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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (11 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,0 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter no 
mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 19/12/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 16/01/2018 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 07, de 24/08/2017 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

Concurso Público para o Cargo de Técnico em Saúde – AGENTE DE 
SANEAMENTO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01) As ações de prevenção de Zoonoses,
dependendo da situação epidemiológica, 
caracterizam-se por meio de ações, 
atividades e estratégias de:  

A) Monitoramento e avaliação.
B) Vacinação animal e notificação
compulsória. 
C) Educação em saúde, manejo
ambiental e vacinação animal. 
D) Intervenção e tratamento
medicamentoso. 

02) Assinale a alternativa que
corresponde as ações de Alta 
Complexidade em Vigilância Sanitária: 

A) Clínica ou consultório médico com
vacinação, pronto atendimento geral ou 
especializado – isolado do hospital. 
B) Lavanderia de roupas de uso
hospitalar – isolada do hospital. 
C) Dispensários de medicamentos, óticas
e laboratórios de óticas. 
D) Hospital geral especializado, dia e
maternidade. 

03) Aponte a alternativa que se enquadra
na definição de Água Potável, segundo 
estabelecido na Portaria Nº 2914/2011: 

A) Atende o padrão de potabilidade
estabelecido e não oferece riscos à 
saúde. 
B) Destinada à ingestão, preparação e
produção de alimentos e à higiene 
pessoal, independente da sua origem. 
C) Conjunto de parâmetros 
caracterizados por provocar estímulos 
sensoriais que afetam a aceitação para 

consumo humano, mas que não 
necessariamente implicam risco à saúde. 
D) Não poderá ser submetida a
processos físicos, químicos ou 
combinação destes, para atender ao 
padrão de potabilidade. 

04) A raiva é uma zoonose viral que se
caracteriza como uma encefalite 
progressiva aguda. O vírus da doença, 
quando encontrado na saliva do animal, 
penetra no organismo principalmente por 
meio de mordedura e, em casos mais 
raros pela arranhadura e lambedura de 
mucosas. Neste contexto, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Cão e gato são considerados as
principais fontes de infecção na área 
urbana. 
B) O morcego não é o principal
responsável pela manutenção da cadeia 
silvestre.  
C) Nos cães e nos gatos, a eliminação de
vírus pela saliva ocorre entre sete e dez 
dias antes do aparecimento dos sinais 
clínicos, persistindo durante toda a 
evolução da doença. 
D) O homem é a principal fonte de
infecção da doença. 

05) Considerando que a vigilância da
qualidade da água também é de 
competência dos municípios, selecione a 
alternativa que contempla as atividades 
por eles desenvolvidas para o controle da 
mesma: 

A) Estabelecer as prioridades, objetivos,
metas e indicadores de vigilância da 
qualidade da água para consumo 
humano.  
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B) Cadastrar e autorizar o fornecimento 
de água tratada, por meio de solução 
alternativa coletiva, mediante avaliação e 
aprovação dos documentos exigidos. 
C) Promover e acompanhar a vigilância 
da qualidade da água. 
D) Estabelecer ações especificadas no 
Programa Nacional de Vigilância da 
Qualidade da Água para Consumo 
Humano (VIGIAGUA). 
 
 
06) Dentre as atividades realizadas em 
Unidades de Vigilância de Zoonoses, 
destacam-se aquelas de relevância a 
saúde pública. Assim sendo, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde às 
atividades de uma Unidade de Controle 
de Zoonoses: 
 
A) Recolhimento de Animais 
Vertebrados. 
B) Recolhimento e poda de árvores. 
C) Biossegurança e Saúde do 
Trabalhador. 
D) Necropsia. 
 
 
07) Boas práticas em alimentação se 
referem as medidas de higiene que 
devem ser obedecidas pelos 
manipuladores de alimentos, desde a 
escolha e compra dos produtos a serem 
utilizados no preparo até a venda para o 
consumidor, para evitar a ocorrência de 
doenças provocadas pelo consumo de 
alimentos contaminados. Nesta lógica, 
assinale a alternativa que NÃO 
corresponde às boas práticas em 
alimentação: 
 
A) Lavar as mãos após o manuseio do 
lixo; realizar inspeção sanitária; estar 
sempre limpo, e tomar banho 
diariamente. 
B) Manter os cabelos presos e com 
toucas; não usar barba, e não utilizar 
brincos, anéis, pulseiras e relógios. 
C) Trocar o uniforme diariamente e só 
usá-lo na área de preparo dos alimentos; 

as lâmpadas devem estar protegidas 
contra queda, e participar de cursos de 
capacitação. 
D) A caixa d’água deve ser lavada e 
higienizada no mínimo a cada seis 
meses; usar somente água potável para o 
preparo dos alimentos e do gelo, e o 
local de trabalho deve ser limpo e 
organizado. 
 
