CONCURSO PÚBLICO

SÃO JOAQUIM DO MONTE (MÉDIO - MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ACE - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na
prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou
máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será
ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 2.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

I. No mês de junho, a Cooperativa de Produtores
Agrícolas do Município de Santa Terezinha (COPASTE)
registrou as vendas de 41 toneladas de açúcar a R$
1.135 por tonelada; 32 toneladas de feijão a R$ 1.543 por
tonelada; 17 toneladas de milho a R$ 1.337 por tonelada;
23 toneladas de arroz a R$ 1.375 por tonelada; e 35
toneladas de carne bovina a R$ 3.113 por tonelada. Se a
única fonte de renda da COPASTE é a taxa
administrativa de 0,53% sobre todas as vendas, então a
sua receita no mês de junho foi inferior a R$ 1.500.

a) A Prefeitura do município de Pedra Alta precisa
realizar a atualização cadastral das famílias de baixa
renda dos seus 5 distritos rurais. O distrito 1 possui 232
famílias registradas; o distrito 2 possui 145 famílias
registradas; o distrito 3 possui 121 famílias registradas;
o distrito 4 possui 604 famílias registradas; e o distrito 5
possui 602 famílias registradas. A empresa contratada
para realizar o serviço em questão cobrou o valor de R$
97 por cada família recadastrada, além de um custo
extra de R$ 50 por dia de trabalho da equipe.
Considerando que a equipe em questão realiza o
recadastramento de 12 famílias por dia, é possível
afirmar que a o custo total dos serviços será superior a
R$ 162 mil reais.
b) Alice é servidora pública municipal e neste momento
ela está concentrada na conclusão da construção dos
muros de 5 escolas municipais. Para a realização dessa
obra, Alice conta com 8 pedreiros à sua disposição ao
longo do projeto. Alice sabe que 3 pedreiros constroem
40 metros lineares de muro em 2 dias de trabalho. No
total, deverão ser construídos 2.345 metros lineares de
muro (com a mesma altura e utilizando os mesmos
materiais e métodos). Assim, considerando as
informações apresentadas, Alice poderá esperar concluir
a obra em, no máximo, 38 dias de trabalho.
c) Bia é proprietária de uma fábrica de suco de laranja.
Maria, sua principal cliente, deseja adquirir 6 mil litros
desse suco, os quais devem ser entregues em
embalagens de 300 ml. No primeiro mês, Bia deverá
entregar 34% do total do pedido. No segundo mês,
deverá entregar 33% e no terceiro mês, o restante do
pedido. Considerando que cada embalagem de 300 ml
pesa 328 g, é correto afirmar que o peso total da carga
no último mês será superior a 2.450 kg.

II. O carro de João possui um tanque com capacidade
para 72 litros de combustível. Com o tanque cheio, o
carro de João permite percorrer 815 km na estrada.
Insatisfeito com a baixa autonomia do seu carro, João
decidiu realizar a limpeza dos bicos injetores do veículo,
o que melhorou em 7,4% a relação entre quilômetros
percorridos por litro de combustível. Diante do exposto, é
correto afirmar que o carro de João, após a limpeza dos
bicos injetores, passou a percorrer mais de 13
quilômetros por litro de combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

d) O cemitério público do município de Petrônio do Sul
foi fundado em 1935 e possui formato retangular. No
momento da sua inauguração, o referido cemitério
possuía uma largura equivalente a 37m e um
comprimento de 43m. Em 1951, o cemitério foi
reformado e teve sua área total ampliada em 17%. Em
1973, uma nova reforma foi necessária, e 23% do
cemitério foram desocupados e transformados em um
jardim para os familiares. Desde então, nenhuma
reforma ou ampliação ocorreu no cemitério. Em 2004, a
Prefeitura decidiu contratar um serviço de jardinagem
exclusivamente para a manutenção da área do jardim do
cemitério. Considerando que a empresa vencedora da
licitação cobrou o valor de R$ 877 por metro quadrado
da área submetida aos serviços de jardinagem,
considerando ainda que todo o jardim criado na reforma
de 1973, e apenas ele, foi submetido aos serviços
contratados, é correto afirmar que o custo total dos
serviços foi menor que R$ 342 mil reais.
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QUESTÃO 3.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A prefeitura de Rosas do Norte possui 5 ônibus
escolares. O ônibus 1 percorreu 2.430 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 12 quilômetros por
litro (km/l) de combustível. O ônibus 2 percorreu 3.880
km no último mês, mantendo um consumo médio de 12
km/l. O ônibus 3 percorreu 890 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 14 km/l. O ônibus 4
percorreu 900 km no último mês, mantendo um
consumo médio de 14 km/l. O ônibus 5 percorreu 750
km no último mês, mantendo um consumo médio de 10
km/l. Considerando que o preço do combustível utilizado
nos ônibus manteve-se inalterado em R$ 3,10, é correto
afirmar que a despesa total com combustível da
Prefeitura, no período considerado, é superior a R$
2.250.

