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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A dor indígena e a ganância “missionária” evangélica 

 

A demonização da cultura e da religião indígena é de 

uma violência sem tamanho. Nada novo para um projeto 

que vai muito além de uma honesta evangelização, mas 

trata-se, na verdade, de um grande processo de 

colonização      

               

Hoje peço permissão para trazer uma coluna que 

escrevi há mais de 4 anos, nos Jornalistas Livres, sobre o 

filme “Ex-Pajé” e que dialoga muito com a tragédia/crime 

que assistimos, atônitos, que se abateu sobre o povo 

Ianomâmi. Infelizmente o tema permanece atual. Só 

acrescentei um parágrafo no final do texto. Vamos lá!  

                                                                                                                                   

Emocionado, maravilhado, abalado, 

envergonhado. 

 

Foi com esse misto de emoções que saí da sala de 

projeção no Cine Belas Artes de Belo Horizonte após 

assistir o filme/documentário “Ex-Pajé”, dirigido por Luiz 

Bolognesi. 

 

Explico a avalanche de emoções: sou pastor 

evangélico, e boa parte do filme trata da estranha e 

violenta relação entre uma missão evangélica (batista, 

denominação que abraço) e o “ex-Pajé” Perpera, que teve 

sua pajelança questionada e “encerrada” de forma sórdida 

e cruel por parte da igreja que se instala em sua aldeia. 

 

A demonização da cultura e da religião indígena é 

de uma violência sem tamanho. Nada novo para um 

projeto que vai muito além de uma honesta 

evangelização, mas trata-se, na verdade, de um grande 

processo de colonização, subalternização e aculturação 

indígena que passa pelo discurso e força da religião 

“cristã” (as aspas aqui são necessárias). Religiões 

chamadas primitivas e, geralmente não brancas, são 

sempre demonizadas e, mais que uma possibilidade de 

convívio entre as diferentes cosmovisões, faz-se 

necessário, nesses casos, um total aniquilamento do 

inimigo, para que o projeto final seja concretizado: o total 

ocaso das religiões inimigas. 

 

O filme, de forma poética e resgatando o melhor 

sentido do profetismo, faz a denúncia dessas violências, 

mas sem entrar no jogo de certo/errado, o que dá mais 

força ainda à narrativa dirigida por Bolognesi, que deixa 

ao espectador a percepção e a conscientização através da 

própria vivência dos índios Paiter Suruí, principalmente 

os dramas do “ex-pajé” Perpera. 

 

A força do canto, da mística e da espiritualidade 

indígena são de emocionar e nos fazem perceber a 

riqueza, grandiosidade e leveza que existem numa cultura 

milenar (bem anterior à fé cristã) e que leva a tribo a 

entender as forças da natureza de forma tão bela e que se 

manifesta, principalmente, na sua relação espiritual com a 

natureza, beleza esta agredida e retirada pelas forças da 

colonização religiosa à que são submetidos, muitas vezes 

em troca de remédios, assistência e até mesmo, convívio 

(que é negado aos que não se “convertem”). 

 

O olhar triste e constrangido do “ex-pajé” ao 

sofrer a violência que lhe é imposta pelos missionários é 

ponto marcante no documentário e traduz, sem palavras, a 

crueldade que lhe é imposta e lhe obriga a abandonar a 

beleza e sua natureza de pajelança e cuidado dos seus. 

Imperialismo em nome de um deus branco e inimigo da 

sua própria história. 

 

Mas, e não quero correr o risco de dar “spoiller”, 

não há força imposta que tire de nós a essência. E ao fim 

do filme há um sopro de esperança que me fez chorar de 

emoção, alívio e vergonha. Vergonha por, de alguma 

forma, estar ligado a esse sistema que oprime, elimina 

culturas e vivências e faz isso “em nome de deus”. 

Emoção e alívio por já há alguns anos entender que não 

há, no Cristo, violência e imposição quaisquer que 

deslegitimem outras experiências e percepções do 

Sagrado. 

 

A verdadeira fé, aquela mais íntima, que sistema 

religioso nenhum é capaz de dominar, sempre 

prevalecerá! Ainda bem! 

 

Para além disso, é preciso, URGENTEMENTE, 

que se averigue, investigue a fundo a relação dessas 

“missões evangélicas” com a exploração ilegal das áreas 

indígenas e sua ligação com garimpeiros e grileiros. Não 

é possível que uma simples ONG receba quase 1 

BILHÃO de reais em 4 anos para, simplesmente, fazer 

atendimentos (que não foram feitos) aos povos da 

floresta. Ainda mais num governo que, declaradamente, 

era anti-indígena, antidemarcação e, todos sabemos, 

antivida! 