 
08) Atualmente, a única vacina animal 
preconizada e normatizada pelo 
Ministério da Saúde para uso no serviço 
público de saúde, visando à prevenção e 
ao controle de zoonoses no País, é: 
 
A) Leishmaniose animal. 
B) Antirrábica de cães e gatos. 
C) Antirrábica de cães, gatos e macacos. 
D) Febre Amarela. 
 
 
09) Na forma clássica da Dengue é 
comum o aparecimento de: 
 
A) Febre acima de 38ºC e sangramento 
nasal. 
B) Febre acima de 39ºC e dificuldade 
para o indivíduo respirar. 
C) Febre acima de 39ºC e dores nas 
juntas ou articulações. 
D) Febre alta, náuseas e vômitos, e dor 
abdominal intensa. 
 
 
10) As Infrações Sanitárias são 
classificadas em: 
 
A) Advertência, Apreensão e 
Inutilização, Interdição e/ou multa. 
B) Aplicação de Notificação, 
Advertência e Imposição de Penalidade 
de Multa. 
C) Leves, Graves e Gravíssimas. 
D) Advertência, Suspensão de Venda, 
Interdição parcial ou total do Produto e 
Multa. 
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11) Ponto Estratégico (PE) refere-se a:

A) Imóveis selecionados pela elevada
oferta de recipientes em condições de se 
tornarem criadouros (ferros velhos, 
borracharias e canteiros de obras). 
B) Método de amostragem que tem
como objetivo principal a obtenção de 
indicadores entomológicos de maneira 
rápida. 
C) Pesquisa larvária realizada nos
imóveis domiciliares. 
D) Levantamento de pesquisa amostral
realizada semestralmente nos imóveis 
domiciliares. 

12) A maior incidência da Chikungunya
no Brasil está concentrada na região: 

A) Sudeste.
B) Centro Oeste.
C) Nordeste.
D) Norte.

13) Em relação ao gerenciamento dos
Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, 
assinale a alternativa que contempla a 
ordem sequencial das etapas do Manejo: 

A) Segregação, acondicionamento,
identificação, transporte interno, 
armazenamento temporário, tratamento, 
armazenamento externo, coleta e 
transporte externos, e disposição final. 
B) Coleta, identificação, segregação,
armazenamento, acondicionamento, 
tratamento e disposição final. 
C) Segregação, identificação, 
acondicionamento, tratamento, 
armazenamento temporário, e disposição 
final. 
D) Acondicionamento, segregação,
identificação, coleta e transporte 
externos, e disposição final. 

14) Em relação a ZIKA, assinale a
alternativa INCORRETA: 

A) Os primeiros casos de transmissão
autóctone, no Brasil, foram confirmados 
no início do ano de 2014. 
B) A infecção é responsável por graves
complicações neurológicas em fetos, 
recém-nascidos e adultos. 
C) Além da transmissão vetorial, possui
outras formas de transmissão (materno-
fetal, sexual e transfusão de sangue). 
D) A redução da letalidade depende da
detecção precoce de casos, de um 
sistema de referência ágil, do manejo 
adequado, da reorientação da rede de 
assistência durante epidemias e da 
capacitação de profissionais de saúde em 
todos os níveis de atenção. 

15) Poda de árvores, de modo a
aumentar a insolação, a fim de diminuir 
o sombreamento do solo e evitar as
condições favoráveis (temperatura e 
umidade) ao desenvolvimento de larvas 
do vetor; limpeza periódica dos abrigos 
de animais domésticos e manutenção de 
animais domésticos distantes do 
intradomicílio durante a noite, de modo a 
reduzir a atração dos vetores para esse 
ambiente, são medidas preventivas para 
evitar riscos de transmissão de: 

A) Dengue.
B) Malária.
C) Leishmaniose.
D) Esquistossomose.

