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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

NÃO EXISTE RELACIONAMENTO PERFEITO, EXISTE 

RELACIONAMENTO POSSÍVEL! 

 

Quando se fala em relacionamento a maior dificuldade 

não é lidar com o outro. Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos que ela tem. 

É por isso que o terapeuta e espiritualista Luiz Gasparetto diz que 

não existe relacionamento ideal, existe relacionamento possível.                                                          

 Temos uma ideia muito distorcida de uma relação per-

feita, porque nosso conceito de perfeição é uma cópia do que ve-

mos nos filmes e livros. A partir deles fazemos um script da rela-

ção, de como ela deve ser, como o parceiro deve nos tratar, que 

falas ele deve dizer, quando deve dizer, como deve dizer. Fazemos 

uma peça perfeita em nossa mente, uma história de vários atos, 

com começo meio e fim, permeado de flores, promessas, presen-

tes, casamento, casa, filhos e uma velhice tranquila ao lado do par-

ceiro, com uma morte de preferência em conjunto e de mãos da-

das. Fazemos todo um teatro com nossa imaginação e exigimos 

isso do outro. Assumimos um papel na relação e deixamos de ser  

naturais para nos tornarmos o personagem que aprendemos que 

devemos ser dentro de um relacionamento. Mas, quando os im-

provisos da vida fazem algum dos dois sair do roteiro nós fecha-

mos as cortinas. Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepci-

onamos porque as coisas não foram como “imaginávamos” e o 

espetáculo da relação acabou sem aplausos. Essa decepção tão 

constante em nossas relações vem do choque entre o imaginado e 

o verdadeiro.      

 E por que imaginamos tanto?   

 Porque temos um sério problema de não assumirmos nos-

sas necessidades emocionais e acabamos as projetando nos outros. 

Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos como nós quería-

mos que ela fosse. O resultado disso é que queremos criar pessoas 

artificiais, apagando a sua verdadeira personalidade, para ter al-

guém que na verdade não existe. Neste jogo o natural é sempre 

mais forte e uma hora ou outra ele acaba aparecendo. E os proble-

mas surgem pelo simples fato de que nenhuma pessoa real vai po-

der competir com o ideal de parceiro que você faz na cabeça. É 

uma batalha perdida. Afinal, ninguém tem a capacidade para adi-

vinhar o que o outro imagina, ou pra ser o que não é.  

 Quando compreendemos que todas as pessoas têm suas 

limitações, que cada um tem uma personalidade própria e o direito 

de se manifestar como é, abrimos nosso coração para a oportuni-

dade de viver um amor verdadeiro. Neste ponto ficamos diante de 

uma pessoa que realmente existe, e que na sua naturalidade, sem 

estar coberta por um monte de exigências, pode nos surpreender 

com seu jeito espontâneo de ser todos os dias. Talvez você nunca 

venha a viver o que imaginou, mas viverá algo muito melhor, den-

tro da solidez que a realidade traz.    

 Viver um relacionamento real exige amadurecimento, 

força interior, estabilidade emocional e acima de tudo amor. É a 

ternura de olhar o outro como ele é, de amar quem está na sua 

frente e não na sua cabeça, é a compaixão de aceitar suas limita-

ções, porque temos limitações também, e é um ato de coragem, de 

mesmo sabendo de seus pontos fracos e dos desafios de um rela-

cionamento, aceitar dar as mãos e caminhar juntos nesta jornada 

de aprendizagens.     

 Os relacionamentos existem pra isso. Para aprender. Não 

aprender necessariamente a lidar com o outro, mas sim conosco. 

Pois um relacionamento nos dá um espelho de nossas emoções 

íntimas. Aceitar se relacionar é aceitar se encarar: encarar nossos 

sonhos, expectativas, nossa paciência, bondade, aceitação, com-

paixão, ternura, fé, confiança, e acima de tudo, nossa capacidade 

de amar. 
    

