PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 22 de fevereiro de 2015

NÍVEL FUNDAMENTAL
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique
imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das
respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 05 de Língua Portuguesa,
05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Atualidades, 05 de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos. Caso
exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para
rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min
(horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de
sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado
no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois
lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2014/PMP-NMNF do referido
concurso.
Boa Prova.
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Na sala de espera da clínica veterinária, a conversa é animada. Uma
moça de vinte e poucos anos fala sobre os 57 gatos e 16 cachorros que sua
mãe tem em casa. Uma senhora traz um cãozinho sadio e contente e mostra a
foto de como ele era quando o encontrou na rua, sarnento e bexiguento. Ela
conta que tira as fotos para conseguir dinheiro para a ração dos cachorros que
pega na rua. Quando ficam bonzinhos, ela os coloca para doação.
Perto da porta, uma família veio trazer uma gata para ser castrada.
Quem é o dono? "É da minha tia, mas eu que encontrei", diz Eduardo. A mãe
completa: "Já o proibi de pegar gato na rua. Até agora foram nove". Mas por
que veio toda a família junta? O tio de Eduardo responde que não tem jeito,
corintiano sempre anda em bando. Estão esperando a anestesia geral da gata
passar para voltarem para casa.
Uma senhora fala dos cachorros e do marido, que não aguenta mais
nenhum dos bichos em casa. Duas meninas que acompanhavam uma
cadelinha perderam aula. Por ser um serviço gratuito, a variedade de pessoas
na clínica da Vila Ipanema é enorme, vem gente da cidade inteira.
O curioso é perceber a relação que é criada com os bichos, chamados
muitas vezes de "filho", "meu bebezinho"... Ali parecia uma sala de hospital.
Depois de horas esperando, penso que o mundo seria melhor se todos
cuidassem das pessoas da mesma maneira que aquela gente cuida dos
animais.
Clarice Reichstul
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claricereichstul/2014/09/1518710-bichosda-gente.shtml. Acesso em: 11 jan. 2015.

1. O texto “Bichos da gente”, de Clarice Reichstul, pode ser classificado como uma crônica porque
(A)
(B)
(C)
(D)

relaciona argumentos em favor de uma causa social.
nele se informa um acontecimento desconhecido do grande público.
mostra a visão pessoal da autora a respeito de um fato do cotidiano.
nele se desenvolve um ponto de vista contrário a um tema debatido em sociedade.

2. De acordo com as ideias desenvolvidas no texto, não é correto afirmar que Clarice Reichstul
(A)
(B)
(C)
(D)

também possui animais de estimação.
denuncia o atendimento dispensado pela clínica de Vila Ipanema.
observa que o homem é capaz de amar crianças e bichos da mesma forma.
lamenta que as pessoas não se comportem com seus semelhantes tão bem quanto o fazem com
seus animais.

3. Em relação às classes de palavras, é correto afirmar que a palavra destacada
(A) indica finalidade em “como ele era quando o encontrou na rua” (linha 4).
(B) introduz uma consequência em “se todos cuidassem das pessoas” (linhas 19-20).
(C) denota modo, maneira, em “uma família veio trazer uma gata para ser castrada” (linha 7).
(D) indica a causa do fato enunciado na oração seguinte, em “Por ser um serviço gratuito” (linha 15).
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4. Analise as afirmações abaixo com base nas normas de ortografia, pontuação e crase.
I.
II.

Na palavra “gratuito” (linha 15), ocorre um hiato.
A letra “x” na palavra “bexiguento” (linha 4) representa o mesmo fonema que inicia a segunda
sílaba de “cachorros” (linha 2).
III. Em “Na sala de espera da clínica veterinária, a conversa é animada” (linha 1), a vírgula separa o
predicado do sujeito anteposto.
IV. No enunciado “‘É da minha tia, mas eu que encontrei’”, as aspas destacam uma citação.
Está correto o que se afirma em
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) II e IV.
(D) I, II e III.

