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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://pmp.fepese.ufsc.br

Fiscal de Vigilância Sanitária
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 9 às 12 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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De vez em quando os jornais falam em “internacio-2. 
nalização da Amazônia”.

Assinale a alternativa corretamente relacionada a 
esse assunto.

( ) A Amazônia, desde o século XIX, é ambicio-a. 
nada por muitos países em virtude da sua 
incrível diversidade biológica e imensas 
reservas minerais. O governo brasileiro, recen-
temente, assinou o protocolo de Kyoto que 
determina a sua internacionalização no final 
do século XXI.

( ) O imenso manancial de água potável da b. 
Amazônia atraiu para a região milhares de 
investidores estrangeiros que compraram 
cerca de 80% do território amazônico.

( ) A Amazônia foi internacionalizada no século c. 
XIX, quando uma esquadra norte-americana 
forçou a abertura do rio Amazonas à navega-
ção internacional. Mais tarde, durante a cha-
mada “Guerra da Lagosta”, o Brasil recuperou o 
domínio da região.

( X ) A Amazônia tem uma incrível diversidade d. 
biológica e uma imensa quantidade de água 
potável. Os que defendem a sua internacio-
nalização alegam que o Brasil não está conse-
guindo conter o desmatamento na região.

( ) Não obstante o protesto das autoridades e e. 
das forças armadas brasileiras, que se pre-
param para uma iminente invasão do nosso 
território, a Amazônia foi declarada território 
internacional pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Atualidades (10 questões)

No noticiário nacional são muitas as reporta-1. 
gens sobre a fixação de cotas, para ingresso nas 
Universidades, de afro-descendentes.

Examine as afirmações abaixo:

Os defensores da fixação de cotas para afro-1. 
descendentes pretendem assegurar aos 
estudantes afro-descendentes condições de 
ascensão social.

As cotas para afro-descendentes fazem parte 2. 
da chamada ação afirmativa, políticas destina-
das a compensar determinados grupos sociais 
prejudicados no decorrer da história.

O regime de cotas determina o fim da divi-3. 
são oficial da população, até então existente, 
baseada no frágil critério de raças.

O regime de cotas comprova a inexistência de 4. 
racismo no Brasil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( X ) Apenas as afirmações 1 e 2.a. 

( ) Apenas as afirmações 3 e 4.b. 

( ) Apenas as afirmações 1, 2 e 4.c. 

( ) Apenas as afirmações 1, 3 e 4.d. 

( ) As afirmações 1, 2, 3 e 4.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede 5. 
dos Jogos Olímpicos de 2016. Analise as afirmações 
abaixo a respeito desse assunto:

O Rio de Janeiro vai sediar a primeira I. 
Olimpíada realizada na América Latina.

Os jogos Olímpicos são realizados ininterrup-II. 
tamente desde a antiguidade.

Pela primeira vez, os jogos Olímpicos não III. 
serão realizados na Europa.

Os jogos Olímpicos nasceram na Grécia IV. 
Antiga.

Os jogos Olímpicos têm esse nome por terem V. 
surgido na cidade grega de Olímpia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Apenas as afirmações I e V.a. 

( ) Apenas as afirmações I, III e V.b. 

( X ) Apenas as afirmações I, IV e V.c. 

( ) Apenas as afirmações I, III, IV e V.d. 

( ) Apenas as afirmações II, III, IV e V.e. 

Analise o texto abaixo.6. 

“No poder há dez anos, o presidente venezuelano acre-
dita que ainda não teve tempo suficiente para consoli-
dar sua “revolução bolivariana” e quer que os venezue-
lanos aprovem uma emenda constitucional que abrirá 
caminho para reeleger-se sem limite de mandatos”.

Adaptado de: Revista Veja. 02/2009. Disponível em http://veja.abril.
com.br/

Assinale a alternativa que indica o personagem a que 
se refere a notícia.

( ) Hugo Banzera. 

( X ) Hugo Chávezb. 

( ) Fidel Castro Ruizc. 

( ) Rafael Corread. 

( ) Evo Moralese. 

Em janeiro de 2009, Barak Obama assumiu o cargo 3. 
de Presidente dos Estados Unidos em meio a sérios 
problemas.

Analise a lista abaixo:

Crise econômica.1. 
Sistema de saúde dos Estados Unidos.2. 
Ameaça do aquecimento global.3. 
Guerra no Iraque.4. 
Guerra no Afeganistão.5. 

Assinale a alternativa que indica todos os problemas 
listados acima, que Obama teve e tem de enfrentar.

( ) 1 – 5a. 

( ) 2 – 4b. 

( ) 3 – 4 – 5c. 

( ) 1 – 3 – 4 – 5d. 

( X ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5e. 