I. A Escola Municipal São José deverá implantar um
novo sistema de gestão escolar, recentemente adquirido
pela Prefeitura. No processo de implantação do sistema,
será necessário inserir todos os dados referentes ao
histórico escolar de todos os alunos, desde a fundação
da escola. Atualmente, sabe-se que os arquivos da
escola referentes ao histórico escolar dos alunos
possuem 42.550 páginas. A escola possui ainda, em seu
quadro, 8 Assistentes Administrativos Educacionais
(AAEs), os quais serão responsáveis por digitar os dados
dos alunos no novo sistema de gestão escolar. Ana, a
diretora da escola, sabe que, em média, um AAE
consegue digitar as informações de 30 páginas de
histórico escolar por hora, mantendo uma rotina de 8
horas de trabalho por dia, ao longo de 5 dias por
semana. A partir das informações apresentadas, é
correto afirmar que todas as informações poderão ser
inseridas no sistema em, no máximo, 3 semanas e meia.

II. A empresa ABC Serviços apresentou um faturamento
de R$ 35.500 em janeiro; R$ 42 mil em fevereiro; R$ 58
mil em março; R$ 21 mil em abril; R$ 23 mil em maio e
R$ 44.500 em junho. A cada mês, a empresa teve que
recolher aos cofres públicos municipais o equivalente a
5% do faturamento referente ao Imposto Sobre Serviços
(ISS). No entanto, a partir de julho, a empresa foi
beneficiada por uma nova lei que reduzia para 2% o valor
do ISS para empresas do seu setor. Se o desconto
tivesse sido concedido em janeiro, a empresa ABC
Serviços poderia ter tido uma economia superior a R$
6.660 em impostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. O pátio da Escola Municipal São José (EMSJ) possui
um formato retangular e um piso revestido por placas de
concreto com 90 cm de largura e 90 cm de
comprimento. Sabe-se que a largura do referido pátio
possui uma dimensão equivalente a 13 placas de
concreto utilizadas no seu revestimento, enquanto o seu
comprimento equivale a 27 dessas placas. No meio do
pátio encontra-se um chafariz com formato retangular e
lados com dimensão equivalente a 1,75m e 2,30m. O
pátio da escola também possui 6 espaços em formato
triangular com areia para crianças brincarem (chamados
de caixas de areia). Cada caixa de areia possui área
equivalente à de um triangulo com base igual a 1,3m e
altura igual a 1,95m. Se o diretor da escola foi orientado
por um arquiteto a substituir 50% da área com placas de
concreto por grama, então é correto afirmar que ao
menos 141m² deverão ser substituídos por grama.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 5.

QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir:

Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:

I. Juliana é servidora pública municipal e está realizando
uma pesquisa sobre o peso médio de mulheres com
mais de 60 anos no seu município. Com o objetivo de
conhecer as mudanças históricas no peso do grupo
estudado, Juliana reuniu dados sobre a média de peso
desse público nas últimas décadas. Na década de 50, o
peso médio das mulheres com o perfil estudado era de
68 kg. Na década de 60, o peso médio era de 67 kg. Nos
anos 70, o peso médio era de 70 kg. Na década de 1980,
o peso médio era de 76 kg e nos anos 90, era de 83 kg.
Se nos anos 2000 o peso médio de uma mulher do
grupo estudado por Juliana era de 82 kg, então houve
um aumento de mais de 15% em relação à média de
peso desse grupo nos 50 anos anteriores.
II. Mariana é servidora pública municipal e está
responsável por monitorar o número de ocorrências de
casos de Dengue no seu município ao longo do ano,
devendo apresentar um relatório sobre as ocorrências a
cada trimestre. No 1º trimestre, ela registrou 242 casos.
No 2º trimestre, houve uma redução de 17% em relação
ao período anterior. No 3º trimestre, houve uma redução
de 12% em relação ao 2º trimestre. No 4º trimestre,
houve um aumento de 20% em relação ao 3º trimestre.
Diante dos dados expostos, é correto afirmar que, após
12 meses de medições, Mariana registrou mais de 890
casos de Dengue.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. A forma verbal “pudê” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.
II. Há, no texto, o apelo constante a inversões que
tornam a linguagem de difícil compreensão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 7.
Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto não possui sinais de pontuação por se tratar de
um aglomerado de palavras que não fazem sentido.
II. O eu-poético reflete a imagem de um trabalhador
consternado por ter de deixar sua terra. Além disso, há a
construção de imagens que representam um senso
comum, como em “com dez fío prá criá”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 8.