16) Considerando-se que as atividades
preconizadas para as ações de combate 
vetorial visam a redução da infestação 
do vetor, monitoramento dos níveis de 
infestação e eliminação de alados 
infectados, é VERDADEIRO afirmar: 

A) Visita a imóveis - selecionados pela
elevada oferta de recipientes em 
condições de se tornarem criadouros. 
B) Imóveis Especiais (IE) - são imóveis
selecionados devido ao grande número 
de pessoas que os frequentam, 
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aumentando a probabilidade de 
disseminação das arboviroses como 
escolas, presídios, clubes, hospitais. 
C) Bloqueio Controle de Criadouros -
consiste na visita a imóveis situados num 
raio delimitado de 400 m, tendo como 
centro o caso identificado. 
D) Nebulização com Equipamento
Portátil - visa orientar e estimular os 
responsáveis a adotar os cuidados 
necessários e executar, durante a visita, 
medidas de controle. 

17) Assinale a afirmação INCORRETA
em relação às obrigações de 
proprietários e empregados de 
estabelecimentos de gêneros 
alimentícios: 

A) Apresentar, semestralmente, a
respectiva carteira de saúde dos 
empregados à repartição sanitária. 
B) Usar vestiário adequado à natureza do
serviço (aventais, gorros, luvas e demais 
equipamentos), durante o período de 
trabalho. 
C) Manter o mais rigoroso asseio
pessoal. 
D) Dispor de aparelhos de refrigeração
e/ou de congelamento, nos 
estabelecimentos em que se preparem, 
manipulem, armazenem ou vendam 
produtos alimentícios perecíveis. 

18) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Se uma pessoa contrair a Dengue
mais de uma vez, por tipos diferentes do 
vírus, não aumentam as chances de 
desenvolver a Dengue Hemorrágica ou a 
Dengue com complicações.  
B) A fêmea do Aedes Aegypti pode
colocar mais de 100 ovos de cada vez, 
em locais preferencialmente com água 
limpa e parada.  
C) O Aedes Aegypti costuma picar as
pessoas durante o dia. 

D) Quem contamina o ser humano é a
fêmea do mosquito Aedes Aegypti, 
enquanto o macho apenas se alimenta de 
seiva de plantas. 

19) Adulterado ou falsificado será todo
gênero alimentício: 

A) Que tiver sido misturado com
substâncias que modifiquem sua 
qualidade, reduzam seu valor nutritivo 
ou provoque sua deterioração. 
B) Que tiver sido tirado, mesmo
parcialmente, um dos elementos de sua 
constituição normal.  
C) Que contiver substâncias ou
ingredientes nocivos à saúde. 
D) Que tiver sido prejudicado em sua
pureza, composição ou características 
organolépticas pela ação da umidade, 
temperatura, microorganismos, parasitos, 
prolongada ou deficiente conservação e 
mal acondicionamento. 

20) Dentre as alternativas abaixo,
assinale a que corresponde a Serviços de 
Interesse à Saúde sujeitos à inspeção 
sanitária: 

A) Hospitais, Centros de Saúde e
Laboratórios. 
B) Consultórios Odontológicos, 
Farmácias e Piscinas. 
C) Distribuidoras de Medicamentos,
Creches e Asilos. 
D) Bancos de Sangue, Farmácias e
Lanchonetes. 

21) Em relação a Infrações e
Penalidades, são circunstâncias 
agravantes: 

A) Ter o infrator agido com dolo, ainda
que eventual, fraude ou má fé. 
B) A errada compreensão de norma
sanitária, admitida como escusável, 
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quando patente a incapacidade do agente 
para entender o caráter ilícito do fato. 
C) Ter a infração consequência 
calamitosa à saúde pública. 
D) Ser, o infrator, reincidente. 
 
 
22) O vírus que causa a Dengue possui 
variações (subtipos). Assinale a 
alternativa que contemple todas as 
variações: 
 
A)  DENV-1 e DENV-2. 
B)  DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 
DENV-4. 
C)  DENV-1, DENV-2 e DENV-3. 
D)  DENV-1, DENV-2, DENV-3, 
DENV-4 e DENV-5. 
 