A reciclagem de uma lata de alumínio gera uma eco-4. 
nomia de energia elétrica que pode manter uma gela-
deira funcionando muitas horas. Papel, vidro e muitos 
outros materiais podem ser reciclados, diminuindo o 
consumo de energia e gerando menos poluição.

Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.

( ) A reciclagem do lixo doméstico é uma das a. 
maiores causas de poluição.

( X ) O Brasil está entre os países do mundo que b. 
mais reciclam latinhas de alumínio e papelão, 
mas grande parte do lixo doméstico ainda vai 
parar nos lixões.

( )  A reciclagem do lixo doméstico não pode ser c. 
feita no Brasil, por ser proibida na maioria dos 
Estados.

( ) O Brasil importa de outros países a maior d. 
parte do lixo que é utilizado para a reciclagem 
de materiais. Ao mesmo tempo jogamos no 
meio ambiente toneladas de lixo que poluem 
o solo e as águas.

( ) Na maioria das cidades, o lixo não é reciclado. e. 
Como a coleta do lixo doméstico e seu reapro-
veitamento são competências do governo fede-
ral, as prefeituras não investem nessa atividade.
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Em 2008 foi aprovada a Lei 11.705, que alterou o 9. 
Código de Trânsito Brasileiro e ficou conhecida como 

“lei seca”.

De acordo com essa lei:

( ) Proibiu-se o consumo de bebida alcoólica a. 
por condutores de veículos motorizados que 
exceda a mais de 2 latas de cerveja ou meio 
litro de vinho.

( ) Foi proibido o consumo de praticamente b. 
qualquer quantidade de bebida alcoólica 
por condutores de veículos nas vias urbanas, 
sendo tolerado nas vias rurais o limite equiva-
lente ao consumo de, no máximo, quatro latas 
de cerveja ou 250 ml de vinho.

( X ) Foi proibido o consumo de praticamente c. 
qualquer quantidade (limite de 0,2 grama de 
álcool por litro de sangue) de bebida alcoólica 
por condutores de veículos.

( ) Foi proibido o consumo de praticamente d. 
qualquer quantidade de bebida alcoólica por 
condutores de veículos nas vias rurais e urba-
nas, sendo tolerado apenas o limite equiva-
lente ao consumo de, no máximo, uma lata de 
cerveja ou 250 ml de vinho.

( ) Foi proibida a venda, o transporte e o consumo e. 
de bebidas alcoólicas nas vias rurais, urbanas e 
nas estradas federais, das 18h às 23 h.

Em março de 2008, uma série de protestos tomou 10. 
conta do Tibete. Assinale a alternativa que indica uma 
das causas desses protestos.

( X ) A ocupação do Tibete pela China.a. 

( ) A proibição do uso da língua chinesa pelos b. 
tibetanos.

( ) Os princípios religiosos que afirmam ser o c. 
Dalai Lama a encarnação de Buda.

( ) A ação de grupos terroristas ligados à Al d. 
Qaeda.

( ) A morte do Dalai Lama.e. 

Em 2010 teremos eleições. Assinale a alternativa 7. 
correta sobre as eleições de 2010.

( ) Além do Presidente da República, no próximo a. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
senadores e deputados federais, estaduais e 
prefeitos.

( ) Além do Presidente da República, no próximo b. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
três senadores em cada Estado, deputados 
federais, estaduais e distrital (em Brasília).

( ) Além do Prefeito Municipal, no próximo ano, c. 
os brasileiros vão eleger governadores, sena-
dores e deputados federais e estaduais.

( ) Os brasileiros vão eleger, no próximo ano, o d. 
Presidente da República, os governadores, os 
prefeitos municipais, senadores, deputados e 
vereadores.

( X ) Além do Presidente da República, no próximo e. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
senadores e deputados federais, estaduais e 
distrital (em Brasília).

Será realizada em dezembro a COP 15 8. 
(15a Conferência das Partes), em Copenhagen, Capital 
da Dinamarca. O encontro é considerado o mais 
importante da história recente dos acordos multilate-
rais ambientais.

Assinale a alternativa que indica um dos propósitos 
dessa conferência.

( ) Estabelecer o tratado que substituirá o a. 
Protocolo de Madrid, vigente de 2008 a 2012.

( X ) Estabelecer o tratado que substituirá o b. 
Protocolo de Quioto (ou Kyoto).

( ) Proibir a emissão, por qualquer país, de gases c. 
produtores do “efeito estufa”.

( ) Impedir a Coreia do Norte de fabricar artefa-d. 
tos bélicos de longo alcance.

( ) Impedir o acesso do governo iraniano ao pro-e. 
cesso de enriquecimento de urânio.
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Português (10 questões)

Texto 1

O que precisa mudar no Brasil para termos uma vida melhor?

