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PORTUGUÊS 
 

INSTRUÇÕES: As questões de 01 a 06 dizem respeito ao 

Texto abaixo.  

 

Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

 
 

01. Sobre as ideias apresentadas no Texto, analise: 

 

I- A nova espécie de primata existe há pelos menos cem anos 

e mede entre 50 e 60 centímetros; 

II- A nova espécie de primata – langur (“Trachypithecus”) – 

habita o subcontinente indiano e o Sudeste Asiático; 

III- Não há características físicas fortes que diferem as duas 

espécies de langur como, por exemplo, cor, comprimento do 

rabo etc. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

02. “A espécie tem uma pelagem cinza que emoldura o rosto 

como uma máscara.” (linhas 11 a 13). Sobre o termo desta-

cado, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Não poderia ser empregado, em hipótese alguma, 

com acento circunflexo, mesmo se o sujeito da ora-

ção estivesse no plural. Exemplo: “As espécies 

têm...”. 

B) Está empregado corretamente, sem acento circunfle-

xo, uma vez que o seu sujeito está no singular.  

C) Está incorretamente empregado, uma vez que o seu 

correto emprego é “têm”, com acento. 

D) No contexto em que está inserido, com o sujeito no 

singular, o termo destacado poderia ser empregado 

com ou sem acento que ambas as opções estariam 

corretas. 

E) O verbo “tem” não é o mais adequado a ser utilizado 

nesse caso. O correto seria utilizar o verbo “possui” 

ou “têm”, com acento. 

 

 

03. Analise a oração a seguir: 

 

“Todos já sabem que a violência possui uma causa social.” 

 

Com base no estudo do período composto, assinale a alterna-

tiva CORRETA. 

 

A) A partícula “que” acima introduz uma oração subor-

dinada substantiva objetiva direta, assim como a par-

tícula “que” presente na linha 8 do Texto. 

B) A partícula “que” acima introduz uma oração subor-

dinada substantiva objetiva direta, assim como a par-

tícula “que” presente na linha 12 do Texto. 

C) A partícula “que” acima introduz uma oração subor-

dinada substantiva completiva nominal, assim como 

a partícula “que” presente na linha 12 do Texto. 

D) A partícula “que” acima introduz uma oração subor-

dinada adjetiva restritiva, assim como a partícula 

“que” presente na linha 10 do Texto. 

E) Nenhuma das partículas “que” presentes no Texto 

introduzem a mesma oração que a partícula “que” 

acima, ou seja, uma oração subordinada substantiva 

objetiva direta. 

 

 

04. Assinale a alternativa que representa CORRETAMENTE 

o par de palavras acentuado pela mesma regra. 

 

A) “espécie” (linha 1) – “há” (linha 3) 

B) “Também” (linha 16) – “birmanês” (linha 30) 

C) “crânio” (linha 26) – “indivíduos” (linha 19) 

D) “primatólogo” (linha 29) – “Após” (linha 5) 

E) “Após” (linha 5) – “Recém” (linha 19) 

 

 

05. “Após uma longa pesquisa, especialistas do Centro Ale-

mão de Primatas (DPZ) e a ONG Fauna e Flora Internacio-

nal (FFI) identificaram o pequeno primata, [...]” (linhas 5 a 

8). Com base na regência do verbo destacado, assinale a al-

ternativa CORRETA. 

 

A) Verbo de ligação. 

B) Verbo intransitivo. 

C) Verbo transitivo direto. 

D) Verbo transitivo indireto. 

E) Verbo transitivo direto e indireto. 
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06. “[...], que habita o subcontinente indiano e o Sudeste 

Asiático.” (linhas 10 e 11). É CORRETO afirmar que o tre-

cho retirado do Texto exerce função sintática de: 

 

A) Objeto direto. 

B) Objeto indireto. 

C) Complemento nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

E) Adjunto adnominal. 

 

 

07. Há ERRO de concordância verbal na seguinte alternativa: 

 

A) Nunca mais se ouviram os acordes do hino de Per-

nambuco tocar. 

B) As subvenções que é lícito obter do governo atrapa-

lham as importações. 

C) O que ele mais admira em você é seus belos olhos 

verdes. 

D) Duzentos gramas de presunto são pouco para a lasa-

nha. 

E) A criancinha doente é as preocupações de seus pais. 