 

Que Deus e os Espíritos da floresta e dos rios não 

nos abandonem! 

                                                                                                                                     

Pastor Zé Barbosa Jr 

 

(https://revistaforum.com.br/opiniao/2023/1/25/dor-

indigena-ganncia-missionaria-evangelica-por-pastor-ze-

barbosa-jr-130552.html . Acesso em 25/01/2023) 
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01. Pode-se afirmar que o autor do texto: 

 

A. critica a indiligência das autoridades em relação aos 

índios e à exploração ilegítima de suas terras.  

B. denuncia a crueldade dos garimpeiros em relação à 

natureza da área indígena dos ianomâmis  

exclusivamente. 

C. lamenta as ameaças ao povo indígena e o fracasso 

das entidades missionárias evangélicas. 

D. demonstra uma perspectiva favorável a um 

atendimento adequado aos índios ianomâmis por 

meio da evangelização e de ONGs.  

E. defende a punição para os responsáveis pela 

aculturação dos povos indígenas e uma nova missão 

religiosa apaziguadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

02. O autor finaliza seu texto com um enunciado cuja 

intenção expressa: 

 

A. lamentação 

B. apelo  

C. crítica  

D. desespero  

E. manifesto                                                                                                                             

 

03. Nos fragmentos: “a tragédia/crime que assistimos, 

atônitos” e “o total ocaso das religiões inimigas”, os 

termos sublinhados podem ser substituídos, 

respectivamente, sem prejuízo semântico por: 

 

A. pasmos - decaimento     

B. perplexos - pronunciamento   

C. indiferentes – ruína  

D. apáticos - fortalecimento  

E. resilientes – declínio  

                                                                                                                                                                                                                                                      

04. No enunciado “mas trata-se, na verdade, de um 

grande processo de colonização” , o emprego das 

vírgulas se justifica pela mesma regra que ocorre em: 

 

A. ‘Emocionado, maravilhado, abalado, 

envergonhado.’ 

B. ‘o filme/documentário “Ex-Pajé”, dirigido por Luiz 

Bolognesi.’  

C. ‘Ainda mais num governo que, declaradamente, era 

anti-indígena’   

D. ‘O filme, de forma poética e resgatando o melhor 

sentido do profetismo, faz’  

E. ‘A verdadeira fé, aquela mais íntima, que sistema 

religioso nenhum’.                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

05. No trecho “imposição quaisquer que deslegitimem 

outras experiências”, o prefixo grifado no vocábulo 

‘deslegitimem’ possui o mesmo valor semântico do 

destacado em: 

 

A. imposição  

B. envergonhado  

C. subalternização 

D. aculturação  

E. ilegal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

06. Em relação ao emprego das classes gramaticais, 

analise os trechos a seguir e indique a alternativa 

incorreta: 

 

A. Nos trechos: ‘uma violência sem tamanho’ e 

‘processo de colonização’, os termos destacados são 

denominados de locuções adjetivas, especificando o 

nome a que se referem.     

B. No enunciado ‘Religiões chamadas primitivas e, 

geralmente não brancas, são sempre demonizadas’, 

as palavras em destaque pertencem à mesma classe 

gramatical, são advérbios que indicam, 

respectivamente, circunstâncias de modo, 

intensidade e tempo. 

C. Nos segmentos: ‘Nada novo para um projeto que 

vai muito além’ e ‘Foi com esse misto de emoções’, 

os vocábulos sublinhados são denominados de 

pronomes, uma classe variável, cuja função é 

substituir ou determinar o substantivo.  

D. Em ‘Só acrescentei um parágrafo no final do 

texto.’, a palavra sublinhada pertence à classe dos 

advérbios – logo, invariável - podendo ser 

substituída por ‘apenas’ sem prejuízo de sentido. 

E. Nos fragmentos: ‘que se instala em sua aldeia’ e ‘o 

projeto final seja concretizado’,  os vocábulos 

grifados são classificados como verbos, categoria 

gramatical variável, e flexionados no tempo 

presente dos modos indicativo e subjuntivo, 

respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

07. No enunciado ‘faz a denúncia dessas violências, mas 

sem entrar no jogo de certo/errado’, o conectivo 

destacado pode ser substituído por outro de valor 

semântico equivalente, exceto na alternativa: 

 

A. faz a denúncia dessas violências, porém sem entrar 

no jogo de certo/errado.  