O que precisa mudar no Brasil para termos uma vida melhor? Essa pergunta foi feita pelo 
escritório brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil) 
pela internet e em sete audiências públicas para escolher o tema do próximo Relatório de 
Desenvolvimento Humano do Brasil, que deve sair no início de 2010. Quinhentos mil brasileiros 
de todas as idades, faixa social, sexo e escolaridade deram sua resposta, por internet ou nas 
audiências. […] Foi uma metodologia inédita no mundo, mais uma reflexão do que uma per-
gunta, revelando as grandes áreas de preocupação dos brasileiros.

O resultado surpreendeu os pesquisadores do PNUD. E a nós, também: a “receita” dos brasileiros 
para uma vida melhor, de acordo com a pesquisa, passa por “valores” como respeito, respon-
sabilidade e justiça. Honestidade, paz, consciência e ausência de preconceito também foram 
largamente citadas.

Flávio Comim, diretor do PNUD Brasil, aponta a forma como a pesquisa foi conduzida como 
fundamental para se chegar a esse resultado. Uma pergunta aberta – o que precisa mudar no 
Brasil para termos uma vida melhor? – permitiu às pessoas expressarem suas opiniões mais 
profundas. Por isso, o tema dos valores aflorou. Explicando: as respostas diretas dadas pelas 
pessoas mencionavam educação, saúde, segurança e emprego como as grandes vertentes para 
uma vida melhor. Só que, por meio de uma avaliação transversal dessas respostas, a equipe de 
pesquisadores percebeu que a “fala oculta” trazia preocupações com os valores que organizam 
a sociedade. Por exemplo, quando havia menção à melhoria na educação, os participantes pre-
ocupavam-se com a falta de formação em valores nas escolas, muito mais do que com a falta 
de qualidade do ensino formal. No quesito violência, a ênfase recaía sobre as agressões contra 
as pessoas em detrimento daquelas contra a propriedade (como roubo), com forte inquietação 
a respeito da violência doméstica. De um modo geral, as pessoas acham que a sociedade lida 
com os conflitos mais prosaicos de forma violenta.

Interessante dessa pesquisa é verificar que as reivindicações objetivas apresentaram conexão 
com o déficit de valores. E que esse déficit, para os entrevistados, começa em casa!

Outro recorte que aparece é a atenção cada vez maior dada às atitudes dos atores sociais, como 
empresas e políticos. No caso do setor produtivo, quanto maior o comprometimento real das 
empresas com “valores” como direitos fundamentais da pessoa (combate ao trabalho escravo, res-
peito aos direitos trabalhistas, bom ambiente profissional) menor tende a ser a rejeição por parte 
da sociedade. Quanto aos políticos, bem, precisaremos verificar o resultado das urnas em 2010.

As respostas levaram o PNUD ao desenvolvimento de um novo conceito de valor: nem só ético, 
nem só moral, nem só financeiro. Valor vinculado ao dia-a-dia das pessoas. E esse será o tema 
do relatório que a entidade publicará no início de 2010.

[…]

YOUNG, Ricardo. <http://www.cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&i=4624> Acesso: 13/11/2009. (Texto 
adaptado para fins de prova)
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Assinale a pergunta cuja resposta é encontrada 13. 
no texto 1.

( X ) Qual foi a metodologia utilizada na pesquisa?a. 

( ) Por que, na sociedade brasileira atual, existe b. 
uma crise de valores?

( ) O que deve ser feito para melhorar a quali-c. 
dade do ensino formal no Brasil?

( ) Como o PNUD pode resolver o problema da d. 
violência doméstica?

( ) Qual deve ser a política pública para combater e. 
o desemprego e a falta de segurança?

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-14. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmações abaixo.

( ) O texto é basicamente argumentativo: o autor 
expõe e defende seu próprio ponto de vista, 
procurando responder à pergunta-título.

( ) “[…] as reivindicações objetivas apresentaram 
conexão com o déficit de valores” (quarto 
parágrafo); isso significa que as reclamações 
feitas estavam ligadas à escassez de valores 
agregados.

( ) O autor da matéria compartilha com os pes-
quisadores do PNUD a surpresa com o resul-
tado das respostas dos entrevistados.

( ) O terceiro parágrafo explica como o tema dos 
valores que organizam a sociedade emergiu 
na pesquisa.

( ) Em “a sociedade lida com os conflitos mais 
prosaicos de forma violenta” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substitu-
ída por inerentes sem alteração de sentido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – F – V – V – Fb. 

( ) V – F – V – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Fd. 

( X ) F – F – V – V – Fe. 

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 11. 
correta.

( ) Na opinião do autor da matéria, o resultado a. 
mais importante da pesquisa foi o que apon-
tou educação, saúde, segurança e emprego 
como as áreas que devem receber maior aten-
ção dos governantes.

( ) A forma de realização da pesquisa, por meio b. 
de uma pergunta aberta, criou dificuldades 
aos pesquisadores, que não conseguiram 
interpretar adequadamente as respostas 
dadas.