 
23) É INCORRETO afirmar que: 
 
A) Os produtos, equipamentos e 
utensílios de interesse à saúde, 
manifestamente alterados, considerados 
de risco à saúde, deverão ser apreendidos 
ou inutilizados sumariamente pela 
autoridade sanitária, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis. 
B) Quando o produto for considerado 
inadequado para uso ou consumo 
humano, mas passível de utilização para 
outros fins, a autoridade sanitária deverá 
lavrar laudo técnico circunstanciado, 
definindo o seu destino final.  
C) Quando o resultado da análise fiscal 
indicar que o produto é considerado de 
risco à saúde, será obrigatório sua 
interdição ou do estabelecimento.  
D) Caberá a autoridade sanitária, o ônus 
do recolhimento, transporte e 
inutilização do produto, equipamentos e 
utensílios de interesse à saúde, 
condenados, acompanhado pelo detentor 
ou responsável pelo mesmo, até não 
mais ser possível a utilização. 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

24) Assinale a alternativa em que o uso 
do “porquê” esteja de acordo com a 
norma culta.  
 
A) Não sei porque ele não voltou. 
B) Diga-me o porquê você desistiu da 
vaga. 
C) Porque você não veio à aula? 
D) Entre, por que está tarde. 
 
 
25) “As pessoas fazem novas apostas a 
todo o momento.” 
 
Ao transpor a oração acima para a voz 
passiva analítica, tem-se a seguinte 
construção: 
 
A) Novas apostas eram feitas a todo o 
momento pelas pessoas. 
B) Novas apostas são feitas a todo o 
momento pelas pessoas. 
C) Novas apostas seriam feitas a todo o 
momento pelas pessoas. 
D) Novas apostas serão feitas a todo o 
momento pelas pessoas. 
 
 
26) Leia: “Se eu pudesse (1) rever meus 
avós, diria(2) a eles o quanto eu os 
amo.(3)” 
 
Na oração acima estão grifados alguns 
verbos, assinale a alternativa que indica 
RESPECTIVAMENTE o tempo e o 
modo verbal deles. 
 
A) (1) Pretérito imperfeito do 
subjuntivo; (2) Futuro do presente do 
indicativo; (3) Presente do subjuntivo. 
B) (1) Pretérito imperfeito do indicativo; 
(2) Futuro do presente do indicativo; (3) 
Presente do indicativo. 
C) (1) Pretérito imperfeito do 
subjuntivo; (2) Futuro do pretérito do 
indicativo; (3) Presente do indicativo. 
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D) (1) Pretérito perfeito do indicativo; 
(2) Futuro do presente do indicativo; (3) 
Presente do indicativo. 
 
 
27) Leia: “Na tarde de domingo, jurei-
lhe amor eterno.” 
 
Na frase acima o termo grifado pode ser 
classificado na análise sintática (1) e na 
análise morfológica (2) 
RESPECTIVAMENTE como: 
 
A) (1) Objeto direto – (2) pronome 
pessoal reto. 
B) (1) Objeto direto – (2) pronome 
pessoal oblíquo. 
C) (1) Objeto indireto – (2) pronome 
pessoal reto. 
D) (1) Objeto indireto – (2) pronome 
pessoal oblíquo. 
 
 
28) Leia: “Cultivava-se a vida com 
muito amor.” 

 
A frase acima está: 
 
A) Na voz passiva analítica. 
B) Na voz ativa. 
C) Na voz reflexiva. 
D) Na voz passiva sintética. 
 
 
29) Leia o poema de Paulo Leminski. 

 
minha mãe dizia  
— ferve, água!  
— frita, ovo!  
— pinga, pia!  
e tudo obedecia 
 
No poema, as palavras água, ovo, pia, 
podem ser classificadas sintaticamente 
como: 

 
A) Vocativo. 
B) Sujeito. 
C) Objeto direto. 
D) Aposto. 

30) Assinale a alternativa em que o uso 
da crase esteja de acordo com a norma 
culta da Língua Portuguesa. 

 
A) Fizeram compras à prazo, usando o 
cartão de crédito. 
B) Dedicaram à ela a música que tocava. 
C) Tudo foi feito às pressas, logo não se 
pode observar detalhes. 
D) Promoção: Roupas de inverno à partir 
de quinze reais. 
 