5. A reescrita dos enunciados que não respeita o sentido original do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

“a conversa é demorada” (linha 1).
“quando o encontrou na rua, cheio de feridas” (linha 4).
“que não suporta mais nenhum dos bichos em casa” (linhas 13-14).
“Estão esperando cessar os efeitos da anestesia geral da gata para voltarem para casa” (linhas 1112).
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
6. A mãe de um aluno pesquisou os preços de material escolar em três lojas, para comprar quatro
cadernos de 10 matérias, seis canetas, três lápis e duas borrachas. Para facilitar seus cálculos, ela
preencheu um quadro com os valores.
Material

Quantidade

Preços na loja 1

Preços na loja 2

Preços na loja 3

Caderno

4

R$ 12,20

R$ 12,30

R$ 12,40

Caneta

6

R$ 2,20

R$ 2,50

R$ 2,05

Lápis

3

R$ 1,40

R$ 1,35

R$ 1,25

Borracha

2

R$ 1,90

R$ 1,80

R$ 1,85

Preços totais
Quanto aos preços totais, a pesquisa apontou que o da loja
(A) 1 foi igual ao da loja 3.
(B) 2 foi o menor.
(C) 1 foi o maior.
(D) 3 foi o menor.

7. O piso de uma sala retangular que mede 8 metros de largura por 15 metros de comprimento foi
recoberto com lajotas em três dias consecutivos, da seguinte forma: no primeiro dia, a terça parte da
área total, e no segundo dia, quarenta e cinco por cento da área restante. No terceiro dia, a área da sala
recoberta com lajotas mediu
(A) 42 m2.
(B) 44 m2.
(C) 46 m2.
(D) 48 m2.

8. Supondo que a soma das populações de duas cidades vizinhas totalize 29.000 habitantes e que uma
dessas cidades tenha 3.000 habitantes a mais do que a outra, a cidade mais populosa teria
(A) 16.000 habitantes.
(B) 15.000 habitantes.
(C) 14.000 habitantes.
(D) 13.000 habitantes.

5

9. As quantidades de entrada e de saída de gêneros em um depósito nos últimos 4 meses do ano,
foram expressas no gráfico abaixo:

A quantidade de entrada foi igual a 60% da quantidade de saída no mês de
(A) setembro.
(B) outubro.
(C) novembro.
(D) dezembro.

10. Uma tarefa deve ser realizada de 15 em 15 minutos e outra de 40 em 40 minutos. Se às sete horas
de certo dia elas forem realizadas pela primeira vez, a segunda vez em que, nesse dia, coincidirá o
horário de realização será às
(A) 9h.
(B) 10h.
(C) 11h.
(D) 12h.
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ATUALIDADES
11. A responsabilidade maior pela reaproximação entre os EEUU e Cuba ocorrida no ano passado,
após mais de 50 anos de rompimento diplomático, fato que aponta o surgimento de uma nova era nas
relações entre esses dois países, foi do(da)
(A) Ex-Presidente Lula, do Brasil.
(B) Premier da Alemanha, Angela Merkel.
(C) Papa Francisco.
(D) Rainha Elizabeth, da Inglaterra.

12. Segundo o FBI (polícia federal americana) o ataque cibernético à Sony Pictures por um grupo de
hackers no fim do ano passado, que aconteceu devido à produção do filme "A entrevista", revoltou o
governo da Coreia do Norte por causa do(da)
(A) abordagem preconceituosa da culinária daquele país.
(B) revelação de segredos bélicos norte-coreanos.
(C) desrespeito à religião budista, dominante naquele país.
(D) filme ser uma paródia a Kim Jong-un, líder do país asiático.

13. A obra do governo federal considerada a terceira maior do Plano de Aceleração do Crescimento,
cujo consórcio construtor foi acusado de ainda não ter realizado todas as condicionalidades prometidas
e de, por esse fato, ser atacada por Movimentos Sociais e por alguns especialistas em meio ambiente é
denominada
(A) Transposição do Rio São Francisco.
(B) Usina Hidrelétrica Belo Monte.
(C) Refinaria Abreu Lima.
(D) Ferrovia Norte-Sul.
14. Defensora da educação escolar de mulheres, a ativista paquistanesa baleada por soldados do
Taleban que se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel da Paz no ano passado
chama-se
(A) Malala Yousafzai.
(B) Shoshana Roberts.
(C) Ghoncheh Ghavami.
(D) Sujan Singh.

15. Referência mundial em saúde pública e cumprindo papel decisivo no combate ao Ebola, o país
reconhecido pelo jornal The New York Times como decisivo no envio de médicos e enfermeiros
capacitados para contribuir com o trabalho de evitar a propagação do vírus denomina-se
(A) Alemanha.
(B) Brasil.
(C) Cuba.
(D) Dinamarca.
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LEGISLAÇÃO
Tomando por base os termos da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale nas
questões abaixo, a única alternativa correta.