B. faz a denúncia dessas violências, contudo sem 

entrar no jogo de certo/errado’. 

C. faz a denúncia dessas violências, no entanto sem 

entrar no jogo de certo/errado’.   

D. faz a denúncia dessas violências, ainda que sem 

entrar no jogo de certo/errado’.  
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E. faz a denúncia dessas violências, entretanto sem 

entrar no jogo de certo/errado’.  

 

08. Assinale a alternativa cujo verbo indica uma ação 

acabada, concluída. 

 

A. ‘existem numa cultura milenar’.   

B. ‘sempre prevalecerá’.  

C.  ‘que se averigue’.   

D. ‘que me fez chorar de emoção’.                                                                                                                    

E.  ‘era anti-indígena’   

 

09. Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, o 

vocábulo ‘anti-indígena’ é ortograficamente escrito com 

hífen. Assinale a alternativa em que a palavra não é 

regida por essa regra. 

 

A. micro-organismo   

B. inter-racial       

C. recém-nascido   

D. sub-humano 

E. auto-suficiente                                                                                                                                                                            

 

10. Indique a alternativa em que todas as palavras são 

regidas pela mesma regra de acentuação. 

  

A. áreas, violência, fé.    

B. há, Ianomâmi, Espíritos.  

C. indígena, atônitos, evangélico.   

D. ex-pajé, documentário, essência.   

E. parágrafo, além, experiências.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11.  Considerando a organização sintática do período: 

‘faz-se necessário, nesses casos, um total aniquilamento 

do inimigo, para que o projeto final seja concretizado’, 

pode-se afirmar que a oração destacada é: 

 

A. subordinada adverbial causal, por estabelecer valor 

semântico de causalidade.   

B. subordinada adverbial proporcional, por estabelecer 

valor semântico de proporção.  

C. subordinada adverbial final, por estabelecer valor 

semântico de finalidade.   

D. subordinada substantiva subjetiva, por indicar 

função de sujeito.  

E. coordenada sindética adversativa, por indicar valor 

semântico de oposição.                                                                     

 

12. Analise os enunciados a seguir e assinale a alternativa 

incorreta.  

 

A. Em ‘são de emocionar e nos fazem perceber a 

riqueza’, o pronome pessoal do caso reto destacado 

indica um plural genérico, direcionado ao autor e ao 

ex-pajé.  

B. Em ‘faz-se necessário, nesses casos, um total 

aniquilamento’, o termo destacado flexiona em 

gênero e número com ‘aniquilamento’, determinado 

pelo artigo ‘um’; caso fosse ‘uma total execução’, 

flexionaria para ‘necessária’. 

C. Em ‘fazem perceber a riqueza’, o substantivo 

abstrato em destaque é derivado do adjetivo ‘rico’, 

por meio do processo da derivação sufixal.   

D. Em ‘ao sofrer a violência que lhe é imposta pelos 

missionários’, o elemento de coesão sublinhado 

refere-se, no contexto construído, ao termo “ex-

pajé”.  

E. Em ‘Hoje peço permissão para trazer uma coluna’, 

o vocábulo grifado é escrito ortograficamente com 

‘ss’, como também ocorre com ‘promessa’ e 

‘omissão’.                                                                                                                                           

 

13. No enunciado ‘bem anterior à fé cristã’, a ocorrência 

de crase é obrigatória. Assinale a alternativa que respeita 

as normas da crase. 

 

A. As autoridades internacionais buscam 

esclarecimento à respeito da situação desumana dos 

índios ianomâmis.  

B. A desnutrição e a falta de medicação 

desencadearam, infelizmente, à morte de mais de 

500 crianças indígenas nos últimos quatro anos. 

C. O apelo dos índios à autoridades competentes por 

ajuda foi ignorado, levando a precariedade desses 

nativos.  

D. As denúncias de abandono divulgadas demonstram 

à humanidade indícios de crime de genocídio contra 

os povos indígenas.  

E. A desnutrição atinge mais de 50% das crianças, e há 

um alto número de casos de malária, relacionados à 

uma expansão intensa de garimpos.                                                                                                                                                                          

 

14. No enunciado ‘dialoga muito com a tragédia/crime 

que assistimos, atônitos’, ocorre uma inadequação em 

relação ao emprego da regência   verbal. Marque a 

alternativa em quem também há desobediência às regras 

da regência. 

 

A. É uma tragédia com a qual nos deparamos, há 

séculos, em nossa história. 

B. A grande destruição do território Ianomâmi a que 

presenciamos atualmente denuncia   a expansão do 

garimpo ilegal.  