( ) A pesquisa apresenta um caráter elitista, pois c. 
priorizou a opinião daqueles que possuem 
computador.

( X ) O tema do Relatório de Desenvolvimento d. 
Humano do Brasil, que deve sair em 2010, foi 
escolhido a partir de uma pesquisa que envol-
veu quinhentos mil brasileiros.

( ) A partir dos resultados da pesquisa, o PNUD e. 
Brasil desenvolveu um conceito de valor que 
deixa de ser atrelado ao simples cotidiano das 
pessoas, elevando-se para o complexo campo 
ético-religioso.

A partir do texto 1, infere-se que:12. 

( ) o equilíbrio ambiental será alcançado a partir a. 
de ações individuais.

( ) a curto prazo, as empresas vão se engajar b. 
mais em movimentos sociais, vivenciando e 
disseminando valores.

( ) os próximos políticos a serem eleitos vão se c. 
sensibilizar mais com questões de educação e 
saúde.

( ) a pesquisa de opinião na forma de pergunta d. 
aberta passará a integrar as práticas políticas e 
educacionais brasileiras.

( X ) o brasileiro está mais preocupado com valores e. 
que organizam a sociedade e orientam a vida 
diária das pessoas do que com a prestação e a 
qualidade de serviços.
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Assinale a frase em que há uma relação de tempo-16. 
ralidade e outra de comparação.

( ) “Foi uma metodologia inédita no mundo, a. 
mais uma reflexão do que uma pergunta, 
revelando as grandes áreas de preocupação 
dos brasileiros.” (primeiro parágrafo).

( ) “E a nós, também: a ‘receita’ dos brasileiros b. 
para uma vida melhor, de acordo com a pes-
quisa, passa por ‘valores’ como respeito, res-
ponsabilidade e justiça.” (segundo parágrafo).

( X ) “Por exemplo, quando havia menção à melho-c. 
ria na educação, os participantes preocupa-
vam-se com a falta de formação em valores nas 
escolas, muito mais do que com a falta de qua-
lidade do ensino formal.” (terceiro parágrafo).

( ) “Explicando: as respostas diretas dadas pelas d. 
pessoas mencionavam educação, saúde, 
segurança e emprego como as grandes 
vertentes para uma vida melhor.” (terceiro 
parágrafo).

( ) “No caso do setor produtivo, quanto maior o e. 
comprometimento real das empresas com 
‘valores’ como direitos fundamentais da pes-
soa [...] menor tende a ser a rejeição por parte 
da sociedade.” (quinto parágrafo).

Analise o texto.17. 

A filha viajou     duas semanas prometendo retor-

nar dali     três dias, mas não voltou.  

Assim, não     como resolver o problema hoje, 

pois ela se encontra     400 quilômetros daqui  

e, devido     chuva intensa, não conseguirá che-

gar     tempo.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do trecho acima.

( ) a – a – há – há – a – háa. 

( ) a – há – há – à – à – háb. 

( ) há – há – a – à – a – ác. 

( X ) há – a – há – a – à – ad. 

( ) há – a – há – à – à – háe. 

Analise as afirmativas abaixo.15. 

A preposição I. por, presente em pelo escritório 
e pela internet (primeiro parágrafo), apre-
senta o mesmo funcionamento em ambas 
as expressões: o de introduzir o agente da 
passiva.

Na passagem “[…] atitudes dos atores sociais, II. 
como empresas e políticos” (quinto parágrafo), 
a palavra sublinhada está empregada em sen-
tido metonímico, se a interpretarmos como se 
referindo aos empresários.

Em “o Relatório […] III. deve sair no início de 
2010” (primeiro parágrafo) e “a entidade publi-
cará no início de 2010” (sexto parágrafo), a 
locução verbal e o verbo sublinhados podem 
ser substituídos, respectivamente, por sairá 
e deve publicar, sem alteração do significado 
temporal.

Em “a equipe de pesquisadores percebeu IV. que 
a ‘fala oculta’ trazia preocupações com os valo-
res que organizam a sociedade” (terceiro pará-
grafo), os vocábulos sublinhados introduzem 
orações subordinadas substantiva e adjetiva, 
respectivamente.

Em “O resultado surpreendeu V. os pesquisado-
res do PNUD. E a nós, também […]” (segundo 
parágrafo), as expressões sublinhadas são 
complementos verbais de “surpreendeu”.

 Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( X ) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.d. 

( ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.e. 
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Com base no texto 2, identifique se são verdadei-18. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmações abaixo.

( ) Na frase “Mas as árvores possuem o xilema, 
um conjunto de vasinhos bem finos que 
fazem a água subir sozinha.” (segundo pará-
grafo), a substituição da vírgula por dois-
pontos se justificaria pelo mesmo motivo pelo 
qual esse sinal foi usado na última frase do 
primeiro parágrafo, ou seja, para introduzir 
um aposto explicativo.