 

 

08. Sobre o emprego do acento grave indicador de crase, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os moleques costumam nadar no rio às escondidas. 

B) Eles vivem à custa do Estado. 

C) Estou decidido à comprar este carro. 

D) Sentimos medo à medida que crescia o movimento 

de soldados na praça. 

E) Fica mais frio à proporção que nos aproximamos do 

Sul. 

 

 

09. Escreve-se com “u” e não com “o” todas as palavras a 

seguir, EXCETO: 

 

A) Camundongo 

B) Bruxulear 

C) Burburinho 

D) Estripulia 

E) Fucinho 

 

 

10. Assinale a alternativa que é escrita com “J” e não com 

“G”: 

 

A) Evangelho 

B) Gengibre 

C) Agiota 

D) Tigela 

E) Ultrage 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. O Brasil é uma república federativa presidencialista, ou 

seja, os Estados são dotados de autonomia política e o presi-

dente exerce as funções de Chefe de Governo e Chefe de 

Estado. Os poderes que compõem o governo brasileiro são 

inspirados na teoria do filosofo iluminista Montesquieu, que 

são: 

 

I- Poder Moderador. 

II- Poder Executivo. 

III- Poder Legislativo. 

IV- Poder Judiciário. 

 

Estão corretos: 

 

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

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

12. Teoricamente, o Brasil é um país laico, ou seja, o Estado 

não se manifesta em assuntos religiosos, além de garantir 

liberdade religiosa à sua população. A liberdade religiosa no 

Brasil está assegurada no artigo 5º da Constituição Federal de 

1988. Entretanto, dados do antigo Ministério dos Direitos 

Humanos apontam que, entre 2015 e 2017, a cada 15 horas 

houve uma denúncia de intolerância religiosa no país. Assina-

le abaixo a alternativa que corresponde as maiores vítimas de 

intolerância no Brasil. 

 

A) Praticantes da religião Católica. 

B) Praticantes de religiões protestantes. 

C) Praticantes de religiões de matriz africana. 

D) Praticantes da religião Islâmica. 

E) Praticantes da religião hinduísta. 

 

 

13. Cândido Portinari (1903 - 1962) foi um pintor brasileiro 

nascido na cidade de Brodowski, estado de São Paulo. Porti-

nari foi um artista da fase modernista, ativo no movimento 

político-partidário e filiado ao “Partido Comunista Brasilei-

ro”. O artista foi autor de quadros como Mestiço (1934), Café 

(1935), O lavrador de Café (1939), Retirantes (1944) e Cri-

ança Morta (1944). As obras referidas tratavam dos seguintes 

temas: 

 

A) A vida dos trabalhadores negros nas fazendas de café 

e a migração ocasionada pela seca do Nordeste, onde 

famílias eram obrigadas a fugir da condição de misé-

ria que viviam.  

B) Do movimento operário brasileiro, buscando retratar 

a realidade do trabalhador urbano e suas condições 

precárias de vida. 

C) A vida dos imigrantes europeus que vieram trabalhar 

nas lavouras de café no Brasil. 

D) Os festejos no Brasil vivenciados nas fazendas de ca-

fé e as cidades da região Nordeste brasileira. 

E) A vida e condição dos trabalhadores negros nas ci-

dades brasileiras e o deslocamento de populações 

pelo Brasil. 

 

 

14. Em 1960, durante o governo do presidente Juscelino Ku-

bitschek, Brasília tornou-se a capital do Brasil, anteriormente 

sediada na cidade do Rio de Janeiro. Localizada na região 

centro-oeste, os motivos que levaram a transferência da capi-

tal do Brasil foram: 

 

I- Menor vulnerabilidade de caso de guerra. 

II- Ponto estratégico da capital do país de integração políti-

ca e econômica do Brasil. 
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III- Incentivo a ocupação do interior do Brasil com esvazia-

mento demográfico do litoral brasileiro. 

 

De acordo com os itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas o item II está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

15. O Brasil ocupa uma área de 8.547.403 km² no planeta 

Terra. Sobre as características territoriais do Brasil é COR-

RETO afirmar que: 

 

A) O território brasileiro é banhado pelos oceanos 

Atlântico e Pacífico. 

B) Os únicos países da América do Sul que não fazem 

fronteira com o Brasil são Equador e Venezuela. 

C) O Brasil é o maior país em extensão territorial da 

América do Sul. 