 
31) “Ele lia todas as obras literárias, 
todavia não conseguia se lembrar dos 
nomes dos personagens.” 
 
A fim de se manter o mesmo sentido na 
oração, a conjunção grifada poderia ser 
substituída por: 

 
A) Portanto. 
B) Porém. 
C) Embora. 
D) Pois. 

 
 
32) Assinale a alternativa que apresenta 
INCORREÇÃO no tocante à 
concordância verbal. 

 
A) Deve existir razões para ele agir 
dessa forma. 
B) Eles hão de vencer. 
C) Faz dias que não a vejo passar por 
aqui. 
D) Deve haver muitas explicações para 
esse fenômeno. 
 
 
33) ______ dias que no cair da tarde, 
sinto-me totalmente livre. ___ maldade, 
não ____ vejo. Olho o horizonte e 
observo que ____ vida segue seu curso e 
___ muito ainda a se viver. 

 
A sequência que completa 
CORRETAMENTE as lacunas do 
período acima é: 
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A) HÁ – A – A – A – A. 
B) HÁ –A – A – A – HÁ. 
C) A – A – A – A – A. 
D) HÁ – HÁ – A – A – A. 
 
 

LEGISLAÇÃO SUS 
 
34) Nos termos da Constituição Federal 
(Emenda Constitucional nº 29), os 
municípios devem destinar anualmente 
ao financiamento da saúde parcela de 
seus recursos próprios, no valor mínimo 
de: 
 
A) 5%. 
B) 15%. 
C) 25%. 
D) de 5 a 25%, a depender da população 
do município e sua arrecadação. 
 
 
35) Os Conselhos de Saúde, nos termos 
da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, devem ter: 
 
A) Caráter periódico e consultivo. 
B) Caráter deliberativo exceto em 
aspectos econômicos e financeiros. 
C) Decisões homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído, em cada 
esfera de governo. 
D) Representação paritária entre 
governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde. 
 
 
36) Na estratégia Saúde da Família é 
necessária a existência de equipe 
multiprofissional composta 
obrigatoriamente, dentre outros, pelo 
seguinte profissional: 
 
A) Médico especialista em saúde da 
família. 
B) Cirurgião dentista generalista. 
C) Enfermeiro generalista ou 
especialista em saúde da família. 
D) Auxiliar ou técnico em Saúde Bucal. 

37) Nos termos da Lei nº 8.080, de 
19/09/1990, estabelecer normas e 
executar a vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras compete: 
 
A) Exclusivamente à direção nacional do 
SUS. 
B) À direção nacional do SUS podendo a 
execução ser complementada pelos 
Estados e Municípios. 
C) Exclusivamente à Polícia Federal. 
D) A Policia Federal e à ANVISA 
complementarmente. 
 
 
38) As políticas de Promoção de Saúde 
voltadas à Prevenção e Controle do 
Tabagismo incluem diversas medidas, 
EXCETO a seguinte: 
 
A) Reduzir os estímulos para que os 
jovens comecem a fumar. 
B) Promover ambientes de trabalho 
livres de tabaco. 
C) Facilitar o acesso de fumantes ao 
apoio para cessação de fumar. 
D) Criminalizar atitudes que favoreçam 
o uso do tabaco antes de 18 anos de 
idade. 
 
 
39) Para assegurar ao usuário o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações 
e serviços de saúde do SUS, o Decreto nº 
7.508/2011 estabelece que caberá: 
 
A) Aos entes federativos garantir a 
transparência, a integralidade e a equidade 
no acesso às ações e aos serviços de saúde. 
B) Prioritariamente às diretorias 
regionais de saúde (DRS) orientar e 
ordenar os fluxos das ações e dos 
serviços de saúde. 
C) Prioritariamente às Câmaras Técnicas 
estaduais monitorar o acesso às ações e 
aos serviços de saúde. 
D) Ao Ministério da Saúde garantir a 
oferta regional das ações e os serviços de 
saúde. 
 



