosquito do gênero
(A)
aedes.
(B)
anopheles.
(C)
anfixenoses.
(D)
culex.
(E)
valox.

Questão 31
Um sistema de abastecimento de água é composto
de várias unidades. A unidade que é fonte de onde
se retira a água é chamada de
(A)
manancial.
(B)
captação.
(C)
rede de distribuição.
(D)
reservatório.
(E)
rio.
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Questão 32
Para que ocorra a transmissão de uma doença
infecciosa, é necessário que três elementos
interajam, quais são eles
(A)
o agente , o receptor e o vetor.
(B)
o receptor, o ambiente e o trabalho.
(C)
o ambiente , o clima e o trabalho.
(D)
o agente , o receptor e o ambiente.
(E)
o homem , o clima e o trabalho.

Questão 38
Conhecer o agravo e suas características é
fundamental. Todas as doenças transmissíveis são
causadas por agentes infecciosos específicos ou
por seus produtos tóxicos, cada uma delas
manifesta-se de maneira muito particular . Alguns
aspectos devem ser observados, como:
(A)
Tratamento da doença, medicamentos e agente
etiológico.
(B)
Modo de transmissão, tratamento da doença e
medicamentos.
(C)
Agente etiológico, modo de transmissão, período de
incubação.
(D)
Período de incubação, medicamento e modo de
transmissão.
(E)
Agente hospedeiro e tratamento da doença.

Questão 33
A DORT/LER são consideradas doenças
(A)
crônico-degenerativas.
(B)
transmissíveis.
(C)
parasitárias.
(D)
infecciosas.
(E)
profissionais.

Questão 39
A população exerce o controle sobre o SUS
participando de duas instâncias , que são:
(A)
Conferências de saúde e Conselhos de Saúde.
(B)
Conselhos de saúde e Diretoria de saúde.
(C)
Conferências de saúde e Comitê de saúde.
(D)
Conselho de saúde e Conferências intermunicipais.
(E)
comitê Municipal de Administração e Secretaria de
Saúde.

Questão 34
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde, é a
equidade , que significa, EXCETO.
(A)
Assegurar ações e serviços de todos os níveis de
acordo com a complexidade que cada caso requeira,
sem privilégios ou barreiras.
(B)
Todo cidadão é igual perante o SUS.
(C)
É o reconhecimento, na prática dos serviços, de que
cada pessoa é divisível e integrante de uma
comunidade.
(D)
Todo cidadão será atendido conforme suas
necessidades.
(E)
Todo cidadão será atendido de forma igualitária, mas
levando em consideração suas diferenças individuais.

Questão 40
Dos vários conceitos de meio ambiente alguns se
destacam analise as assertivas e assinale a
alternativa correta.

Questão 35
O período pré-patológico caracteriza-se pelos
primeiros estímulos ao adoecimento, presentes no
meio ambiente ou em outro lugar, analise nas
assertivas quais podem serem e assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Falta de saneamento básico.

II.

Poluição atmosférica.

III.

Herança genética.

IV.

Ingestão de água contaminada.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas II.
I, II, III e IV.
Apenas III.

Questão 36
As ações de vigilância à saúde tem como objetivo
romper os elos da cadeia de produção das doenças.
Como exemplo de medidas gerais temos a melhora
dos níveis de
(A)
controle de aeroportos, rodoviárias.
(B)
qualidade de vida e saneamento básico.
(C)
desinfecção e isolamento.
(D)
quimioprofilaxia.
(E)
profilaxia das doenças.
Questão 37
Destaca-se pelas suas proporções, atingindo um
elevado número de pessoas em mais de um
continente esta definição é
(A)
Epidemia.
(B)
Surto.
(C)
Período de incubação.
(D)
Tratamento da doença.
(E)
Pandemia.
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I.

Meio ambiente é uma produção social.

II.

Ele não é apenas a natureza , mas também o
espaço onde se geram diversos conflitos.

III.

Espaço que gera interesses econômicos,
políticos, sociais ao longo da história da
sociedade.

IV.

É o resultado da interação entre a lógica da
natureza e a lógica da sociedade.

Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