( ) A preposição até (terceiro parágrafo) está 
empregada com o significado de ‘indicar um 
limite de tempo, no espaço ou nas ações’.

( ) Em “um conjunto de vasinhos bem finos que 
fazem a água subir sozinha” (segundo pará-
grafo), o verbo sublinhado poderia estar no 
singular, sem incorrer em desvio da norma 
culta da língua portuguesa.

( ) A expressão sublinhada em “sem gastar 
nenhuma energia com isso” (primeiro pará-
grafo) pode ser reescrita como energia 
alguma sem alteração de sentido.

( ) As palavras sublinhas em “É esse processo, 
essencial para a vida das árvores, que os 
cientistas conseguiram reproduzir” (terceiro 
parágrafo) estão usadas com efeito de ênfase 
e podem ser retiradas da frase sem prejuízo 
da estrutura sintática.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, de cima para baixo.

( ) V – V – F – V – Fa. 

( X ) V – F – V – V – Vb. 

( ) V – F – V – F – Vc. 

( ) F – V – V – V – Fd. 

( ) F – F – F – F – Ve. 

Texto 2

A árvore artificial

A Terra tem aproximadamente 400 bilhões de árvores. 
Ou melhor: 400 bilhões e uma. Cientistas america-
nos conseguiram criar a primeira árvore artificial do 
mundo. Ela não faz fotossíntese, não dá frutos, não 
cresce nem se parece com uma planta. É um humilde 
pedacinho de hidrogel (mesmo material usado em 
lentes de contato) com apenas seis centímetros de 
altura e um milímetro de espessura. Mas consegue 
reproduzir um dos maiores milagres da natureza: a 
capacidade que as árvores têm de desafiar a lei da 
gravidade e fazer a água subir sozinha da raiz até suas 
folhas – sem gastar nenhuma energia com isso.

Imagine quanta energia a maior árvore do planeta, a 
sequoia, precisaria gastar para levar a água do solo 
até o topo de seus 115 metros, altura de um prédio de 
trinta andares. Mas as árvores possuem o xilema, um 
conjunto de vasinhos bem finos que fazem a água 
subir sozinha.

É esse processo, essencial para a vida das árvores, que 
os cientistas conseguiram reproduzir. A tecnologia 
poderá ser usada em prédios (para que a água suba 
até os apartamentos sem gasto de energia), na des-
contaminação de solos poluídos e até em um novo 
tipo de usina hidrelétrica, que não dependeria de 
rios e barragens para obter um fluxo de água – pois a 
árvore artificial faria o líquido subir sozinho. “A nossa 
‘planta’ teria força suficiente para puxar água a até 100 
metros de altura”, afirma o cientista Abraham Stroock, 
da Universidade Cornell.

CHAYAMITI, Inara. Superinteressante, edição nº 266. Editora Abril, 
junho de 2009, p. 35. Texto adaptado para fins de prova.
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Assinale a alternativa que apresenta a reescrita 20. 
 correta da frase abaixo, do ponto de vista da norma 
culta da língua portuguesa, sem prejuízo do signifi-
cado da frase adaptada do texto.

A primeira árvore artificial do mundo, criada por cien-
tistas americanos, é um pedacinho de hidrogel que 
consegue reproduzir um dos maiores milagres da natu-
reza: a capacidade que as árvores têm de desafiar a lei 
da gravidade e fazer a água subir sozinha da raiz até 
suas folhas – sem gastar nenhuma energia com isso.

( ) A capacidade das árvores do mundo as quais a. 
desafiam a lei da gravidade, fazendo a água 
descer sozinha das folhas até sua raiz – um 
dos maiores milagres da natureza – foi 
reproduzida por cientistas que, sem gastar 
nenhuma energia com isso, criaram, com 
um pedacinho de hidrogel, a primeira árvore 
artificial americana.

( ) Um pedacinho de hidrogel – que consegue b. 
reproduzir um dos maiores milagres da natu-
reza – é a primeira árvore artificial do mundo a 
ser criada por cientistas americanos que, sem 
gastar nenhuma energia com isso, têm a capa-
cidade de desafiar a lei da gravidade e fazerem 
a água subir sozinha da raiz até suas folhas.

( X ) Criada por cientistas americanos, a primeira c. 
árvore artificial do mundo é um pedacinho 
de hidrogel que consegue reproduzir um dos 
maiores milagres da natureza – a capacidade 
que as árvores têm de desafiar a lei da gravi-
dade e fazer a água subir sozinha da raiz até 
suas folhas – sem gastar nenhuma energia 
com isso.

( ) A primeira árvore artificial americana, sendo d. 
um pedacinho de hidrogel, foi criada por cien-
tistas que conseguiram reproduzir, sem gastar 
nenhuma energia com isso, um dos maiores 
milagres do mundo, qual seja, a capacidade 
da natureza de desafiar a lei da gravidade e 
fazer com que a água subisse sozinha da raiz 
até suas folhas.