D) O território brasileiro é equivalente, em extensão, ao 

território da China. 

E) A sua capital, Brasília, localiza-se na região Sudeste 

do país. 

 

 

16. O município de Coremas, no contexto artístico, sempre 

esteve bem representado, tanto no cenário estadual, como no 

cenário nacional, a exemplo do saudoso humorista e ator 

brasileiro de televisão Shaolim, o qual tem como nome de 

registro: 

 

A) Emival Eterno Costa. 

B) Mirosmar José de Camargo. 

C) Lucas Henrique Veloso. 

D) Francisco Jozenilton Veloso. 

E) Judivam Alexandrino de Lima. 

 

 

17. Segundo o livro Manual do Coremense de Edvaldo Bri-

lhante da Silva Filho, em sua edição de 2015, todas as alter-

nativas abaixo correspondem aos fundadores de Coremas, 

EXCETO: 

 

A) Antônio Lucas de Lacerda. 

B) Antônio Moreira de Oliveira. 

C) João Soares Evangelista. 

D) Manoel Gonçalves Piranhas. 

E) Severino Lopes de Almeida. 

 

 

18. Conforme o Poder Legislativo do município de Coremas, 

constitucionalmente, a Câmara Municipal é formada de: 

 

F) 09 vereadores. 

G) 10 vereadores. 

H) 11 vereadores. 

I) 13 vereadores. 

J) 15 vereadores. 

 

 

19. A educação no Brasil sempre passou por diversos desafi-

os. Sobre o contexto educacional atual, pode-se afirmar que: 

A) Os salários reduzidos e os conteúdos tradicionais 

ministrados em sala de aula não são mais desafios 

enfrentados pela educação brasileira. 

B) A falta de infraestrutura das escolas foi solucionada 

com o direcionamento de recursos do Governo Fede-

ral para esse fim. 

C) As escolas públicas possuem excelentes profissio-

nais preparados para ministrarem aulas que têm seu 

tempo de exercício da profissão valorizado e bem-

remunerado. 

D) Nos últimos 40 anos, o país conseguiu colocar quase 

todas as crianças na escola, sobretudo no ensino 

fundamental, aumentando a escolaridade da popula-

ção. No entanto, esse aumento não se traduziu em 

ganhos de produtividade para o país, ao contrário do 

observado em outras nações. A baixa qualidade da 

educação é o principal fator explicativo para este 

mau desempenho. 

E) A Educação tornou-se a prioridade das últimas déca-

das no país, uma vez que desde o governo de José 

Sarney até o governo de Michel Temer tem se inves-

tido, prioritariamente, nesse setor.   

 

 

20. As novas tecnologias de comunicação trouxeram uma 

série de novidades e serviços para a população. Entre elas, 

destaca-se as chamadas redes sociais que vieram ao público 

por meio de aplicativos. Sobre essas novas mídias digitais, 

pode-se afirmar que:  

 

A) O aplicativo Whatsapp é um sistema de gerencia-

mento de dados voltados à inserção no mercado de 

trabalho. 

B) O Tinder constitui uma plataforma para de relacio-

namento para Android e iPhone (iOS), que combina 

pessoas a partir de um "match". 

C) O e-mail é voltado exclusivamente para mensagens 

de voz e compartilhamento de vídeos. 

D) O aplicativo Uber é um serviço de videoconferência 

baseado em nuvem que você pode usar para se en-

contrar virtualmente com outras pessoas. 

E) O Instagram é um recurso para a área de educa-

ção que permite a criação, a distribuição e a avalia-

ção de trabalhos. 

 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Assinale, dentre as alternativas a seguir, a única que cor-

responde ao tipo penal do crime de “Perigo de Contágio Ve-

néreo”: 

 

A) Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia 

grave de que está contaminado, ato capaz de produ-

zir o contágio. 

B) Praticar, ingenuamente, a outrem moléstia grave de 

que está contaminado, ato capaz de produzir o con-

tágio. 

C) Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar de-

sonra própria. 

D) Expor alguém, por meio de relações sexuais ou 

qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia vené-

rea, de que sabe ou deve saber que está contamina-

do. 
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E) Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, 

vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, in-

capaz de defender-se dos riscos resultantes do aban-

dono. 