DOCUMENTO DE MATUTO
Sol escaldante
A terra seca
E a sede de lascá
Sem ter jeito prá vivê
Com dez fío prá criá
Foi por isso seu moço
Que eu saí em busca
De outro lugar
E com lágrimas nos óio
Eu deixei meu torrão nata
Eu vim procurar trabalho
Não foi riqueza que eu vim buscar
Peço a Deus vida e saúde
Prá família pudê sustentá
Seu moço o documento
Que eu tenho pra mostrá
São essas mão calejada
E a vontade de trabaiá

Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) A frequência dos dêiticos modalizadores em cada
verso define a progressão temática do texto.
b) O eu-poético exime-se de um rebuscamento da
linguagem e opta por palavras e expressões de uso
corriqueiro e regional.
c) No verso “E a vontade de trabaiá”, ocorreu o fenômeno
da crase, mas não pôde ser utilizado o acento grave.
d) No verso “Foi por isso seu moço”, a vírgula é
desnecessária antes da palavra “seu”, de acordo com os
padrões gramaticais normativos.

(Luiz Gonzaga)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 9.
Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A condição da terra e a sede são alguns fatores que
fizeram o trabalhador sair de sua terra. Trechos como “E
com lágrimas nos óio/ Eu deixei meu torrão nata”
demonstram o estado de espírito do eu-poético.
b) O texto se constitui, na verdade, de um documento
oficial do matuto (eu-poético), por trazer dados pessoais
e traços físicos da personagem.
c) No verso “Prá família pudê sustentá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“sustentá”.
d) No verso “Com dez fío prá criá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“criá”.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores
sistemas públicos de saúde do mundo, abrange desde o
simples atendimento para avaliação da pressão arterial
até o transplante de órgãos. Ele pode contar com auxílio
da iniciativa privada para a assistência à saúde desde
que tenha prévia autorização da secretaria municipal de
saúde, independentemente da área de atuação. O SUS
tem competência para fiscalizar e inspecionar alimentos,
bem como bebidas e águas para consumo humano.
II. O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é
realizado pela União, em 22%, e pelos Municípios em
35%, no mínimo, da receita resultante de impostos sobre
serviços de saúde e operações financeiras.
Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 10.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. A forma verbal “trabaiá” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. Há o uso de uma linguagem simples e objetiva.
Ademais, apesar de não haver muitas ligações por meio
de recursos de ordem gramatical em alguns versos,
pode-se fazer a inferenciação mediante as “pistas”
expressas no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado com
recursos do orçamento fiscal e busca atuar na
promoção da saúde, promoção de ocorrência de
agravos e recuperação dos doentes.
II. Universalidade é um dos princípios fundamentais do
Sistema Único de Saúde (SUS) e determina que todos os
cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de
discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços
de saúde. A adoção desse princípio fundamental, a partir
da Constituição Federal de 1988, representou uma
grande conquista democrática, que transformou a saúde
em direito de todos e dever do Estado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 13.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete executar
as ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
excluídas as de saúde do trabalhador.

I. A vigilância ambiental em saúde busca promover, junto
aos órgãos afins, ações de proteção da saúde humana
relacionadas ao controle e recuperação do meio
ambiente, assim como conhecer e desestimular a
interação entre saúde, meio ambiente e
desenvolvimento, a fim de atenuar a participação da
população na promoção da saúde e qualidade de vida.