 

 
Cargo: Técnico em Saúde – AGENTE DE SANEAMENTO  (Edital nº 07/2017)      8 
 

40) O Programa Mais Médicos (Lei nº 
12.871/2013) com a finalidade de formar 
recursos humanos na área médica para o 
SUS, NÃO INCLUI dentre seus 
objetivos: 
 
A) Aperfeiçoar médicos para atuação na 
organização e no funcionamento do 
SUS. 
B) Fortalecer a prestação de serviços de 
urgência e emergência em saúde. 
C) Fortalecer a política de educação 
permanente com a integração ensino-
serviço. 
D) Aprimorar a formação médica no 
País e proporcionar maior experiência no 
campo de prática médica durante o 
processo de formação. 
 
 
41) Ao delimitar as ações de saúde, 
dentre as atribuições do Sistema Único 
de Saúde e de outras esferas de governo, 
a Constituição do Brasil estabelece o 
seguinte: 
A) As ações de vigilância e fiscalização 
em saúde do trabalhador são de 
competência exclusiva do Ministério do 
Trabalho. 
B) Compete privativamente ao 
Ministério da Educação ordenar a 
formação de recursos humanos na área 
de saúde. 
C) Controlar e fiscalizar substâncias de 
interesse para a saúde, à exceção de 
produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos. 
D) Colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 
 
 
42) São atributos das Redes de Atenção 
à Saúde: 
 
A) Existência de sistemas apoio 
diagnósticos e terapêuticos, de 
assistência farmacêutica e de informação 
em saúde. 

B) Ações promocionais e preventivas 
exclusivas da atenção básica. 
C) Serviços de saúde dispostos de forma 
piramidal com linhas de mando 
verticalizadas. 
D) Autonomia dos serviços no 
estabelecimento de objetivos e metas. 
 
 
43) NÃO compõe as diretrizes gerais 
para a implementação da Política 
Nacional de Humanização do SUS, nos 
diferentes níveis de atenção: 
 
A) Conhecimento dos usuários do SUS 
sobre os profissionais cuidadores de sua 
saúde. 
B) Compromisso com a referência e a 
contra referência a outros pontos da rede 
de atenção à saúde, conforme a 
necessidade dos usuários. 
C) Priorização das condutas baseadas em 
evidências científicas, sem se deixar 
influenciar por opiniões leigas de 
usuários e familiares. 
D) Sensibilizar as equipes de saúde em 
relação à identificação e manejo 
adequado de casos de violência 
intrafamiliar. 

 
 

ATUALIDADES 
 

44) A cada três novas pessoas 
desempregadas no mundo, em 2017, 
uma será brasileira. Enfrentando a maior 
taxa de desocupação do país, somos a 
população que aguardará a reviravolta 
deste quadro apenas em 2020, quando a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) prevê o retorno do crescimento de 
postos de trabalho no Brasil, junto com a 
economia. (Guia do Estudante, 12/07/ 2017).  
 
Diante desse quadro chegamos aos 
seguintes pontos sobre o Brasil em 
comparação com o mundo: 
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A) Os setores mais produtivos da
economia realizaram as maiores 
demissões, como exemplos temos: 
construção, serviços de informação e 
financeiro. 
B) As áreas de administração pública,
saúde e educação tiveram cortes em 
larga escala.  
C) O Brasil está atrás apenas do Canadá
e Índia no número de desocupados, com 
o maior crescimento da taxa entre as 20
maiores economias do mundo (G-20). 
D) Nos primeiros meses do ano,
percebeu-se no Brasil um leve aumento 
no número de desempregados, devido às 
férias de verão e fechamento em massa 
de empresas.  

45) Em março deste ano, foi deflagrada
a Operação Carne Fraca, uma ação da 
Polícia Federal e do Ministério Público 
para identificar irregularidades nos 
frigoríficos. Foi encontrada carne 
misturada com papelão, frango com 
absorção de água além dos limites 
permitidos, carne com a bactéria 
salmonela, com data de validade vencida 
e com produto químico para disfarçar o 
que já apodreceu. 
(https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-
disciplinas/atualidades)

 Os resultados da Operação 
apontaram que: 