 

 

22. Maria estava enferma em sua residência, quando sua irmã 

Rosana chegou para socorrê-la e levá-la ao hospital. Ao che-

garem ao hospital, foi solicitado cheque-caução, bem como 

preenchimento prévio de formulários, para que Maria fosse 

atendida na emergência do hospital. Trata-se de conduta: 

 

A) Atípica. 

B) Irregular, punida com multa. 

C) Criminosa, do crime de “Condicionamento de aten-

dimento médico-hospitalar emergencial”.  

D) Criminosa, do crime de “Omissão de socorro”. 

E) Criminosa, do crime de “Maus-tratos”. 

 

 

23. A conduta de “Caluniar alguém, imputando-lhe falsa-

mente fato definido como crime”, configura o crime de calú-

nia, tipificado no Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/40). 

Sobre o referido crime, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Não é admitida a prova da verdade no crime de calú-

nia. 

B) A calúnia contra os mortos não é punível. 

C) Quem propala ou divulga a imputação falsa, mesmo 

quando sabe falsa, não incorre em crime nenhum. 

D) O crime de calúnia é um dos crimes tipificados no 

capítulo dos “Crimes contra a Liberdade Individual”. 

E) O crime de calúnia tem pena de detenção, de seis 

meses a dois anos, e multa.  

 

 

24. Sobre a exceção da verdade no crime de “Difamação”, 

previsto no Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/40), assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) A exceção da verdade somente se admite se o ofen-

dido é funcionário público e a ofensa é relativa ao 

exercício de suas funções. 

B) A exceção da verdade não é admitida se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício 

de suas funções. 

C) A exceção da verdade se admite, se do crime impu-

tado, embora de ação pública, o ofendido foi absol-

vido por sentença irrecorrível. 

D) A exceção da verdade se admite, se, constituindo o 

fato imputado crime de ação privada, o ofendido não 

foi condenado por sentença irrecorrível. 

E) A exceção da verdade somente se admite se o ofen-

dido é funcionário público e a ofensa não é relativa 

ao exercício de suas funções. 

 

 

25. O cometimento de crime de difamação, contra pessoa 

maior de 60 (sessenta) anos, ou pessoa com deficiência tem a 

consequência de: 

 

A) Aumento da pena em dois terços. 

B) Redução da pena pela metade. 

C) Aumento da pena em três quintos. 

D) Aumento da pena em um terço. 

E) Redução da pena em um terço. 

 

 

26. O Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40) prevê a exclu-

são dos crimes de injúria e difamação em apenas três hipóte-

ses. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta uma dessas 

hipóteses. 

 

A) A opinião desfavorável da crítica literária, artística 

ou científica, mesmo quando inequívoca a intenção 

de injuriar ou difamar. 

B) A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, 

pela parte ou por seu procurador. 

C) O conceito desfavorável emitido por funcionário pú-

blico, em apreciação ou informação que preste fora 

do cumprimento de dever do ofício. 

D) Qualquer ofensa dirigida à pessoa conhecida do 

ofensor. 

E) A ofensa irrogada fora de juízo, por advogado em 

face de qualquer pessoa. 

 

 

27. Em relação aos crimes contra a organização do trabalho, 

previstos no Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/40), é certo 

dizer que o crime de “Paralisação de trabalho, seguida de 

violência ou perturbação da ordem” tem a conduta típica de: 

 

A) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, praticando violência contra pessoa ou contra 

coisa. 

B) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, provocando a interrupção de obra pública ou 

serviço de interesse coletivo. 

C) Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comer-

cial ou agrícola, com o intuito de impedir ou emba-

raçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo 

fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele 

existentes ou delas dispor. 

D) Frustrar, mediante fraude ou violência, direito asse-

gurado pela legislação do trabalho. 

E) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não 

fornecer a outrem ou não adquirir de outrem maté-

ria-prima ou produto industrial ou agrícola. 

 

 

28. José Luís, recém-empossado no cargo de Auxiliar Admi-

nistrativo da Prefeitura do Município XPTO, descobriu que 

teria muitas responsabilidades em suas mãos sobre diversas 

tarefas. Diante de tanta responsabilidade, passou a praticar 

condutas nas quais exigia para si, diretamente, vantagem 

indevida em razão de sua função. De acordo com o Código 

Penal, José Luís praticou o crime de: 

 

A) Excesso de exação. 

B) Corrupção ativa. 

C) Advocacia administrativa. 