II. A rede que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS)
é ampla e abrange tanto ações, como serviços de saúde.
Ela engloba a atenção básica, média e alta
complexidades, os serviços urgência e emergência, a
atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias
epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência
farmacêutica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Único de Saúde (SUS) participa de uma rede
universalizada e hierarquizada de atenção à saúde,
vinculada exclusivamente ao Poder Executivo federal. Ele
pode contratar Agentes Comunitários de Saúde somente
por meio de concurso público de provas e títulos.
II. Ao Sistema Único de Saúde não compete fiscalizar e
inspecionar alimentos, realizar o controle de seu teor
nutricional, ou ainda fiscalizar e inspecionar bebidas e
águas para consumo humano.

II. No caso das substâncias químicas, que possuem
particular relevância nos problemas ambientais
modernos, a avaliação de riscos é o principal
instrumento de análise. Através da avaliação de riscos, é
possível sintetizar as informações disponíveis e os
julgamentos existentes com o objetivo de ocultar os
riscos associados a uma determinada exposição. Assim,
entende-se o gerenciamento de riscos como a seleção e
implementação de estratégias mais apropriadas para
permitir riscos, envolvendo a regulamentação, a
utilização de tecnologias de controle e remediação
ambiental, a análise de custo/benefício, a aceitabilidade
de riscos e a análise de seus impactos nas políticas
públicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 16.

QUESTÃO 17.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. O câncer de pele não melanoma é o câncer mais
frequente no Brasil, e corresponde a cerca de 26% de
todos os tumores malignos registrados no país.
Apresenta altos percentuais de cura, se for detectado
precocemente. Entre os tumores de pele, o tipo não
melanoma é o de maior incidência e menor mortalidade.
O câncer de pele é mais comum em pessoas com
menos de 40 anos, crianças, negros, portadores de
doenças cutâneas prévias e pessoas de pele clara,
sensíveis à ação dos raios solares. Como a pele - maior
órgão do corpo humano - é heterogênea, o câncer de
pele não melanoma pode apresentar tumores de
diferentes linhagens.

I. O câncer de próstata é considerado um câncer da
terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no
mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento
observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser
parcialmente justificado pela evolução dos métodos
diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade dos
sistemas de informação do país e pelo aumento na
expectativa de vida. Esses tumores crescem de forma
rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo
levar à morte em poucas semanas. A maioria cresce de
forma tão acelerada (leva cerca de 15 dias para atingir 1
cm³) que pode pôr em risco e ameaçar a saúde do
homem.

II. O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que
tem origem nos melanócitos (células produtoras de
melanina, substância que determina a cor da pele) e tem
predominância em adultos brancos. O melanoma
representa apenas 4,6% das neoplasias malignas da
pele, sendo o tipo menos grave devido à sua baixa
possibilidade de metástase. O prognóstico desse tipo de
câncer pode ser considerado bom, se detectado nos
estádios iniciais. Nos últimos anos, houve uma grande
melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma,
principalmente devido à detecção precoce do tumor.

II. A vigilância ambiental em saúde deve ser concebida e
estruturada de forma que seja plenamente compatível
com os Sistemas de Informação da Vigilância
Epidemiológica e dos grandes bancos de dados de
saúde existentes no país, assegurando desta forma, que
haja duplicidade de ação e que a partir do cruzamento
das informações dos sistemas de informação do
Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde
(SINVAS) com os demais sistemas, possibilitem a
construção e identificação de indicadores de saúde
ambiental.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 18.

QUESTÃO 20.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Uma política pública para enfrentamento dos
problemas de saúde necessita de uma base de
informações confiável, que sustente e direcione a
tomada de decisão. Informações imprecisas e
desatualizadas são o ponto de partida para a
identificação dos determinantes do processo saúdedoença, das desigualdades em saúde e do impacto de
ações e programas para reduzir a carga de doença na
população. É nesse sentido que atua a Área de Vigilância
em Saúde Pública, acompanhando sistematicamente os
eventos adversos à saúde na comunidade, com o
propósito de implementar e aprimorar medidas de
controle.

I. A vigilância ambiental em saúde busca identificar os
riscos e divulgar as informações referentes aos fatores
ambientais condicionantes e determinantes das
doenças e outros agravos à saúde, assim como intervir
com ações diretas de responsabilidade do setor ou
demandando para outros setores, com vistas a eliminar
os principais fatores ambientais de riscos à saúde
humana.