A) Cerca de 30 empresas foram alvos da
Polícia Federal, entre elas, a Bertin 
(dona das marcas Friboi e Seara) e a 
Frigol (dona da Perdigão e Sadia).  Logo 
após a notícia, a população brasileira 
ficou com medo da qualidade e 
segurança da carne. 
B) Embora tenha sofrido grande
impacto, nenhum país suspendeu a 
importação de carne brasileira, apenas 
18 países ou blocos adotaram algum tipo 
de restrição à importação de carne do 
Brasil.  
C) Após dois anos de investigação, a
polícia descobriu que fiscais 

agropecuários do Ministério da 
Agricultura participavam de um 
esquema de corrupção, ou seja, 
cobravam propina em dinheiro para 
esconder eventuais problemas com a 
qualidade do produto que era destinado 
ao consumo local e também à 
exportação. 
D) Com a Operação Carne Fraca foi
possível saber o total de adulterações 
existentes no país e todos os casos foram 
identificados e os frigoríficos foram 
todos visitados e houve inclusive uma 
pesquisa de amostragem para uma 
estimativa estatística.  

46) O descarte adequado do lixo é um
dos principais desafios que as cidades 
enfrentam atualmente. Os sete bilhões de 
pessoas que habitam o planeta produzem 
1,4 bilhão de toneladas de resíduos 
sólidos por dia. Nos últimos 30 anos, a 
produção de lixo cresceu três vezes mais 
rápido que o número de habitantes. 
(http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualid 
ades-vestibular) 

Com relação ao Brasil podemos afirmar 
que: 

A) A Política Nacional de Resíduos
Sólidos estabeleceu o fim dos lixões a 
céu aberto e a utilização dos aterros 
sanitários como destino final dos 
resíduos. Até janeiro de 2017, 60% das 
prefeituras já conseguiram cumprir a 
determinação.  
B) Diante do não cumprimento da
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) por parte de algumas 
Prefeituras, o governo postergou a 
implantação da mesma e pretende 
estender até 2050 o prazo para a 
erradicação dos lixões. 
C) Segundo os dados da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública (Abrelpe), por ano, 100 milhões 
de toneladas de rejeitos vão parar nos 
lixões sem qualquer tratamento. 
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D) O problema do lixo também é 
preocupante no Brasil. O avanço na 
geração de materiais descartáveis levou 
o governo federal a propor uma lei 
específica para lidar com a situação: a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), instituída em agosto de 2010. 
 
 
47) A ação humana contribuiu para 
intensificar o período de seca na 
Amazônia em 2016, que bateu o recorde 
de pior em 100 anos. Entre as secas na 
região, analisadas pelos pesquisadores, 
de 1983, 1998, 2005, 2010 e 2016, a do 
ano passado, foi a primeira que não pôde 
ser explicada somente pelo aumento da 
temperatura da superfície dos oceanos, 
incluindo mudanças causadas pelo 
fenômeno do El Niño. Isso "sugere 
fortemente" que o desmatamento e a 
mudança climática, causados pelo 
homem contribuíram para tornar a seca 
ainda mais severa.  
(https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/acao-
humana-contribuiu-para-seca-sem-precedentes-
na-amazonia) 
 
Com os dados apresentados acima 
podemos assertivamente dizer que:  
 
A) O desmatamento agrava os períodos 
de seca porque a perda da cobertura 
vegetal reduz a transferência de água 
para a atmosfera, a chamada 
evapotranspiração, que é a evaporação 
do solo somada à transpiração das 
plantas. 
B) As secas recorrentes em grandes 
períodos de tempo não afetam a 
recuperação do ecossistema, o que 
aumenta o risco de enchentes e 
mortalidade das árvores que ficam 
submersas. 
C) Cientistas já apontaram que o 
desmatamento na Amazônia não tem 
prejudicado a rota dos chamados rios 
voadores, grandes nuvens que levam a 
umidade para outras regiões do Brasil, 

incluindo as mais populosas como o 
Sudeste. 
D) As secas de 2005 e 2010 também 
foram recordes num período de 150 
anos, mas puderam ser melhor previstas 
pelo modelo dos pesquisadores da Nasa, 
que já consideravam a contribuição 
humana nesse fenômeno. 
 