D) Concussão. 

E) Prevaricação. 

 

 

29. Assinale a alternativa CORRETA, sobre a sucessão de 

bens de estrangeiros situados no Brasil, para efeitos da Cons-

tituição Federal de 1988. 
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A) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira em benefício do côn-

juge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes 

seja mais favorável à lei pessoal do “de cujus”. 

B) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei estrangeira em benefício do 

cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não 

lhes seja mais favorável à lei pessoal do “de cujus”. 

C) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira em malefício do côn-

juge ou dos filhos brasileiros, sempre que lhes seja 

mais favorável à lei pessoal do “de cujus”. 

D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei estrangeira em malefício do 

cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não 

lhes seja mais favorável à lei pessoal do “de cujus”. 

E) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira mesmo que lhes seja 

mais favorável a lei pessoal do “de cujus”. 

 

 

30. Assinale a única alternativa INCORRETA com relação às 

condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal 

de 1988. 

 

A) Pleno exercício dos direitos políticos. 

B) Alistamento eleitoral. 

C) Filiação partidária. 

D) Nacionalidade brasileira. 

E) Trinta e cinco anos para Deputado Federal. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Na abordagem epidemiológica, as informações necessá-

rias ao estudo são baseadas: 

 

A) no Tratamento e na Reabilitação. 

B) na História Clínica, Exame Físico e Exames Com-

plementares dos pacientes. 

C) no espectro clínico das doenças e sua história natu-

ral. 

D) em dados populacionais, dados com referência de 

tempo e espaço geográfico de causas de morte, ser-

viços de saúde, incapacidade e fatores de risco. 

E) no acompanhamento clínico. 

 

 

32. A Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), em 

seu Guia de Métodos de Ensino (ORGANIZACIÓN MUNDI-

AL DE LA SALUD, 1973), define epidemiologia como: 

 

A) O estudo da doença no indivíduo, analisando caso a 

caso. 

B) O estudo dos fatores que determinam a frequência e 

a distribuição das doenças nas coletividades huma-

nas. 

C) O estudo da distribuição e da magnitude dos proble-

mas de saúde das populações humanas. 

D) O levantamento de dados essenciais para o planeja-

mento, execução e avaliação das ações de prevenção 

à saúde. 

E) O estudo dos fatores etiológicos na gênese das en-

fermidades. 

33. Os sistemas de abastecimento de água (SAA) são obras de 

engenharia que, além de objetivarem assegurar o conforto às 

populações e prover parte da infraestrutura das cidades, vi-

sam, prioritariamente: 

 

A) A superação dos riscos à saúde impostos pela água. 

B) A procura por fontes alternativas de abastecimento. 

C) A quantidade insuficiente de água, gerando hábitos 

higiênicos insatisfatórios. 

D) Aos ambientes para procriação de vetores e vulnerá-

veis à deterioração da qualidade da água. 

E) Ao aparecimento de doença. 

 

 

34. As mais imprevisíveis e variadas situações podem ocorrer 

em um Sistema de Abastecimento de Água, impondo riscos à 

saúde. Dessas situações, está associado a problemas operaci-

onais e de manutenção diversos na estação de tratamento: 

 

A) Rompimento de redes e adutoras. 

B) Ausência de manutenção na rede distribuidora. 

C) Ocorrência de pressão negativa em tubulação. 

D) Penetração de contaminantes diversos nos reservató-

rios públicos. 

E) Danos em equipamentos de manuseio de produtos 

químicos. 

 

 

35. De acordo com o Ministério da Saúde, para qualquer 

grupo de zoonoses, as ações, as atividades e as estratégias de 

vigilância, prevenção e controle de zoonoses executadas pela 

área de vigilância de zoonoses se pautam em: 

 

A) Declínio significativo ou com risco de aumento no 

futuro próximo, promovendo significativo impacto 

sobre o ser humano. 

B) Programas nacionais de vigilância e controle do Mi-

nistério da Saúde. 

C) Estratégias de vigilância, prevenção e controle de 

zoonoses de relevância para a saúde pública. 

D) Atuar e intervir, direta ou indiretamente, sobre as 

populações de animais alvos. 

E) Ocorrência de acidentes causados por animais peço-

nhentos e venenosos, de relevância para a saúde pú-

blica. 