(https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-
relacionamento-possivel/ Adaptado. Acesso em 20/10/019) 

 

01- De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 

 

A. A durabilidade de um relacionamento se dá quando o 

parceiro confirma as idealizações preestabelecidas no ou-

tro. 

B. Um dos entraves dos relacionamentos é a disparidade de 

sonhos e de expectativas dos parceiros sem um acordo 

prévio. 

C. A relação é um autoconhecimento a ser desafiado diaria-

mente para poder conciliar os momentos de idealização 

aos da realidade.   

D. A aceitação do parceiro como um ser de limitações traz 

decepções e frustrações, e a crença de não ter encontrado 

ainda o companheiro ideal. 

E. As relações se edificam quando o parceiro se dispõe a 

encarar a si mesmo e a enxergar o outro de maneira au-

têntica, sem fantasiar. 

 

02- Analise as relações de sentido sugeridas a seguir para 

determinados segmentos do texto e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos 

que ela tem.”, a expressão destacada sinaliza que haverá 

uma mudança argumentativa no enunciado. 

B. Em: “... porque nosso conceito de perfeição é uma cópia 

do que vemos nos filmes e livros. A partir deles fazemos 

um script da relação...”, o recurso coesivo grifado, refere-

se exclusivamente ao termo ‘livros’, inspiração constante 

para os relacionamentos. 

C. No trecho: “... os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...”, a expressão destacada equivale a 

‘um dos parceiros resolve terminar a relação’. 

D. Em: “... e o direito de se manifestar como é...”, o vocá-

bulo grifado possui o mesmo significado de   ‘ocultar’. 

E. No trecho: “Pois um relacionamento nos dá um espelho 

de nossas emoções íntimas.”, a expressão sublinhada 

equivale semanticamente à simbologia do reflexo, do 

verdadeiro conteúdo dos corações dos homens e de sua 

consciência. 

 

03- No enunciado: “Essa decepção tão constante em nossas 

relações vem do choque entre o imaginado e o verdadeiro.”, o 

recurso linguístico destacado pode ser substituído no contexto sem 

prejuízo semântico por: 

 

A. conflito 

B. roteiro 

C. acordo 

D. indiferença 

E. convergência      

 

 

 

https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
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04- Considerando o processo de formação de palavras, analise os 

enunciados a seguir e indique a alternativa correta: 

 

A. O vocábulo ‘espiritualista’ é formado pelo acréscimo do 

sufixo –ISTA, cujo sentido significa ‘doutrina’, caracte-

rizando a composição por sufixação. 

B. No termo ‘decepcionamos’, tem-se a desinência número-

pessoal  -MOS, que indica a segunda pessoa do plural. 

C. Em: “o imaginado e o verdadeiro.”, registra-se o pro-

cesso da composição imprópria, quando as palavras tran-

sitam de classe gramatical, sem sofrer acréscimo ou su-

pressão em sua forma. 

D. Na palavra destacada em: “que falas ele deve dizer”, 

ocorre a derivação regressiva, formada por redução e não 

por acréscimo. 

E. Em: “... a sua verdadeira personalidade...”, o vocábulo 

destacado é formado pelo sufixo  – DADE, caracteri-

zando a derivação parassintética. 

 

05- Considerando as normas da acentuação gráfica vigentes, 

indique a alternativa em que as regras foram desrespeitadas. 

 

A. No trecho: “... existe relacionamento possível.”, o termo 

destacado possui a tonicidade na penúltima sílaba e é 

acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em 

L, como ‘hábil’ e ‘durável’.  

B. Em: “Temos uma ideia muito distorcida...”, a palavra 

sublinhada deixou de ser acentuada, pois não se usa mais 

o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras paro-

xítonas, como ‘plateia’ e ‘paranoia’.       

C. Em: “... as pessoas têm suas limitações...”, o termo des-

tacado é acentuado por estar conjugado na terceira pessoa 

do plural, como também ocorre em ‘ele contêm’, ‘ele de-

têm’ e ‘ele vêm’.  