( ) A primeira árvore artificial do mundo, criada e. 
por cientistas americanos, é um pedacinho 
de hidrogel que consegue reproduzir um dos 
maiores milagres da natureza – a capacidade 
que as árvores têm de desafiar a lei da gra-
vidade – além de fazer a água subir sozinha 
da raiz até suas folhas, sem gastar nenhuma 
energia com isso.

De acordo com o texto 2, assinale a alternativa 19. 
correta.

( ) A conjunção a. mas, em cada uma das ocorrên-
cias sublinhadas no texto, está contrapondo 
duas situações hipotéticas.

( ) A engenharia civil tem se beneficiado com b. 
a reprodução artificial do xilema, ao utilizar 
o hidrogel para conduzir a água, sem gasto 
de energia, em prédios de até 100 metros de 
altura.

( ) A nova tecnologia, ao ser aplicada em usinas c. 
hidrelétricas, torna dispensáveis os rios e as 
barragens.

( X ) A série de negações em: “Ela d. não faz fotossín-
tese, não dá frutos, não cresce nem se parece 
com uma planta” tem o efeito de acentuar a 
origem artificial da nova ‘árvore’.

( ) A autora escreve o texto em terceira pessoa e. 
sem dirigir-se, em nenhum momento, ao 
leitor.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

A definição do Sistema Nacional de Vigilância 21. 
Sanitária e a criação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária estão contidos na:

( ) Lei 8.080, aprovada em 19 de setembro de a. 
1990.

( X ) Lei 9.782, aprovada em 26 de janeiro de 1999.b. 

( ) Lei 8.142, aprovada em 28 de dezembro de c. 
1990.

( ) Constituição Brasileira, aprovada em 5 de d. 
outubro de 1998.

( ) Lei 6.320, aprovada em 20 de dezembro de e. 
1983.

Entende-se por vigilância sanitária:22. 

( ) um estado de completo bem-estar físico, a. 
mental e social do ser humano.

( ) a ciência e a arte de promover, proteger e b. 
recuperar a saúde, através de medidas de 
alcance coletivo e de motivação da população.

( ) o controle de todos os fatores do meio físico c. 
do homem, que exercem ou podem exercer 
efeito deletério sobre seu bem-estar físico, 
mental e social.

( X ) um conjunto de ações capaz de eliminar, dimi-d. 
nuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços de interesse da 
saúde.

( ) Conjunto de ações que proporciona o conhe-e. 
cimento, a detecção ou a prevenção de qual-
quer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.

Quanto aos direitos e deveres Individuais e cole-23. 
tivos, segundo a Constituição Brasileira de 1988, assi-
nale a alternativa incorreta.

( ) Homens e mulheres são iguais em direitos e a. 
obrigações.

( ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de b. 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.

( ) É assegurado a todos o acesso à informação e c. 
resguardado o sigilo da fonte, quando neces-
sário ao exercício profissional.

( ) É livre a expressão da atividade intelectual, d. 
artística, científica e de comunicação, inde-
pendentemente de censura ou licença.

( X ) Nem sempre é garantido o direito de proprie-e. 
dade ou herança.

O ser humano está sujeito a riscos no seu 24. 
ambiente de trabalho, como, por exemplo:

( ) somente riscos químicos (gases e poeiras) e a. 
riscos físicos (ruídos e vibrações).

( ) riscos químicos (gases e poeiras), riscos físicos b. 
(ruídos e vibrações) e riscos biológicos (bacté-
rias e vírus).

( ) somente riscos físicos (ruídos e vibrações) c. 
e riscos ergonômicos (turno de trabalho e 
esforço físico).

( X ) riscos químicos (gases e poeiras), riscos físicos d. 
(ruídos e vibrações), riscos biológicos (bacté-
rias e vírus) e riscos ergonômicos (turno de 
trabalho e esforço físico).

( ) somente riscos biológicos (bactérias e vírus) e. 
e riscos ergonômicos (turno de trabalho e 
esforço físico).
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A Vigilância Sanitária utiliza, no exercício de suas 28. 
funções, instrumentos com os termos e as expressões 
a seguir definidas. Assinale a alternativa correta.

( ) Auto de Intimação – sanção imposta pela a. 
autoridade de saúde ao infrator de norma 
sanitária; consistente na obrigação de pagar 
certa importância em dinheiro.

( ) Apreensão – formalização do ato de dar ciên-b. 
cia, de dar conhecimento à pessoa, de que a 
autoridade de saúde lavrou auto de infração 
contra ela.

( ) Multa – termo (documento, formulário), atra-c. 
vés do qual a autoridade de saúde comunica 
à pessoa a imposição de determinada medida 
ou exigência de alguma providência especí-
fica de interesse da saúde pública.