16. Dentre outros requisitos, para ingresso e permanência no serviço público, a idade mínima é de
(A)
(B)
(C)
(D)

14 anos.
16 anos.
18 anos.
21 anos.

17. Quando ocupar cargo em comissão, o servidor efetivo poderá optar pela remuneração de sua
própria função ou por uma gratificação de __________ sobre o vencimento do cargo.
- A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é
(A) 80%.
(B) 60%.
(C) 50%.
(D) 40%.

18. O pagamento das férias do servidor será efetuado até _________ dia(s) antes do início do
respectivo período de gozo.
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5

19. À investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica denomina-se
(A) Reversão.
(B) Readaptação.
(C) Recondução.
(D) Promoção.

20. A cada __________ anos de efetivo exercício prestado no Município na condição de titular de cargo
de provimento efetivo, o servidor terá direito a licença-prêmio de __________ meses.
- A alternativa cujos itens completam corretamente a lacuna acima é
(A) 3, 5.
(B) 4, 3.
(C) 5, 3.
(D) 3, 4.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. D. Conceição, 3º mês de gestação, cuidadora de uma senhora idosa, solicitou à enfermeira do prénatal da Estratégia Saúde da Família o agendamento de suas consultas mensais para o finalzinho da
manhã, pois assim poderia comparecer a todas as consultas do pré-natal sem precisar faltar ao serviço.
A enfermeira entendeu que se tratara de uma particularidade de D. Conceição e então ajustou suas
consultas para o horário solicitado. Nesse caso, a conduta da enfermeira respeitou o Princípio do SUS
relacionado à
(A) participação da sociedade no SUS.
(B) capacidade de resolução do serviço.
(C) igualdade da assistência à saúde.
(D) integralidade na atenção à saúde.

22. Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica constitui um conjunto de ações que
permite o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer modificação nos fatores determinantes
e condicionantes da saúde individual, e tem como finalidade
(A) intervir nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo
produtivos.
(B) identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às
doenças ou a outros agravos à saúde.
(C) contribuir para um planejamento de saúde mais abrangente e voltado para a realidade local da
população.
(D) recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.

23. Desde 2008, o Brasil é considerado o maior consumidor de agrotóxico do mundo. As quantidades
arremessadas nas lavouras correspondem a cerca de 5,2 litros de veneno por habitante ao ano. No
entanto, o Brasil representa apenas 5% da área agrícola entre os 20 maiores países produtores
agrícolas do mundo, não justificando, portanto, o uso de tanto veneno na agricultura brasileira
(www.brasildefato.com.br, 11/01/2013). Sobre os agrotóxicos, é correto afirmar que
(A) podem ser transportados pela cadeia alimentar, sendo ingeridos por outros animais que os
bioacumulam.
(B) o tempo previsto de degradação total desses produtos no meio ambiente é de seis meses a um
ano, variando de acordo com sua diluição.
(C) quando utilizados de forma racional e controlada, não geram danos ao ambiente e nem à saúde do
homem.
(D) os de origem biológica são os mais efetivos para o controle dos insetos e menos tóxicos tanto para
o homem quanto para animais e recursos naturais.

24. O agente de endemias detectou que, em sua área de atuação, havia usuários com parasitoses
adquiridas pelo contato direto da pele com o solo contaminado por larvas provenientes de fezes de
homem doente. Naquela área, as condições para o destino dos dejetos eram precárias, favorecendo o
aparecimento de doenças que reduzem a potencialidade do homem para o trabalho. Neste contexto,
constituem aspectos de importância econômica, relacionados ao esgotamento sanitário
(A) redução dos custos com as consultas médicas e vacinas utilizadas para a prevenção das doenças
parasitárias.
(B) aumento da vida média do homem, pela redução da mortalidade em consequência da redução dos
casos de doenças.
(C) ampliação da produção saudável de alimentos, sem a necessidade de uso de agrotóxicos
inseticidas e herbicidas.
(D) redução do custo do tratamento de bacias hidroviárias, pela prevenção da poluição por esgotos
industriais.
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25. Joana, divorciada e mãe de três crianças, sobrevive na Cidade de São Paulo preparando e
fornecendo salgadinhos e tortas para lanchonetes. Para isso, consome diariamente grande quantidade
de óleo de cozinha, cujo resíduo despejava no esgoto da cozinha até que uma vizinha orientou-a a
separar o óleo usado para trocar por sabão biodegradável produzido industrialmente a partir desse óleo.
Este processo de transformação do óleo de cozinha usado em sabão biodegradável pode ser
caracterizado como
(A) redução.
(B) reutilização.
(C) reciclagem.
(D) reaproveitamento.