D. Em: “... relacionamento nos dá um espelho...”, o termo 

acentuado se justifica por ser um monossílabo   tônico 

terminado em A(s), E(s) ou O(s), igual às palavras ‘chá’  

, ‘vá’, ’ mês’,  ‘pô-lo’.  

E. Em: “... seu jeito espontâneo... ”, o vocábulo grifado  pos-

sui a penúltima sílaba tônica e acentua-se por ser uma 

palavra paroxítona terminada em DITONGO,  como 

ocorre em   ‘água’,  ‘’espécie’ e pônei’.   

 

06- Acerca do emprego dos pronomes e de sua funcionalidade 

como elemento de coesão, analise os enunciados recortados do 

texto e indique a alternativa adequada ao substituir a expressão 

grifada pela      construção pronominal entre parênteses:  

 

A. “... apagando a sua verdadeira personalidade...”  (apa-

gando-la) 

B. “...compaixão de aceitar suas limitações...” ( aceitá–las) 

C. “... queremos criar pessoas artificiais...” ( criar-lhes) 

D. “Temos uma ideia muito distorcida...”  (Temos-a) 

E. “Viver um relacionamento real...” ( Viver-no) 

 

 07- No enunciado: “E por que imaginamos tanto?”, o termo 

destacado foi empregado de acordo com a norma culta.  

Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque também 

atende às regras em vigor. 

 

A. Mau deu início ao relacionamento, procurava idealizar as 

ações do parceiro e exigia justificativas. 

B. Para o sucesso do relacionamento, é preciso, na vida do 

casal, que haja compreensão e um interesse afim. 

C. A parceria envolve aceitação e reconhecimento do outro 

há cerca das ideias e atitudes concretizadas. 

D. A não idealização do outro e o diálogo aberto traçam o 

verdadeiro caminho onde o casal almeja chegar. 

E. A aceitação do outro como ele realmente é, faz-se neces-

sária para o amadurecimento da relação, se não as frus-

trações da idealização virão. 

 

08- Analise os enunciados a seguir em relação ao emprego dos 

verbos e de sua funcionalidade diante do contexto apresentado e  

assinale  a alternativa correta: 

 

A. No trecho: “... o espetáculo da relação acabou sem aplau-

sos.”, o verbo está flexionado no pretérito perfeito do 

modo indicativo e indica uma ação duvidosa. 

B. No trecho: “... como nós queríamos...”, o verbo encontra-

se conjugado no pretérito imperfeito do modo  indicativo 

e designa uma ação não concluída, com uma ideia de 

continuidade. 

C. No fragmento: “Porque temos um sério problema...”, o 

verbo foi empregado no presente do modo subjuntivo, in-

dicando uma ação realizada no ato da fala. 

D. Na oração: “... mas viverá algo muito melhor...”, o verbo 

empregado no futuro no presente do modo indicativo, si-

naliza um tempo anterior ao ato de fala. 

E. No fragmento: “... pessoa que realmente existe...”, o 

verbo está flexionado no modo imperativo na terceira 

pessoa do singular, designando conselho. 

 

09- No período: “Talvez você nunca venha a viver o que 

imaginou, mas viverá algo muito melhor....”, a oração sublinhada 

é encabeçada por um conectivo que estabelece uma relação 

semântica de: 

 

A. oposição 

B. conclusão 

C. finalidade 

D. concessão 

E. conformidade 

 

10- Assinale, entre os enunciados a seguir, o que analisa de forma 

inadequada as relações morfológicas do texto: 

 

A. Em: “Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepcio-

namos porque as coisas não foram como “imagináva-

mos”...”, o uso dos verbos e do pronome ‘nos’ na pri-

meira pessoa do plural sinaliza a ideia de o autor também 

se incluir no texto. 