C. Esse descaso a que nos referimos demonstra a 

exclusão e o extermínio dos povos originários. 

D. A grave situação humanitária da qual falamos 

implica uma discussão mundial em relação à 

sobrevivência dos indígenas ianomâmis.  
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E. As medidas que o governo mencionou foram 

claramente insuficientes para evitar a realidade 

precária dos indígenas.      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

15. No fragmento ‘E ao fim do filme há um sopro de 

esperança’, o verbo sublinhado foi empregado no singular 

atendendo às normas da concordância verbal. Indique a 

alternativa cujo verbo entre parênteses também deve ficar 

no singular. 

 

A. Centenas de milhares de pessoas (mostrar) seu 

gigante papel na defesa dos interesses coletivos.     

B. (Enfrentar), nos últimos quatro anos, a uma 

verdadeira barbárie os povos indígenas no Brasil.   

C. Mais de trezentas organizações, nas últimas 

semanas, (manifestar) total apoio aos índios 

ianomâmis na Amazônia.  

D. Seja pelas mudanças climáticas, seja pela ação 

deliberada de atores do setor privado e do governo,                                                                                                                                                          

(intensificar-se) as ameaças à população indígena.    

E. Atuação efetiva para reduzir as desigualdades na 

Amazônia por meio do fortalecimento das 

organizações da sociedade civil no território (tornar-

se) imprescindível.                                                                                                                                                                       

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

16. Tratam-se de fatores que influenciam o 

Desenvolvimento Humano:  

 

I. Hereditariedade 

II. Crescimento orgânico 

III. Maturação neurofisiológica 

IV. Meio 

 

A. I e II apenas.  

B. I, II e III apenas.  

C. II  e IV apenas.  

D. II, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

17. A respeito das Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  A terminologia Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em 

substituição à expressão Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), porque destaca a 

possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma 

infecção, mesmo sem sinais e sintomas. 

(   )  As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

são causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos.  

(   )  Elas são transmitidas, principalmente, por meio 

do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de 

camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa 

que esteja infectada.  

(   )  A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, 

da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou 

a amamentação.  

(   )  Cada IST apresenta sinais, sintomas e 

características distintos. São três as principais 

manifestações clínicas das IST: corrimentos, feridas 

e verrugas anogenitais. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – F – V  

B. V – F – F -  F  

C. V – F – F – V  

D. V – V – V – F  

E. V – V – V – V  

 

18. Sobre os corrimentos provocados pelas infecções 

sexualmente transmissíveis, é correto o que se afirma em:  

 

I. Aparecem no pênis, vagina ou ânus. 
II. Podem ser esbranquiçados, esverdeados ou 

amarelados, dependendo da Infecção 

Sexualmente Transmissível. 

III. Podem ter cheiro forte e/ou causar coceira. 

IV. Provocam dor ao urinar ou durante a relação 

sexual. 

V. Podem se manifestar 

na gonorreia, clamídia e tricomoníase. 

 

A. Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

B. Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.  

C. Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

D. Apenas os itens I, III e V estão corretos.  

E. Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

 

 

19. Classifique os itens abaixo como verdadeiros (V) 
ou falsos (F) sobre Gonorréia e Infecção por clamídia:  
 

I. Essas infecções, quando não tratadas, podem 

causar infertilidade (dificuldade para ter filhos), 

dor durante as relações sexuais, gravidez nas 

trompas, entre outros danos à saúde. 

II. Os homens podem apresentar ardor e 

esquentamento ao urinar, podendo haver 

corrimento ou pus, além de dor nos testículos. 

III. Não há possibilidade de transmissão dessas 

infecções no parto vagina.  

IV. Mulheres infectadas sentem dor ao urinar ou no 

baixo ventre (pé da barriga), corrimento 

amarelado ou claro, fora da época da 
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menstruação, dor ou sangramento durante a 

relação sexual. 

 

A. I – V, II – V, III – F, IV – V  

B. I – V, II – F, III – F, IV – V  

C. I – F, II – F, III – F, IV – F  

D. I – V, II – V, III – V, IV – V  

E. I – F, II – F, III – V, IV – F  

 

20. Trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível 

(IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela 

bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias 

manifestações clínicas e diferentes estágios.  