26. A Diretora de uma escola de ensino fundamental providenciou a compra e instalação de
bebedouros e, para garantir a qualidade da água aos alunos, pediu a uma empresa, especialista no
ramo, que providenciasse a coleta e análise de amostra da água. Com relação às características
químicas, detectou-se a presença de compostos nitrogenados, cuja existência indica
(A) alteração do seu odor e gosto.
(B) poluição recente ou remota.
(C) dureza e turbidez acima dos padrões.
(D) alteração de cor e sabor.

27. O Secretário de Urbanismo da Cidade de Urucum, com o intuito de organizar a coleta dos resíduos
sólidos domiciliares, determinou que a coleta fosse realizada no horário noturno. As donas de casa
protestaram contra a ideia, argumentando que a coleta noturna apresenta as seguintes desvantagens:
(A) provoca ruídos pela manipulação dos recipientes e movimentação dos veículos coletores e torna
difícil a fiscalização por parte da equipe de serviço.
(B) gera menor produtividade em regiões de clima quente e maior desgaste físico por parte dos
trabalhadores da limpeza pública.
(C) é excessivamente mais onerosa, sendo o recolhimento dos recipientes pelos moradores de difícil
controle.
(D) interfere no tráfego noturno e reduz a abrangência dos locais de coleta domiciliar e comercial.

28. A mãe de um aluno da Escola Municipal João de Deus procurou a diretora informando que seu filho
se encontrara internado com suspeita de meningite meningocócica. A Diretora, preocupada com a
saúde dos demais alunos, acionou imediatamente o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família próxima
da Escola, para auxiliá-la na situação, o qual ativou os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e
do Departamento de Vigilância Epidemiológica. Nesse caso e com relação à comunicação da doença à
autoridade de saúde competente, é correto afirmar que
(A) não deverá ser feita, por se tratar de um caso suspeito.
(B) cabe somente aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde fazê-la.
(C) será feita exclusivamente pelo enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, já que só ele possui a
ficha de notificação da doença.
(D) poderá ser realizada pela Diretora da Escola Municipal João de Deus.

29. O médico da Estratégia de Saúde da Família do Município de Barreirinhas, após o atendimento aos
usuários no turno da manhã resolveu preencher as fichas das doenças de notificação compulsória
obrigatória e detectou que dentre estas se encontravam 02 fichas de casos suspeitos de malária, com
ocorrência na Região extra-Amazônica. Nesta situação, a notificação compulsória imediata da malária
deverá ocorrer
(A) para o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
(B) apenas para a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
(C) somente para o Ministério da Saúde e Secretaria de Vigilância em Saúde.
(D) exclusivamente para a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Vigilância em Saúde.
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30. Deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Belém um jovem, 28 anos de idade, com diagnóstico
de dengue, cursando com febre, dores musculares, prostração e sangramento de membranas mucosas.
Após o 4º dia da doença, o paciente começou a apresentar aumento dos níveis de hematócrito. O
enfermeiro responsável pelo setor, preocupado com a evolução da doença para a forma grave,
comunicou ao médico que o paciente estava apresentando os seguintes sinais de alarme, que
geralmente precedem o choque:
(A) diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia e desconforto respiratório.
(B) enchimento capilar lento (>2 segundos) e esplenomegalia maior do que 2 cm.
(C) hepatomegalia maior do que 2 cm e hipotensão postural e/ou lipotimia.
(D) extremidades frias, cianose e pulso rápido e fino.

31. Gestante, 6º mês de gestação, hipertensão arterial, compareceu ao setor de urgência de uma
Unidade Básica de Saúde com suspeita de dengue, apresentando febre, cefaleia e sangramento de
pele espontâneo (petéquias), e ausência de sinais de alarme. Com relação ao tratamento da dengue e
levando em consideração o estadiamento da doença – grupo B, essa gestante deve ter
acompanhamento em
(A) unidade hospitalar no setor de urgência.
(B) estratégia saúde da família.
(C) unidade de referência secundária.
(D) unidade de saúde com leitos de observação.