B. Em: “... competir com o ideal de parceiro que você faz 

na cabeça.”, o pronome destacado substitui “o ideal de 

parceiro’ para evitar, desse modo, a repetição. 

C. Em: “Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos 

como nós queríamos que ela fosse.”, os pronomes pesso-

ais estabelecem uma rede de retomada ao mesmo subs-

tantivo: ‘pessoa’. 

D. Em: “... ou pra ser o que não é.” e em: “... como o parceiro 

deve nos tratar...”, os elementos sublinhados são, respec-

tivamente, pronome e artigo. Ambos desempenham a 

função de particularizar o termo que caracterizam. 
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E. Em: “... quando os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...” o substantivo grifado indica, no 

contexto, um sentido de algo feito ou dito sem prepara-

ção, sem aviso prévio. 

 

11- Está empregada plenamente correta a ocorrência de crase na 

alternativa: 

 

A. O olhar dado à relações alicerçadas na confiança e no 

aprendizado com o outro fortalece os laços. 

B. Estar disposto à aprender e à escutar o outro promovem 

o amadurecimento do casal na relação. 

C. É preciso preferir o diálogo sincero à imaginação fértil 

do parceiro no relacionamento. 

D. Referir-se à uma relação fictícia como princípio do rela-

cionamento implica fuga ao real. 

E. Estar frente à frente numa relação conjugal envolve res-

peito e acolhida do outro sem idealização. 

 

12- Acerca das regras da regência verbal e nominal, indique a 

alternativa em que o emprego do elemento destacado atende à 

norma culta: 

 

A. As tensões e incertezas de que o casal faz alusão devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

B. As tensões e incertezas por que o casal se lembra devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

C. As tensões e incertezas de que o casal reclama devem ser 

encaradas como aprendizagem. 

D. As tensões e incertezas às quais o casal convive devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

E. As tensões e incertezas às quais o casal resolve devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

                   

 
                                           
(https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup) 

13- Nessa peça publicitária, busca-se atingir o público-alvo de 

forma mais direta e eficaz com o objetivo de: 

 

A. Destacar a aceitação da maior parte dos homens em cui-

dar da saúde. 

B. Divulgar o empenho do órgão da Saúde através de ações 

efetivas. 

C. Combater o preconceito em relação ao exame de próstata 

em algumas regiões. 

D. Promover a adesão ao movimento e a realização de exa-

mes preventivos. 

E. Instruir  a sociedade, em geral, a ir regularmente ao mé-

dico. 

 

14- As regras da concordância verbo-nominal não foram 

cumpridas no enunciado da alternativa: 

 

A. Durante o mês de novembro, vai haver diversas palestras 

e a realização de exames para o combate ao câncer de 

próstata. 

B. O receio do exame de toque, na maioria das vezes, ocorre 

por falta de informações devidas e de consulta médica. 

C. O incentivo dos profissionais da saúde, para os exames 

serem realizados, intensifica-se no mês de novembro.  

D. As medidas de prevenção tornam-se essenciais para ini-

bir os casos de câncer de próstata no Brasil. 

E. No momento, foram expostas ao público, segundo a Se-

cretaria de Saúde, a campanha de prevenção Novembro 

azul. 

 

15- Está corretamente empregada a pontuação do seguinte 

período: 

 

A. É importante que os homens passem a se cuidar como 

rotina, pois 90% dos casos diagnosticados de câncer de 

próstata têm cura, desde que o diagnóstico e o tratamento 

aconteçam em fase inicial. 

B. O hábito de fazer exames periódicos principalmente a po-

pulação masculina, está distante do que é esperado e, ide-

alizado pelo setor  da Saúde Pública  no Brasil. 

C. Sabe-se que nos últimos anos, os casos de câncer de prós-

tata detectados no Brasil, em sua maioria, poderiam ter 

chegado à cura, se exames preventivos, fossem feitos. 

D. É fundamental a realização de exames para um diagnós-

tico preciso, porém, segundo afirmam os especialistas de 

saúde há resistência por uma boa parte dos homens. 