 

A. Herpes genital 

B. Sífilis  

C. Cancro mole (cancroide) 

D. HPV 

E. Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 

 

21. A Donovanose é uma Infecção Sexualmente 

Transmissível(IST) crônica progressiva, causada pela 

bactéria Klebsiella granulomatis. Em relação aos sinais e 

sintomas dessa IST, classifique os itens abaixo como 

verdadeiros (V) ou falsos (F): 

 

(   )  Após o contágio, aparece uma lesão que se 

transforma em ferida ou caroço vermelho.  

(   )  Dói e tem íngua.  

(   )  A ferida vermelha sangra fácil, pode atingir 

grandes áreas e comprometer a pele ao redor, 

facilitando a infecção por outras bactérias. 

(   )  Começa com nódulos subcutâneos múltiplos ou 

únicos que ulceram na região perianal e genitália. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – F – F – F  

B. V – F – V – F  

C. F – V – V – V  

D. V – F – V – V  

E. F – F – F – F  

 

22. A respeito do Aleitamento Materno, analise os itens a 

seguir:  

 

I. O aleitamento materno é uma estratégia que 

isoladamente previne mortes em crianças 

menores de cinco anos, visto que o leite materno 

é superior a qualquer outro leite nessa fase da 

vida, pois é um alimento completo que possui 

todos os nutrientes que o bebê precisa, sendo de 

mais fácil digestão. 

II. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 

Ministério da Saúde recomendam aleitamento 

materno exclusivo por seis meses e 

complementado até os dois anos ou mais. 

III. A amamentação previne mortes entre as crianças 

de menor nível socioeconômico. 

IV. Há fortes evidências de que o leite materno 

protege contra a diarreia e infecções respiratórias.  

 

Está correto o que se afirmar:  

 

A. Apenas no item I.  

B. Apenas no item II.  

C. Apenas nos itens III e IV.  

D. Apenas nos itens II e IV.  

E. Em todos os itens.  

 

23. É muito importante conhecer e utilizar as definições 

de aleitamento materno adotadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo 

inteiro. Assim, o aleitamento materno costuma ser 

classificado em:  

 

I. Quando a criança recebe somente leite 

Aleitamento materno exclusivo materno, direto 

da mama ou ordenhado, ou leite humano de 

outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 

exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 

sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 

medicamentos.  

II. Quando a criança recebe, além do Aleitamento 

materno predominante leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões) e sucos de frutas.  

III. Quando a criança recebe leite materno (direto da 

mama ou ordenhado), independentemente de 

receber ou não outros alimentos.  

IV. Quando a criança recebe, além Aleitamento 

materno complementado do leite materno, 

qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a 

finalidade de complementá-lo, e não de 

substituí-lo. Nessa categoria a criança pode 

receber, além do leite materno, outro tipo de 

leite, mas este não é considerado alimento 

complementar.  

V. Quando a criança recebe leite Aleitamento 

materno misto ou parcial materno e outros tipos 

de leite. 

 

A relação entre os itens acima e a classificação está 

correta na seguinte sequência:  

 

A. I – Aleitamento materno exclusivo, II - Aleitamento 

materno predominante, III - Aleitamento materno, 
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IV - Aleitamento materno complementado, V- 

Aleitamento materno misto ou parcial 

B. I – Aleitamento  materno predominante exclusivo, 

II - Aleitamento materno complementado, III - 

Aleitamento materno predominante, IV - 

Aleitamento materno, V- Aleitamento materno 

misto ou parcial 

C. I – Aleitamento  materno misto ou parcial, II - 

Aleitamento materno exclusivo, III - Aleitamento 

materno complementado, IV - Aleitamento materno, 

V- Aleitamento materno predominante 

D. I – Aleitamento  materno complementado, II - 

Aleitamento materno exclusivo, III - Aleitamento 

materno misto ou parcial, IV - Aleitamento 

materno, V- Aleitamento materno predominante 

E. I – Aleitamento materno predominante, II - 

Aleitamento materno exclusivo, III - Aleitamento 

materno misto ou parcial, IV - Aleitamento materno 

complementado, V- Aleitamento materno  

 

24. Assinale a alternativa incorreta sobre a Raiva:  

  

A. Doença causada por vírus, geralmente letal uma vez 

que atinge o sistema nervoso e os seus primeiros 

sinais clínicos aparecem após um período de 3 a 8 

semanas. 

B. A confirmação laboratorial em vida, ou seja, o 

diagnóstico dos casos de raiva humana, não pode 

ser realizada pelo método de imunofluorescência 

direta. 

C. Os sintomas incluem manifestações de irritação e 

excitabilidade.  

D. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da 

família Rabhdoviridae. 

E. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de 

animais infectados, principalmente por meio da 

mordedura, podendo ser transmitida também pela 

arranhadura e/ou lambedura desses animais.  

 

25. Assinale a alternativa incorreta sobre a Vigilância 

Sanitária. 

 

A. Atua na regulamentação, controle e fiscalização de 

práticas e atividades, com a finalidade de realizar o 

interesse público de proteção da saúde da 

população, produzindo efeitos também sobre o 

desenvolvimento social e econômico do país, na 

medida em que busca estabelecer relações éticas 

entre a produção e o consumo de bens e serviços. 

B. Trata-se do conjunto de ações realizadas, no âmbito 

do SUS, com o objetivo de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde coletiva, intervindo em 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de saúde e de interesse da saúde. 

C. A ANVISA é responsável por organizar e fiscalizar 

a biossegurança. 

D. É a parcela do poder de polícia do Estado destinada 

à proteção e promoção da saúde, que tem como 

principal finalidade impedir que a saúde humana 

seja exposta a riscos ou, em última instância, 

combater as causas dos efeitos nocivos que lhe 

forem gerados, em razão de alguma distorção 

sanitária, na produção e na circulação de bens, ou na 

prestação de serviços de interesse à saúde. 

E. O profissional farmacêutico na vigilância sanitária, 

tem a competência de desenvolver a promoção da 

informação, educação e comunicação em saúde.  

 

26. A Vigilância Sanitária pode atuar em:  

 
I. Locais de produção, transporte e 

comercialização de alimentos; 

II. Locais de produção, distribuição, 

comercialização de medicamentos, produtos 

de interesse para a saúde; 

III. Locais de serviços de saúde; 

IV. Meio ambiente; 

V. Ambientes e processos do trabalho/saúde do 

trabalhador 

 

A. I, II, III e IV apenas.  

B. I, III e IV apenas.  

C. I, II, IV e V apenas.  

D. II e V apenas.  

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

 

27. Doença causada pelo Schistosoma mansoni e 

transmitida pelo caramujo de água doce (gênero 

Biomphalaria). Trata-se de uma doença, inicialmente sem 

sintomas, que pode evoluir para formas clínicas 

extremamente graves e levar o paciente a óbito. O 

tratamento para os casos simples é domiciliar. Os casos 

graves geralmente requerem internação hospitalar e 

tratamento cirúrgico. 

 

A. Sarna  

B. Raiva 

C. Esquistossomose 

D. Equinococose 

E. Toxoplasmose 

 

28. Assinale a alternativa incorreta sobre a Teníase:  

 

A. Trata-se de uma parasitose provocada pela forma 

adulta da Taenia solium ou Taenia saginata, no 

intestino delgado do homem.  

B. É percebida pela eliminação espontânea de 

proglótides do verme nas fezes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%AAutico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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C. Pode causar dores abdominais, náuseas, debilidade, 

perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. 

D. Os sinais e sintomas independem da localização e 

do número de larvas que infectaram o indivíduo.  

E. As formas graves estão localizadas no sistema 

nervoso central e pode provocar o surgimento de 

sintomas como convulsões, distúrbio de 

comportamento, dores de cabeça fortes e distúrbios 

na visão. 

 

29. Consistem em formas de prevenção e controle da 

Teníase:  

 

I. Informação dos modos de transmissão em 

escolas e comunidades  

II. Promover a ingestão de carne crua ou mal 

passada  

III. Recomenda-se exame de fezes periódicos e 

tratamento dos indivíduos doentes  

IV. Higiene pessoal adequada e eliminação de 

material fecal em local adequado  

 

A. I, II e III apenas.  

B. I, II e IV apenas.  

C. II, III e IV apenas.  

D. I, III e IV apenas.  

E. II e IV apenas.  

 

30. A Vigilância Epidemiológica tem por finalidade 

promover a detecção e prevenção de doenças e agravos 

transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a 

elaboração de estudos e normas para as ações de 

vigilância epidemiológica, competindo-lhe: 

 

I. Coordenar a resposta estadual às doenças e 

agravos transmissíveis de notificação 

compulsória, além dos riscos existentes ou 

potenciais, com ênfase no planejamento, 

monitoramento, avaliação, produção e divulgação 

de conhecimento/informação para a prevenção e 

controle das condições de saúde da população, no 

âmbito da saúde coletiva, baseados nos princípios 

e diretrizes do SUS; 

II. Gerir e apoiar a operacionalização do Programa 

de Imunizações no Estado; contribuindo para o 

controle, eliminação e/ou erradicação de doenças 

imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas 

de vacinação de rotina e de campanhas anuais, 

desenvolvidas de forma hierarquizada e 

descentralizada; 

III. Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das 

ações de imunização no Estado; 

IV. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, 

coordenar e avaliar ações de vigilância 

epidemiológica e assistenciais, relativas às 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

HIV/Aids e Hepatites Virais no Estado.  