32. Moradores da Cidade de Belém informaram à imprensa local que estavam alarmados com a
quantidade excessiva de caramujos nas ruas e terrenos baldios da cidade, pois já que esses moluscos
estão relacionados com o aparecimento da Esquistossomose, doença conhecida também como “barriga
d’água”, e assim pedem providências às autoridades competentes quanto ao controle desses
organismos. No Brasil as espécies de caramujos envolvidas na disseminação dessa doença são
(A) Rhabdoviridae, Tadarida brasiliensis e Lasiurus cinereus.
(B) Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria tenagophila.
(C) Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis.
(D) Xenopsylla cheopis, Xenopsylla brasiliensis e Xenopsylla astia.

33. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a existência de três casos de malária em Goiânia
e apesar da cidade não ser considerada uma área de contato, o órgão apura se existe algum foco da
doença na região sudeste da capital, uma vez que todos os contaminados moram nesta região. A
malária é transmitida pelo mosquito Anófeles, que é muito parecido com o pernilongo
(g1.globo.com/goias, em 21/10/2014). No sentido de controlar a doença em Goiânia, a Diretoria de
Vigilância em Saúde da SMS solicitou a medição dos indicadores entomológicos começando pela
Densidade anofélica, a qual se refere à
(A) ocorrência de comportamento de pouso, preferencialmente no interior dos domicílios,
principalmente após a hematofagia pelas fêmeas.
(B) identificação da intervenção adequada de prevenção e controle de malária no caso de surtos.
(C) uma estimativa da população de fêmeas adultas de anofelinos em determinada localidade.
(D) a atividade vetorial dentro dos domicílios, obtida pela comparação entre a quantidade de mosquitos
em atividade dentro e fora do domicilio.
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34. O Agente de Combate às endemias (ACE), em visita domiciliar em sua microárea fora informado
pelo morador que o seu cão de estimação, há cinco dias, começou a apresentar comportamento
estranho, com excitação e agressividade, alterações do latido e não reconhece o próprio dono. O ACE
suspeitou de caso de Raiva. Constituem intervenções, prioritárias, em casos de raiva em caninos e/ou
felinos por variantes 1 e 2
(A) os profissionais de saúde, legalmente baseados nos códigos sanitários deverão recolher,
imediatamente, o animal que foi agredido por animal raivoso do domicilio ou via publica, mantendoo em quarentena.
(B) para os animais agredidos, que tenham sido vacinados e estejam dentro do período de imunidade
previsto para esse imunobiológico (1 ano) deverão ser submetidos ao isolamento por 80 dias.
(C) o animal que se encontrar raivoso deve ser vacinado com a aplicação de 2 doses de vacina
antirrábica canina (VARC), nos dias 0 e 7 e ser submetido ao isolamento por 120 dias.
(D) os cães e gatos que tenham sido mordidos por animais raivosos devem ser submetidos à
eutanásia.

35. Sr. Otávio, pai de cinco filhos casados, pediu que cada um contribuísse com um prato já pronto para
a Ceia de Natal, haja vista que a sua esposa não estava bem de saúde para cozinhar. Assim, a Ceia foi
composta por torta de frango, camarão fresco ao forno, peru e salgadinhos. Todos se deliciaram com as
comidas maravilhosas. No dia seguinte, contudo, três netos do Sr. Otávio apresentaram diarreia,
vômitos e dores abdominais, tendo sido atendidos na urgência do hospital da cidade. O caso foi
comunicado ao Serviço de Vigilância Sanitária do Município que, após investigação e análise
laboratorial de amostras das comidas, detectou que o camarão estava contaminado por uma bactéria
comumente presente nas mãos e na garganta das pessoas, mesmo que elas não estejam doentes.
Essa contaminação alimentar pode ser classificada como
(A) Vetorial.
(B) Biológica.
(C) Mecânica.
(D) Física.