E. No Brasil, a falta de cultura de se cuidar, por parte dos 

homens de maneira preventiva leva a um diagnóstico tar-

dio devido ao avanço rápido da doença espalhando-se, 

para outros órgãos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16 – A análise que é utilizada para determinar a eficácia de vacinas 

é realizada por qual estudo epidemiológico? 

 

A. Estudo de prevalência.  

B. Estudo descritivo. 

C. Estudo de ensaios clínicos. 

D. Estudo transversal. 

E. Estudo ecológico. 

 

17 – São benefícios da atividade física, EXCETO: 

 

A. Ampliação do contato social. 

B. Preservação da capacidade funcional. 

C. Menor utilização da glicose. 

D. Diminui o risco de quedas e fraturas. 

E. Correlações favoráveis com redução do tabagismo e do 

abuso de álcool. 

 

18 – São alimentos ricos em carboidratos, EXCETO: 

 

A. Milho 

B. Ovos  

C. Raízes 

D. Tubérculos 

E. Frutas 

 

19 – Estão entre as principais causas de enchentes/alagamentos em 

meio urbano, EXCETO:  

 

A. Ocupação urbana ordenada.  

B. Edificações e ruas construídas à margem do rio.  

C. Subdimensionamento do sistema de micro e macrodre-

nagem.  

D. Obstrução do sistema de micro e macrodrenagem 

E. Falta de rede de coleta e tratamento de esgoto doméstico.  

 

20 – São doenças de veiculação hídrica, EXCETO:  

 

A. Criptosporidíase  

B. Sarampo 

C. Febre tifóide e paratifóide  

D. Hepatite A 

E. Cólera  

 

21 – Quanto às Relações Humanas no trabalho é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Quanto maior sua integração social no grupo maior será 

sua vontade de produzir. 

B. Todas as pessoas influenciam e são influenciadas por ou-

tras pessoas. 

C. O líder deve inspirar confiança, ser inteligente, percep-

tivo e decisivo para ter melhores condições de liderar 

com sucesso.  

D. O trabalho não é uma atividade tipicamente grupal. 

E. A organização é mais eficiente quando um homem e a 

sua chefia têm um entendimento comum das suas 

responsabilidades e desempenhos que a empresa espera 

deles. 

22 – São formas de prevenção e controle da Sarna, EXCETO: 

 

A. Evitar contato direto com animais ou humanos suspeitos 

de sarnas. 

B. Higiene das roupas após contatos com os animais. 

C. Afastar o doente da escola ou trabalho até um dia após 

desaparecer os sintomas. 

D. Limpeza adequada e diária do ambiente dos animais. 

E. Tratamento adequado do humano e animal doente. 

 

23 – É o acúmulo de partículas em suspensão. Quando são vindas 

do solo pelo processo de erosão, desmatamento, e extração de 

minérios (como em casos de rompimentos de barragens), elas 

podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios 

solares e interferir na capacidade dos animais de encontrar 

alimento. Esses sedimentos também podem ser provenientes de 

produtos químicos insolúveis que adsorvem e concentram os 

poluentes biológicos, os poluentes químicos e também atrapalham 

o processo de fotossíntese.  

O texto relata que tipo de poluição da água? 

 

A. Poluição metálica  

B. Poluição sedimentar 

C. Poluição biológica 

D. Poluição térmica 

E. Poluição química 

 

24 – O conjunto de análises efetuadas na água residual depende 

das suas características. A determinação da turvação visa princi-

palmente: 

 

A. Indicar a facilidade de sedimentação. 

B. Constatar a presença de partículas coloidais não sedi-

mentáveis e de sólidos suspensos. 

C. Determinar diretamente a existência de impurezas orgâ-

nicas. 

D. Permitir verificar qual o seu carácter (ácido, neutro ou 

alcalino). 