( ) Notificação– retirada de produto, substância d. 
ou equipamento do local de venda, revenda 
e depósito, para fins de análise fiscal ou 
como resultado de processo administrativo 
específico.

( X ) Advertência – ato pelo qual a autoridade de e. 
saúde, por escrito e em caráter de penalidade, 
repreende e admoesta o infrator da norma 
sanitária, quando este for primário e a trans-
gressão, de pouca gravidade.

Relativamente aos direitos constitucionais da 29. 
criança e do adolescente, o Município manterá serviços 
e realizará ações destinadas a sua garantia. Os planos 
e programas municipais de amparo à criança e ao ado-
lescente observarão as seguintes diretrizes, exceto:

( X ) Isenção do desenvolvimento de ações de orien-a. 
tação e educação sexual às crianças e adoles-
centes, por se tratarem de adultos jovens.

( ) Respeito absoluto aos direitos humanos.b. 

( ) Atendimento no próprio ambiente e modo de c. 
vida do atendido.

( ) Atendimento em período integral à criança d. 
de 0 à 6 anos, com ênfase para a nutrição, a 
saúde, o saneamento e a educação.

( ) Ações de prevenção e atendimento especiali-e. 
zado, à criança e ao adolescente dependente 
de entorpecentes e drogas afins.

O Sistema Único de Saúde (SUS) descreve a “assis-25. 
tência, entendida como conjunto articulado e contí-
nuo das ações e serviços preventivos e curativos, indi-
viduais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos 
os níveis de complexidade do sistema ”.

Assinale a alternativa que indica os princípios doutri-
nários do SUS.

( X ) Universalidade, Equidade, Integralidadea. 

( ) Regionalização, Equidade, Igualdadeb. 

( ) Universalidade, Igualdade, Fraternidadec. 

( ) Equidade, Fraternidade, Igualdaded. 

( ) Equidade, Lealdade, Integralidadee. 

Analise a afirmativa abaixo.26. 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. O dever do Estado não exclui o 
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

A lei que contém essa afirmação é:

( ) Lei 3938, de 23 de fevereiro de 1991.a. 

( ) Lei 8081, de 30 de dezembro de 1996.b. 

( X ) Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.c. 

( ) Lei 9090, de 30 de janeiro de 1998.d. 

( ) Lei 8030, de 20 de maio de 1994e. 

São ações de vigilância sanitária:27. 

( ) educação em saúde, vacinação, saneamento a. 
básico.

( X ) saneamento básico, saneamento dos alimen-b. 
tos, saneamento dos estabelecimentos de 
saúde.

( ) exame preventivo de câncer uterino e de c. 
mamas, reidratação oral, pré-natal.

( ) saneamento básico, educação em saúde, ali-d. 
mentação adequada.

( ) vacinação, saneamento básico e vigilância do e. 
trabalhador.
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De acordo com a Lei 2.290, de 30 de dezembro de 32. 
1992 (lei municipal), considera-se infração de natureza 
sanitária a desobediência ou a inobservância ao dis-
posto nas normas legais, regulamentares e outras que, 
por qualquer forma, se destinam à promoção, preser-
vação e recuperação da saúde.

Somente não infringe essa lei quem:

( X ) industrializa produtos de interesse sanitário a. 
com a devida assistência do responsável téc-
nico, legalmente habilitado.

( ) reaproveita vasilhames de saneantes, seus b. 
congêneres e os de outros produtos capazes 
de serem nocivos à saúde, no envasilhamento 
de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos 
dietéticos, medicamentos, drogas, produto de 
higiene, cosméticos e perfumes.

( ) expõe à venda ou entrega ao consumo produ-c. 
tos de interesse à saúde, cujo prazo de vali-
dade tenha expirado, ou apõe-lhe novas datas 
de validade, posteriores ao prazo expirado.

( ) exerça profissões e ocupações relacionadas d. 
com a saúde, sem a necessária habilitação legal.

( ) frauda, falsificada ou adulterada alimentos, e. 
inclusive bebidas, medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméti-
cos, produtos de higiene, dietéticos, sanean-
tes e quaisquer outros que interessem à saúde 
pública.

A fiscalização das condições de saneamento é 33. 
importante porque:

( ) somente traz mal cheiro para a cidade.a. 

( ) o esgoto a céu aberto pode transmitir ao b. 
ser humano doenças como a AIDS e a 
tuberculose.

( ) o destino final adequado do esgoto deve ser o c. 
mar.

( X ) o esgoto à céu aberto pode transmitir ao ser d. 
humano doenças causadas por parasitas e 
diarréias.

( ) o destino final adequado do esgoto deve ser o e. 
mar ou o rio.

Ser fiscal de vigilância sanitária é:30. 

( ) estudar e controlar as epidemias.a. 

( ) organizar as campanhas de vacinação no b. 
município.

( X ) fiscalizar e orientar tudo o que possa interferir c. 
na saúde das pessoas.