36. Paulo, 22 anos, cozinheiro em um pequeno restaurante da cidade, era especialista em preparar
pratos de comidas caseiras. Certo domingo, logo cedo, Paulo ligou para a dona do restaurante para
informar que não poderia ir trabalhar por estar com diarreia. Ela o orientou a tomar um chá de hortelã e,
tão logo o seu estado de saúde melhorasse, deveria comparecer ao trabalho, justificando que não havia
funcionário para substituí-lo naquele dia. Levando em consideração a situação em questão e as normas
de segurança dos alimentos, é correto afirmar que Paulo
(A) somente poderia manipular os alimentos após a remissão da diarreia e a realização de exame
parasitológico de fezes com resultado negativo.
(B) poderia dar continuidade ao seu trabalho de preparo de alimentos, desde que lavasse as mãos
frequentemente e usasse avental, máscara e luvas descartáveis.
(C) por estar com diarreia, não poderia, em nenhuma hipótese, trabalhar no preparo de alimentos.
(D) poderia preparar os alimentos normalmente, haja vista que doença como diarreia não oferece risco
iminente para a segurança alimentar.
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37. Marcela, 24 anos, recém-casada, ligou para sua mãe a fim de esclarecer sobre a organização de
produtos e alimentos a serem conservados na geladeira: dois pratos de carne crua, um prato de torta de
carne preparada e pronta para o consumo, um prato de carne assada de panela semipreparada, um
prato de peixe frito semipreparado, uma lasanha semipronta e dois frangos crus. Seguindo as normas
de armazenamento e conservação dos alimentos, sua mãe a orientou que acondicionasse os alimentos
na geladeira da seguinte forma:
(A) prateleiras superiores: prato de torta de carne preparada e pronta para o consumo; prateleiras do
meio: carne assada de panela semipreparada, peixe frito semipreparado, lasanha semipronta;
prateleiras inferiores: dois pratos de carne crua e dois frangos crus.
(B) prateleiras superiores: carne assada de panela semipreparada, peixe frito semipreparado, lasanha
semipronta; prateleiras do meio: dois pratos de carne crua e dois frangos crus; prateleiras
inferiores: prato de torta de carne preparada e pronta para o consumo.
(C) prateleiras superiores: prato de torta de carne preparada e pronta para o consumo, carne assada
de panela semipreparada, lasanha semipronta; prateleiras do meio: peixe frito semipreparado;
prateleiras inferiores: dois pratos de carne crua e dois frangos crus.
(D) prateleiras superiores: dois pratos de carne crua e dois frangos crus; prateleiras do meio: carne
assada de panela semipreparada, peixe frito semipreparado, lasanha semipronta; prateleiras
inferiores: prato de torta de carne preparada e pronta para o consumo.

38. Uma idosa, 63 anos, foi ao supermercado para realizar a compra mensal e observou que na
prateleira havia um leite líquido em caixa enriquecido com soja. Ela ficou muito interessada naquele
produto, pois já ouvira falar que a soja, além de ser rica em proteínas, reduz o colesterol. Para uma
escolha consciente, a idosa procurou no rótulo as informações sobre o produto. Constituem informações
obrigatórias nos rótulos de todo produto alimentar industrializado:
(A) o número de registro no Ministério da Agricultura.
(B) informações em português e inglês.
(C) lista de ingredientes e aditivos.
(D) advertências obrigatórias para os produtos que contém glúten.

39. A Vigilância entomológica, preconizada pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, apresenta
como objetivo principal o monitoramento dos índices de infestação por Aedes aegypti. com o intuito de
auxiliar na execução das ações apropriadas de eliminação dos criadouros de mosquitos. São ações
desse subcomponente
(A) avaliar periodicamente a efetividade dos larvicidas e adulticidas utilizados no combate ao vetor.
(B) realizar a alimentação diária do Sistema FAD (Febre Amarela e Dengue) e proceder à análise dos
dados de vigilância e controle de vetores em todos os municípios.
(C) elaborar mapas municipais para monitoramento das situações epidemiológicas e entomológicas.
(D) manter reserva nacional estratégica de equipamentos para ações contingenciais de combate ao
vetor.

40. A Toxoplasmose, também conhecida como “doença do gato”, é causada por um protozoário
transmitido aos humanos por meio do consumo de carne de animais mal cozida, seja de bovinos, de
suínos ou de cabras. Outro meio da transmissão da doença é a ingestão de oocistos eliminados pelas
fezes de gatos infectados. Trata-se de medida de controle dessa doença:
(A) higienizar as mãos antes das refeições e após o uso de sanitário.
(B) vacinar em massa a população de bovinos, suínos e ovinos.
(C) eliminar as fezes dos gatos infectados em caixas de areia.
(D) lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada.
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