II. Para fins de notificação compulsória de importância
nacional, considera-se agravo qualquer dano à
integridade física ou mental do indivíduo, provocado por
circunstâncias nocivas, tais como acidentes,
intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas
ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como
agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente
no mundo, sendo mais comum entre as mulheres. Se
diagnosticado e tratado precocemente, o seu
prognóstico é relativamente bom. O envelhecimento é
seu principal fator de risco. Os fatores de risco
relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca
precoce, não ter tido filhos, idade da primeira gestação a
termo acima dos 30 anos, uso de anticoncepcionais
orais, menopausa tardia e terapia de reposição
hormonal) estão bem estabelecidos em relação ao
desenvolvimento do câncer de mama.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 21.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:
I. O câncer de pulmão é o mais comum de todos os
tumores malignos, embora apresente baixa incidência
mundial. Na maioria dos casos diagnosticados, o câncer
de pulmão está associado ao consumo de derivados de
tabaco, sendo altamente curável, ainda que detectado
tardiamente. Pouco letal, a sobrevida média do paciente
com câncer de pulmão costuma ser alta. Atualmente, o
câncer de pulmão se tornou uma das principais causas
de morte evitáveis em todo o mundo.
II. A vigilância do câncer é realizada por meio da
implantação, acompanhamento e aprimoramento dos
Registros de Câncer de Base Populacional (RCBPs) e
dos Registros Hospitalares de Câncer (RHCs). Os
registros possibilitam conhecer os novos casos e
realizar estimativas de incidência do câncer, dados
fundamentais para o planejamento das ações locais de
controle do câncer de acordo com cada região.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. Para entender o conjunto de ações de promoção e
prevenção que podem ser desenvolvidas visando ao
controle dos riscos ambientais e à melhoria das
condições de meio ambiente e de saúde das populações,
é necessário construir indicadores que permitam uma
visão restrita e segregada da relação saúde e ambiente.
Os indicadores de saúde ambiental são utilizados para
tomada de decisões, por intermédio do uso de diferentes
ferramentas, tais como a estatística, a epidemiologia e a
utilização destes nos sistemas de informação
geográfica.
II. A vigilância ambiental em saúde tem necessariamente
um caráter integrador inter e intra-setorial, considerandose que é impossível realizar atividades de vigilância e
controle de riscos ambientais para a saúde humana
relacionados a qualquer de seus fatores, sem uma
avaliação e ação conjunta de todos os setores
envolvidos com o ambiente e a saúde humana em um
determinado território.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 22.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A vigilância ambiental em saúde constitui-se no
conjunto de ações e serviços que proporcionam o
conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio
ambiente que interferem na saúde humana. O sistema
integra informações e ações de diferentes setores com o
objetivo de prevenir e controlar os fatores de risco de
doenças e de outros agravos à saúde, decorrentes do
ambiente e das atividades produtivas. Tais ações e
serviços são prestados por órgãos e entidades públicas
e privadas.

I. O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) se
dá através de recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.

II. Os atuais padrões de vida adotados em relação ao
trabalho, à alimentação e ao consumo, de modo geral,
aumentam a exposição dos indivíduos aos agentes
cancerígenos. Esses fatores ambientais (agentes
químicos, físicos e biológicos) resultantes de mudanças
no estilo de vida das pessoas e do processo de
industrialização cada vez mais intenso estão
relacionados com a participação do câncer na mudança
do perfil de adoecimento da população brasileira.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 23.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A definição de risco para a saúde engloba várias
condições que podem ameaçar os níveis de saúde de
uma população ou mesmo sua qualidade de vida. O
risco de câncer, em uma determinada população,
depende das condições sociais, ambientais, políticas e
econômicas que a rodeiam, embora não tenha relação
com as características biológicas dos indivíduos que a
compõem. Essa compreensão é essencial na definição
de investimentos em pesquisas de avaliação de risco e
em ações efetivas de prevenção.
II. A epidemiologia ambiental busca compreender as
relações entre o meio ambiente e a saúde. Através da
epidemiologia descritiva, é possível estudar a
distribuição dos riscos e dos efeitos adversos à saúde
da população. A epidemiologia analítica, por sua vez,
estuda a relação entre a exposição a um determinado
fator e algum efeito adverso à saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