 
48) O último Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde, de 2016, mostrou 
que os casos de HIV entre os jovens no 
Brasil aumentaram consideravelmente. 
O problema avança; das 32.321 novas 
infecções por HIV registradas em 2015, 
24,8% aconteceram com pessoas entre 
15 e 24 anos.  
(revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/0
7)    
 
Sobre o HIV podemos afirmar que:      
  
A) O HIV é um vírus que ataca parte do 
sistema imunológico, fazendo com que o 
organismo fique suscetível a doenças 
oportunistas. Isso porque, quando ele 
entra em contato como o sangue 
proveniente de transfusões, acaba com as 
células de defesa da medula, a 
imunidade baixa, levando à manifestação 
da AIDS. 
B) Para os especialistas, continuamos 
com essa visão hipócrita de que falar 
sobre sexo incita os mais jovens, e não 
damos ferramentas para que eles tomem 
decisões mais seguras em relação à 
sexualidade. 
C) No Brasil, leis como a que garante o 
tratamento gratuito pelo SUS e a que 
penaliza atos de discriminação são 
suficientes para mudar a mentalidade da 
sociedade, que já não enxerga quem vive 
com o vírus como um “merecedor”. 
D) Pesquisadores da Universidade de 
São Paulo mostraram que jovens que 
começaram o tratamento depois de 2008, 
quando já se sabia como manter a carga 
viral zerada de forma eficaz e duradoura, 
têm uma expectativa de vida de 80 anos, 
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praticamente igual aos que não tem o 
vírus. 

49) A corrupção política significa, de
forma ampla, o uso ilegal do poder 
político e financeiro de organismos ou 
agências governamentais com o objetivo 
de transferir renda pública ou privada de 
maneira criminosa para determinados 
indivíduos ou grupos de indivíduos 
ligados por quaisquer laços de interesse 
comum como, por exemplo, negócios, 
localidade de moradia, etnia ou de fé. 
(http://www.klickeducacao.com.br) 

Diante do exposto acima assinale 
a alternativa CORRETA: 

A) No estado de direito democrático, a
principal arma do cidadão é o voto em 
branco, pois impede que políticos 
corruptos sejam eleitos ou reeleitos. A 
pressão popular não tem poder para 
sensibilizar o Poder Judiciário e impedir 
a impunidade. 
B) O terceiro setor, composto por
instituições, procuram monitorar os 
casos de corrupção e pressionar os 
poderes Legislativo e Judiciário no 
sentido de combater essa prática. Outro 
ator social que adquiriu relevo no 
combate à corrupção nos últimos tempos 
é a Polícia Civil, que procura ser um 
fiscal das ações do Poder Executivo. 
C) Como práticas que configuram o
tráfico de influência, temos: a utilização 
de informação governamental 
privilegiada para a presidência da 
república ou ministros, recusa às 
sentenças judiciárias, recebimento de 
altos salários ou de serviços de alto valor 
por autoridades.   
D) Uma aposta dos países latinos para
combater a corrupção seria a adoção de 
penas mais duras e a reforma do sistema 
penitenciário, tornando-o mais seguro e 
eficiente, impedindo que se mantenha a 
cultura da impunidade. 

50) A Coreia do Norte voltou a ameaçar
os Estados Unidos por causa das sanções 
econômicas impostas pela ONU e o 
presidente americano reagiu com 
palavras fortes. Por sua vez, o governo 
da Coreia do Norte afirmou, em um 
comunicado, que está sendo atacado e 
que vai reagir com “ações físicas”. Foi 
uma referência às sanções aprovadas 
pelo Conselho de Segurança e que 
podem estrangular a economia do país. 
(http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/08) 

A respeito das ameaças da Coreia do 
Norte aos Estados Unidos podemos 
afirmar que: 

A) Numa rede social, o presidente
americano, Donald Trump, disse que o 
mundo tem que ser paciente com a 
Coreia do Norte, pois trata-se de uma 
briga que envolve apenas o seu País. 
B) O regime de Kim Jong-un já possui
uma arma nuclear compacta o suficiente 
para ser colocada em um míssil e pelo 
menos um tipo de míssil norte-coreano é 
capaz, teoricamente, de cruzar o Oceano 
Pacífico e atingir os Estados Unidos. 
C) O governo norte-coreano declarou
que está analisando um plano para atacar 
o território americano da Flórida, no
Oceano Pacífico. 
D) Trump afirma que, se Kim Jong-un
ordenasse, como prometeu, um ataque 
contra a Flórida, teria como resposta 
"uma ação jamais vista por alguém na 
Coreia do Norte".  

http://www.klickeducacao.com.br/
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/08
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