 

A. I, II e III apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. I, II, III e IV.  

D. I, III e IV apenas.  

E. II e III apenas.  

 

31. Tratam-se de Competências do Agende Comunitário 

de Saúde:  

 

I. A capacidade de mobilizar e articular 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

requeridos pelas situações de trabalho. 

II. Realizar ações de apoio em orientação. 

III. Acompanhamento e educação popular em saúde a 

partir da concepção de saúde como promoção da 

qualidade de vida e desenvolvimento da 

autonomia diante da própria saúde. 

IV. Interação em equipe de trabalho e com os 

indivíduos, grupos e coletividades sociais. 

V. Orientar moradores e famílias quanto aos 

cuidados relacionados ao ambiente domiciliar. 

VI. Realizar o acompanhamento da microárea, 

utilizando indicadores definidos pela equipe de 

saúde.  

 

A. I, II e III apenas.  

B. I. II, IV e VI apenas. 

C. II, III, IV e V apenas.  

D. I, II, III, IV, V e VI.  

E. I, II, III e V apenas.  

 

32. Sobre a Poluição da água, assinale a alternativa 

incorreta. 

 

A. O transporte e o armazenamento do petróleo e seus 

derivados não propiciam filtrações que podem 

chegar às fontes de água. 

B. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

água contaminada como aquela que sofre alterações 

em sua composição até ficar inutilizável. 

C. Os principais poluentes da água incluem bactérias, 

vírus, parasitas, fertilizantes, pesticidas, 

medicamentos, nitratos, fosfatos, plásticos, resíduos 

fecais e até substâncias radioativas.  

D. O corte das florestas pode esgotar as fontes 

hídricas e gera resíduos orgânicos que servem de 

caldo de cultura para bactérias contaminantes. 

E. A pesca em águas contaminadas, bem como a 

utilização de águas residuais na pecuária e 

agricultura, pode transmitir toxinas aos 

alimentos que prejudicam a nossa saúde ao serem 

ingeridos. 

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/como-o-plastico-vai-parar-no-oceano
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/importancia-da-floresta
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33. Consistem em medidas para evitar a poluição da água: 

 

I. Agravar o uso de pesticidas químicos e nutrientes 

nos cultivos agrícolas. 

II. Diminuir e depurar as águas residuais de forma 

segura para que, além de não poluírem, possam 

ser reutilizadas para rega e produção de energia. 

III. Limitar o uso de plásticos de um só uso que 

acabam flutuando em rios, lagos e oceanos, 

muitos deles na forma de microplásticos. 

 

A. II e III apenas.  

B. I e II apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. II apenas.  

E. I e III apenas.  

 

34. Sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), analise os itens a seguir:  

 

I. Teve início em 1991, com intenção de aumentar a 

acessibilidade ao sistema e incrementar as ações 

de prevenção e promoção da saúde. 

II. A Estratégia Saúde da Família tem como 

principal objetivo promover a reorientação das 

práticas e ações de saúde de forma integral e 

contínua, levando-as para mais perto da família e, 

com isso, melhorando a qualidade de vida dos 

brasileiros. 

III. É uma prática que vem sendo construída no 

cotidiano, por isso tem muito valor, pois qualquer 

cidadão deseja que o serviço de saúde 

compreenda a sua realidade de vida e possa, a 

partir desse conhecimento, propor uma linha de 

cuidado na qual o próprio usuário percebe as 

obrigações dos serviços e a sua responsabilidade 

com a sua saúde. 

IV. Com a implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) foram formadas 

as primeiras equipes de Saúde da Família, 

incorporando e ampliando a atuação dos agentes 

comunitários.  

 

A. Os itens I, II, III e IV estão corretos.  

B. Apenas os itens I e II estão corretos.  

C. Apenas os itens I e III estão corretos.  

D. Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

E. Apenas os itens I e IV estão corretos.  

 

35. Sobre a Separação do lixo, julgue os itens a seguir:  

 

I. Praticamente todos os tipos são recicláveis, 

inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão, 

papel laminado, nota fiscal, envelope, jornais e 

revistas. Porém, precisam estar limpos e secos. 

Podem ser dobrados ou picados, mas não 

amassados. 