II. É um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 25.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos últimos anos, o funcionalismo público vem
desenvolvendo suas competências e adotando melhores
práticas de trabalho, a fim de elevar a eficiência e a
qualidade dos serviços públicos. Mesmo com condições
materiais de trabalho bastante desafiadoras e, muitas
vezes, insuficientes, a sociedade ainda rotula o servidor
como o vilão da burocracia e o responsável pela baixa
qualidade dos serviços públicos. Assim, é fundamental
que o servidor público municipal busque exercer suas
atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo
fim ou procurando prioritariamente resolver situações
procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com
o fim de evitar dano moral ao usuário.
II. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal (decreto nº 1.171, de 22 de
junho de 1994) preceitua que não basta ao servidor
público distinguir entre o bem e o mal, mas acrescer a
isto a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse
sentido, o servidor público jamais deve retardar qualquer
prestação de contas, condição essencial da gestão dos
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 26.

QUESTÃO 28.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que
têm em comum o crescimento desordenado de células,
que invadem tecidos e órgãos. O fator genético exerce
um importante papel na formação dos tumores
(oncogênese), pois os casos de câncer se devem
exclusivamente a fatores hereditários. Alguns tipos de
câncer, como, por exemplo, os cânceres de mama,
estômago e intestino, têm um forte componente familiar.

I. Entre os deveres fundamentais do servidor público,
pode-se incluir o de tratar cuidadosamente os usuários
dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação
e contato com o público. Para atingir esse objetivo, o
servidor público deve saber que todos os seus atos
deverão ser pautados na moralidade administrativa,
executados de forma absolutamente desregrada, uma
vez que se identifica com seu patronato na sociedade,
incluindo a si próprio como contribuinte, ajudando a
custear com pagamento de seus tributos a sua
remuneração mensal.

II. O câncer de cólon e reto (intestino) abrange tumores
que acometem um segmento do intestino grosso (o
cólon) e o reto. É intratável e, na maioria dos casos,
incurável, ainda que detectado precocemente ou mesmo
que não tenha atingido outros órgãos. Grande parte
desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões
benignas que podem crescer na parede interna do
intestino grosso. Uma maneira de prevenir o
aparecimento dos tumores é a detecção e a remoção
dos pólipos antes de eles se tornarem malignos.
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. Os códigos de ética e conduta profissional informam
os princípios e deveres dos servidores públicos como
decoro, zelo, dignidade, eficácia e honra, além de outras
qualidades do servidor, suas obrigações que visam o
bem estar da população, bem como as proibições e
punições derivadas do serviço irregular de suas funções,
que obliteram os princípios fundamentais da
administração pública. Um exemplo claro de dever do
servidor público é apresentar-se ao trabalho com
vestimentas adequadas ao exercício da função.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 27.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de
todos os usuários do serviço público, promovendo a
ampla distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, cunho político e posição social, abstendo-se,
dessa forma, de causar-lhes dano moral, são deveres
fundamentais do servidor público municipal.
II. O servidor público municipal deve zelar, no exercício
do direito de greve, pelas exigências específicas da
defesa da vida e da segurança coletiva.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

QUESTÃO 29.
Leia as afirmativas a seguir:
I. É necessário que os servidores apliquem os valores
éticos para que os cidadãos possam acreditar na
eficiência dos serviços públicos. Nesse contexto, o
servidor público municipal deve trabalhar em
desarmonia com a estrutura organizacional, respeitando
seus colegas e cada concidadão, desamparando-os. A
fim de auxiliá-lo nesse sentido, existem normas de
conduta que norteiam o comportamento do servidor,
dentre elas estão os códigos de ética municipais e o
Código de Ética da Administração do Poder Executivo
Federal.
II. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição, é um dever do servidor
público municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 30.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Dentro do setor público, todas as atividades do
governo afetam a vida de um país. Nesse sentido, toda
ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público,
embora não possa levar à desordem nas relações
humanas. Ainda que esse tipo de comportamento seja
recorrente, o mesmo não exige qualquer tipo de punição
ou ação corretiva, pois o servidor público está protegido
de punições em vista da lei nº 8.666, de 12 de maio de
1989.
II. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular é um
dever fundamental do servidor público. É sua missão,
ainda, ser leal aos princípios éticos e às leis acima das
vantagens financeiras do cargo e ou qualquer outro
interesse particular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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