E. Determina o número de equivalentes de ácido forte para 

neutralizar a amostra até ao ponto de equivalência (exem-

plo: os principais elementos existentes na água são os 

carbonetos, bicarbonatos e os hidróxidos). 

 

25 – Estão entre os principais objetivos da Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos, EXCETO: 

 

A. A geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos 

sólidos. 

B. Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 

C. Aumento da reciclagem no país. 

D. Geração de emprego e renda para catadores de materiais 

recicláveis. 

E. Promoção da inclusão social. 

 

26 – A transmissão oral da Doença de Chagas aguda está ligada 

principalmente à ingestão de: 

 

A. Carne suína e bovina. 

B. Carne de porco apenas. 

C. Leites e derivados. 

D. Açaí e cana de açúcar. 

E. Não há transmissão oral de Chagas. 
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27 – A Lei Nº 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências, afirma em seu Art. 5o que são objetivos fundamen-

tais da educação ambiental, EXCETO: 

 

A. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do 

meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éti-

cos. 

B. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, consi-

derando a interdependência entre o meio natural, o sócio-

econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabili-

dade. 

C. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social. 

D. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do 

país, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à 

construção de uma sociedade ambientalmente equili-

brada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabili-

dade e sustentabilidade. 

E. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciên-

cia e a tecnologia. 

 

28 – São características da Educação Ambiental, EXCETO: 

 

A. Inovadora e construtiva. 

B. Transformadora e participativa. 

C. Particularizada e restrita. 

D. Contextualizada e crítica. 

E. Permanente e ética. 

 

29 – Para caracterizar um agente epidêmico como prevenção de 

doença depende de vários fatores, que inclui, principalmente, 

EXCETO: 

 

A. Suscetibilidade da população exposta. 

B. Experiência prévia com o agente. 

C. Intensidade do agente. 

D. Tratamento a ser utilizado. 

E. Comportamento do agente com relação à população. sem 

a contaminação em massa. 

 

30 – São tratamentos de água de reuso, EXCETO; 

 

A. Filtração 

B. Desisfecção 

C. Osmose reversa 

D. Troca iônica 

E. Tanque séptico 

 

31 – Um atendimento serve para, EXCETO: 

 

A. Recepcionar - Receber as pessoas, passar uma imagem 

positiva e prestar um bom serviço.  

B. Orientar – Indicar opções, mas nunca ajudar a tomar de-

cisões.  

C. Filtrar – Diagnosticar as necessidades dos públicos.  

D. Amenizar – Acalmar os ânimos e fazer esperar. 

E. Agilizar – Evitar perda de tempo  

 

32 – São atitudes para um bom atendimento, EXCETO: 

 

A. Proatividade  

B. Apatia 

C. Competência 

D. Sinceridade 

E. Disposição 

 

33 – Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável 

por, no máximo: 

 

A. 3.000 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pes-

soas, respeitando critérios de equidade para essa defini-

ção. 

B. 3.000 pessoas, sendo a média recomendada de 2.500 pes-

soas, respeitando critérios de equidade para essa defini-

ção. 

C. 2.500 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pes-

soas, respeitando critérios de equidade para essa defini-

ção. 

D. 4.500 pessoas, sendo a média recomendada de 2.500 pes-

soas, respeitando critérios de equidade para essa defini-

ção. 

E. 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pes-

soas, respeitando critérios de equidade para essa defini-

ção. 

 

34 – São consequências ruins da falta de higiene num ambiente de 

produção de alimentos, EXCETO: 

 

A. Interdição do estabelecimento. 

B. Aumento da produtividade.  

C. Pesadas multas e custos legais, inclusive a possibilidade 

de prisão. 

D. Epidemia de intoxicações e até mortes. 

E. Pagamento de indenizações às vítimas de intoxicação ali-

mentar. 

 

35 – Estão entre os principais fatores que contribuem para a 

ocorrência da intoxicação alimentar, EXCETO: 

 

A. Alimentos preparados cedo demais e mantidos fora da 

Zona de Perigo ou não resfriados. 