II. O vidro pode ser infinitamente reciclado e 

praticamente todos os tipos são recicláveis, 

exceto lâmpadas, cristais, espelhos, vidros 

temperados, louça, cerâmica, porcelana, óculos, 

pirex e vidros especiais, como tampo de forno e 

micro-ondas. 

III. Alguns lixos são de difícil reciclabilidade, como 

é o caso de esponjas de aço e de lavar louças, 

espelhos, fotografias, papel carbono, adesivas, 

etiquetas, papéis parafinados ou plastificados. 

 
Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. II e III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 
36. São produtos considerados perigosos que nunca 

devem ir para o lixo, exceto: 

  

A. Lâmpadas fluorescentes – contêm mercúrio, 

altamente poluente 

B. Isopor  

C. Cartuchos e toners 

D. Pilhas e baterias – também contêm mercúrio 

E. Eletrônicos velhos/quebrados – CPUs, monitores, 

cabos, teclados, estabilizadores, celulares e 

eletrodomésticos. Podem conter chumbo, bromo, 

mercúrio e cádmio, metais perigosos. 

 

37. Sobre a Educação alimentar, analise os itens a seguir:  

 

I. A educação alimentar se configura como um 

campo de conhecimento e prática contínua e 

permanente, intersetorial e multiprofissional, que 

utiliza diferentes abordagens educacionais.  

II. Enquanto nas dietas não ocorre uma mudança 

interna, e ao fim de cada uma as pessoas voltam 

aos antigos hábitos, na reeducação alimentar as 

mudanças acontecem de forma tão profunda que 

se tornam parte do indivíduo. 

III. Por se tratar de um processo de aprendizagem, o 

paciente, no final do tratamento, torna-se apto a 

escolher corretamente os alimentos, tanto no 

aspecto qualitativo quanto no quantitativo, sem 

deixar de incluir o que faz parte da sua própria 

cultura. 

IV. Pode ter vários objetivos: perda ou ganho de 

peso, controle do colesterol, da glicose ou até de 

inúmeras outras doenças e situações que exigem 

https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/plasticos-de-uso-unico
https://www.iberdrola.com/meio-ambiente/microplasticos-ameaca-a-saude
https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/obra-sustentavel-saiba-mais-sobre-a-reciclagem-dos-residuos-da-construcao-civil
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uma mudança na alimentação, como por 

exemplo, a cirurgia bariátrica.  

 

A soma de todos itens corretos é igual a:  

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 7 

E. 10 

 

38. Podemos considerar como Problema de Saúde 

Pública:  

 

I. Quando é causa frequente de morbidade e 

mortalidade.  

II. Quando existem métodos eficientes para sua 

prevenção e controle, mas esses métodos não são 

adequadamente empregados pela sociedade.  

III. Quando ao ser objeto de campanha destinada ao 

controle, ocorrer sua persistência com pouca ou 

nenhuma alteração. 

 

A. Apenas o item I.  

B. Apenas o item II.  

C. Apenas o item III.  

D. Apenas os itens I e II.  

E. Os itens I, II e III.  

 

39. A respeito da História Natural da Doença, julgue os 

itens a seguir:   

 

I. A história natural da doença é o curso da doença 

desde o início até sua resolução, na ausência de 

intervenção.  

II. É o modo próprio de evoluir que tem toda doença 

ou processo, quando se deixa seguir seu próprio 

curso. 

III. Nas doenças transmissíveis, o período de 

incubação é o tempo que transcorre desde a 

infecção até que a pessoa se torne infectada.  

IV. O período de latência é o tempo que transcorre 

desde a infecção até a apresentação dos sintomas.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. Apenas o item I.  

B. Apenas os itens I e II.  

C. Apenas o item III.  

D. Apenas os itens I, II e IV.  

E. Apenas os itens I, II e III.  

 

 

 

 

40. Assinale a classificação incorreta. 

  

A. Hospedeiro: é uma pessoa ou animal vivo, incluindo 

as aves e os artrópodes que, em circunstância.  

B. Infecção: é a entrada, desenvolvimento ou 

multiplicação de um agente infeccioso no 

organismo de uma pessoa ou animal. 

C. Infectividade: é a capacidade do agente infeccioso 

de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um 

hospedeiro. 

D. Patogenicidade: é a capacidade de um agente 

infeccioso de produzir doença em pessoas 

infectadas. 

E. Infecção aparente: é a presença de um agente 

infeccioso em um hospedeiro sem que apareçam 

sinais ou sintomas clínicos manifestos.  

 

 

 