 

 

36. As zoonoses de relevância regional ou local são definidas 

pelo Ministério da Saúde como aquelas que apresentam inci-

dência e prevalência numa determinada área do território 

brasileiro, mas de magnitude, transcendência, severidade, 

gravidade, vulnerabilidade e potencial de disseminação tam-

bém somente em nível regional ou local. Não se enquadram 

nessa definição: 

 

A) Toxoplasmose e Esporotricose. 

B) Ancilostomíase e Toxocaríase. 

C) Histoplasmose e Criptococose. 

D) Hidatidose e Larva migrans cutânea. 

E) Chikungunya e Febre Amarela.  

 

 

37. A Vigilância Passiva caracteriza-se por viabilizar meios 

para a identificação oportuna e precoce de uma situação de 

risco real (iminente) relacionada a zoonoses ou de ocorrência 
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de zoonoses na área em questão, possibilitando que a área de 

vigilância de zoonoses local possa intervir com ações de 

controle. Esses meios são: 

 

I - Disponibilidade de avaliação e recepção de um animal de 

relevância para a saúde pública, oportunizando o acesso da 

população e de instituições públicas e privadas para entrega 

desses animais. Esse procedimento só é possível quando o 

município ou a região possui uma Unidade de Vigilância de 

Zoonoses (UVZ). O município que não possuir uma UVZ não 

tem a atribuição de viabilizar esse serviço; 

II - Articulação sistemática com serviços e instituições públi-

cas e privadas que, de alguma forma, trabalham com animais 

ou amostras biológicas de animais, tais como: consultórios, 

clínicas e hospitais veterinários, pet shops, órgãos ambien-

tais, órgãos da agricultura, órgãos e entidades de proteção 

animal, laboratórios, universidades, entre outros, de modo 

que se identifique oportuna e precocemente a introdução de 

uma zoonose em uma determinada área ou seu risco iminen-

te; 

III - Canal de comunicação com a população para informa-

ções sobre animais de relevância para a saúde pública, bem 

como para que a população notifique a área de vigilância de 

zoonoses, quando diante de um animal suspeito de zoonose 

de relevância para a saúde pública. Os canais de comunica-

ção podem ser viabilizados por meio de números de telefones 

e de e-mails. É também por meio destes canais que se origi-

nam as atividades de Inspeção Zoossanitária. 

 

Podemos afirmar que: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

38. O Ministério da Saúde relata que para o desenvolvimento 

e a execução das ações, das atividades e das estratégias de 

vigilância, prevenção e controle de zoonoses (bem como de 

acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos) de 

relevância para a saúde pública, deve-se proceder à articula-

ção, à interlocução e à parceria sistemática com a área de: 

 

A) Vigilância Entomológica local. 

B) Vigilância Ambiental local. 

C) Vigilância em Saúde local. 

D) Vigilância Epidemiológica local. 

E) Vigilância Sanitária local. 

 

 

39. De acordo com as normas das pirâmides alimentares, para 

uma alimentação saudável, devem ser consumidas, de 5 a 9 

porções diárias de: 

 

A) Hortaliças. 

B) Leguminosas. 

C) Carnes e ovos. 

D) Leite e produtos lácteos. 

E) Cereais, pães, tubérculos e raízes. 

 

 

40. Para se conhecer uns aos outros e a si mesmo, no ambien-

te de trabalho, é necessário, portanto, que as pessoas troquem 

informações sobre si e sobre suas funções na empresa. As 

informações precisam ser transmitidas de forma clara, com o 

mínimo de distorção possível, o que pode ser garantido com 

um bom nível de comunicação. Sobre o esquema de comuni-

cação, analise: 

 

(__) - O emissor é aquele que envia a mensagem, sendo a 

fonte da comunicação; 

(__) - O receptor é aquele que recebe a informação transmi-

tida; 

(__) - O canal é o conjunto de sinais ou signos com os quais, 

segundo certas regras, se transmite mensagens e deve, neces-

sariamente, ser o mesmo para os envolvidos na comunica-

ção; 

(__) - O código é a parte física da comunicação, o meio (ar – 

no caso da comunicação verbal, papel, ondas de rádio) pelo 

qual circula a mensagem e que permite o contato entre os 

participantes. 

 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, 

assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, 

respectivamente: 

 

A) V-F-F-V. 

B) V-F-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) F-V-F-V. 

E) F-F-V-V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