B. Proceder ao descongelamento de carnes congeladas em 

geral, peixes, por tempo insuficiente e de forma errada. 

C. Armazenagem da matéria prima fora dos padrões reco-

mendados. 

D. Contaminação cruzada entre alimentos crus durante as 

fases de preparação e armazenamento. 

E. Manipuladores doentes e/ou contaminados. 

 

36 – Refere-se à dimensão física da qualidade de vida, EXCETO: 

 

A. Praticar, pelo menos, 30 minutos de atividade física mo-

derada, 5 dias por semana. 

B. Ter uma alimentação equilibrada. Evitar gorduras e co-

mer frutas e verduras (de preferência, 5 porções ao dia) e 

alimentos ricos em fibras. 

C. Não fumar e evitar ambientes em que se fuma. 

D. Ser capaz de lidar com os altos e baixos da vida de ma-

neira saudável. 
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E. Procurar o médico regularmente para uma avaliação de 

saúde. 

 

37 – A Organização do processo de trabalho da vigilância em 

saúde deve se dá das formas a seguir, EXCETO: 

 

A. Trabalho uniprofissional e intradisciplinar.  

B. Garantir singularidades de cada área e o desenvolvi-

mento de excelência técnica responsável.  

C. Contribuir para maior racionalidade do atendimento in-

tegral dos serviços de saúde. 

D. Colaborar na construção da integralidade como partícipe 

da equipe que se encarrega da operacionalização da Rede 

de Atenção à Saúde e seus serviços.  

E. Contribuir para qualificar a construção de projetos tera-

pêuticos singulares e coletivos junto às equipes de saúde.  

 

38 – Quanto à Atenção Básica, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual 

e coletivo que contempla: promoção, prevenção, diag-

nóstico, tratamento e reabilitação. Deve ser a porta de en-

trada prioritária de um sistema de saúde. 

B. Primordial no processo de gestão dos riscos dos desas-

tres. Sua atuação perpassa por todas as fases do processo, 

desde a preparação (antes da ocorrência) até a resposta e 

reabilitação (durante e após). 

C. ESF - acúmulo de conhecimento que a equipe tem em 

relação ao território, de ações em saúde e do vínculo com 

a população, pode facilitar a atuação das equipes de 

emergência, Vigilância e Defesa Civil. 

D. Unidades básicas de saúde podem ser utilizadas como 

base de avaliação da situação de saúde local, unidade es-

tabilizadora (primeiro atendimento), base local de arma-

zenamento e distribuição de medicamentos e insumos.  

E. Nos abrigos, a ESF pode, embora não seja sua função, 

organizar e redirecionar a referência das ações para os 

moradores e identificar potenciais riscos 

 

39 – São ações de responsabilidade da Vigilância Sanitária (VS) 

em situação de desastres naturais, EXCETO: 

 

A. Responsável pela proteção e defesa da saúde da popula-

ção por meio do controle sanitário de serviços e produtos 

destinados ao consumo e decorrentes dos processos de 

produção e comercialização que apresentam potencial 

risco à saúde humana e ao meio ambiente. 

B. Detectar e controlar os surtos de doenças e os agravos, a 

fim de evitar potencial risco de epidemias, assim como, 

fornecer informações para a atuação de outras áreas ne-

cessárias atuantes nas ações de resposta. 

C. Controle de qualidade da água para consumo humano. 

D. Controle sanitário das doações (medicamentos, vacinas e 

alimentos) que chegam ao local atingido.  

E. Estabelecer ações de comunicação e educação à popula-

ção, prevenindo e orientando quanto a agravos decorren-

tes dos desastres. 

 

 

 

40 – A Fonte de Infecção da Leishmaniose visceral é: 

 

A. Cão doméstico 

B. Mosquito palha 

C. Mosquito Aedes aegypti 

D. Carrapato 

E. Besouro Barbeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