( ) fiscalizar e orientar somente as farmácias.d. 

( ) fiscalizar e orientar somente as creches e as e. 
escolas.

Relativamente à disposição de resíduos e dejetos, 31. 
podemos afirmar:

A pessoa é obrigada a utilizar o serviço de I. 
coleta, remoção e destino do lixo mantido 
pela municipalidade, conforme as exigências 
estabelecidas nos regulamentos, normas e 
instruções legais.

O serviço público urbano de coleta e remoção II. 
do lixo, onde não houver incineração ou tra-
tamento adequado, depositá-lo-á em aterros 
sanitários ou utilizará outros processos, a cri-
tério da autoridade de saúde.

O destino do lixo dos hospitais, unidades sani-III. 
tárias, laboratórios, ambulatórios, farmácias 
e congêneres deverá obedecer às normas 
e orientações da autoridade de saúde e do 
órgão responsável pelo meio ambiente.

Toda pessoa pode dar o destino que bem IV. 
entender para os dejetos, resíduos e detritos 
provenientes de sua atividade doméstica, 
comercial ou industrial.

Qualquer pessoa pode estancar ou represar as V. 
águas correntes ou pluviais em área urbana, 
quando tem seu curso em propriedade 
particular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.a. 

( ) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.b. 

( X ) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.c. 

( ) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.d. 

( ) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.e. 
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Com relação aos alimentos de origem vegetal, 38. 
assinale a alternativa correta.

( ) Devem ser fiscalizados, porque podem conter a. 
excesso de agrotóxicos.

( ) Devem ser fiscalizados, porque podem conter b. 
excesso de agrotóxicos ou estar contamina-
dos por parasitas e/ou bactérias.

( ) Não são perigosos, porque são alimentos c. in 
natura, não sendo industrializados.

( ) Não precisam ser fiscalizados, mesmo con-d. 
tendo excesso de agrotóxicos ou estando 
contaminados por bactérias e/ou vírus.

( X ) Devem ser fiscalizados, porque podem conter e. 
excesso de agrotóxicos ou estar contamina-
dos com parasitas, bactérias e/ou vírus.

Compete à Secretaria de Saúde e Medicina 39. 
Preventiva do Município de Palhoça, em sua área de 
jurisdição, desenvolver as atividades relacionadas ao 
Sistema Único de Saúde.

Não é(são) de sua competência:

( ) A saúde pública e a medicina preventiva.a. 

( X ) Promover a organização e a realização de b. 
atividades esportivas.

( ) A educação para a saúde e a formulação de c. 
políticas de saúde.

( ) A vigilância sanitária, epidemiológica e d. 
alimentar.

( ) O saneamento básico e o combate às e. 
zoonoses.

Considera-se poluição:40. 

( X ) qualquer alteração das propriedades físicas, a. 
químicas e biológicas do ambiente, que possa 
importar prejuízo à saúde e à segurança da 
população.

( ) a água pura contendo elementos químicos b. 
em suspensão.

( ) qualquer alteração de origem biológica que c. 
possa potencializar injúria à saúde dos seres 
vivos.

( ) a água bruta com substâncias dissolvidas.d. 

( ) a água barrenta dos rios.e. 

Quanto à saúde do trabalhador, a vigilância sani-34. 
tária atua:

( ) somente na fiscalização das condições de a. 
trabalho no campo.

( ) somente na fiscalização das condições de b. 
trabalho nas cidades.

( ) somente no combate ao trabalho infantil.c. 

( ) somente na fiscalização do trabalho informal.d. 

( X ) na fiscalização de todos os locais de trabalho.e. 

A fiscalização dos terrenos e das moradias é hoje 35. 
muito importante para se:

( ) fazer o levantamento do número de idosos no a. 
município.

( X ) combater a proliferação do mosquito da b. 
dengue.

( ) fazer o levantamento de pessoas não c. 
vacinadas.

( ) procurar casos de tuberculose no município.d. 

( ) levantar o número de habitantes do município.e. 

São equipamentos de proteção coletiva (EPC), no 36. 
ambiente de trabalho:

( ) luvas e capacetes.a. 

( ) máscaras de proteção contra gases tóxicos e b. 
poeiras.

( ) cintos de segurança contra quedas.c. 

( X ) extintores de incêndio e exaustores.d. 

( ) calçados de segurança.e. 

Os alimentos devem ser fiscalizados pela 37. 
Vigilância Sanitária porque:

( ) não precisam ser fiscalizados, porque não tra-a. 
zem nenhum risco de doença ao ser humano.

( ) trazem uma grande quantidade de b. 
agrotóxicos.

( X ) podem trazer risco de doença ao ser humano, c. 
se estiverem contaminados.

( ) são perigosos, se estiverem fora de d. 
refrigeração.

( ) podem ser contrabandeados.e. 
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