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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões. 
Reciclar é bom, mas reduzir o volume de resíduos é ainda melhor
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No Dia da Limpeza Urbana, o Instituto Akatu fala da importância de diminuirmos o volume do“lixo” que produzimos nas cidadesImagine uma estrada que percorresse os mais de 7,4 mil quilômetros do litoral brasileiro. Se todoo  lixo  urbano  descartado  em  um  único  dia  no  país  fosse  espalhado  por  uma  pista  nessaextensão, se teria um “tapete de resíduos” com altura de 3,5 centímetros. Em apenas um mês,haveria um muro de lixo com pouco mais de um metro de altura.  E,  ao acumular todos osresíduos por um ano, somando 79,9 milhões de toneladas, o acesso às nossas praias seriabloqueado por uma enorme muralha mal cheirosa da largura de uma pista (3,6 metros), comquase 13 metros de altura!
Essas imagens impressionam especialmente porque o ato de descartar um resíduo é quaseautomático, acontece no nosso cotidiano sem que nos demos conta.  Diariamente,  repetimosvárias vezes o gesto de “jogar fora o lixo”. Em casa, no trabalho, na rua, desprezamos restos dealimentos, embalagens, equipamentos quebrados, entre outros resíduos que não queremos terpor perto, dos quais queremos nos livrar.
Mas, o fato é que, quando nos “livramos” desse lixo, ele não deixa de existir. Ele terá que serrecolhido, destinado, tratado e, se for possível, ao menos parte dele, reciclado. Agora, imagine oque é fazer isso com aquela muralha de 13 metros de altura ao longo do litoral brasileiro. Equem paga essa conta? Quem paga são os cidadãos, isto é, todos nós, visto que o custo serárepassado à população na forma de impostos, parte dos quais serão usados (ou pelo menosdeveriam ser usados) para pagar os serviços de limpeza pública urbana.
Nossa sociedade consome e gera mais resíduos a cada dia: mesmo com a crise econômica nopaís, houve um crescimento de 1,7% no volume de resíduos entre 2014 e 2015, um percentualmaior do que o 0,8% de crescimento da população brasileira no mesmo período.
Como cada  brasileiro  produz  mais  de  1  quilo  de  lixo/resíduos  por  dia  –  segundo  dado  daAssociação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) – ao seconsiderar uma família de quatro pessoas, que mantenha essa produção diária ao longo da vidade todos os membros da família, apenas essa família ocuparia quatro apartamentos de 50 m2lotados até o teto somente com os seus resíduos. Segundo essa mesma lógica, cinco famíliasprecisariam de um prédio de dez andares somente para “guardar” os seus resíduos.
Por isso, mais do que saber separar e destinar corretamente os resíduos, é preciso se preocuparem reduzir o volume do que chamamos de “lixo”.  Reciclar é importante,  pois reaproveita asmatérias  primas,  economizando  energia  e  água  no  processo,  mas  não  basta.  É  essenciallembrar da importância de reduzir o volume de resíduos descartados. Uma maneira de expressaressa  orientação  é  que  “o  melhor  resíduo  é  aquele  que  não  é  gerado”.  Assim,  diminuir  aquantidade de resíduos que produzimos é essencial e começa antes mesmo da hora da compra.

Escrito por Equipe Akatu - 25 de agosto de 2017
Disponível em: <https://www.akatu.org.br/noticia/reciclarereduzir/˃. Acesso em 15 set. 2017. Adaptado.
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QUESTÃO 01

De acordo com o texto, a atitude mais importante a ser tomada pelos cidadãos brasileiros é
A) reduzir o lixo. 
B) reciclar o lixo.
C) recolher o lixo.
D) tratar o lixo.

QUESTÃO 02
No início do texto, o leitor é convidado a imaginar uma situação hipotética com a função de

A) informá-lo sobre o tema.
B) orientá-lo sobre o tema.
C) dissuadi-lo do tema.
D) sensibilizá-lo sobre o tema.

QUESTÃO 03
As aspas, usadas na palavra “livramos”, no trecho “Mas, o fato é que, quando nos ‘livramos’desse lixo, ele não deixa de existir.” (linha 13), indicam

A) citação textual.
B) realce de uma palavra.
C) ironia.
D) expressão informal.

QUESTÃO 04
No título “Reciclar é bom, mas reduzir o volume de resíduos é ainda melhor”, o termo emdestaque  NÃO pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por

A) quase.
B) muito.
C) tanto.
D) até.
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QUESTÃO 05

O texto lido é considerado um editorial , porque
A) defende particularmente uma tese.
B) apresenta argumentos pessoais para a defesa de uma tese.
C) apresenta argumentos consistentes para a defesa de uma tese.
D) defende institucionalmente uma tese.

QUESTÃO 06
No trecho “Agora, imagine o que é fazer isso com aquela muralha de 13 metros de altura aolongo do litoral brasileiro. E quem paga  essa conta?” (linhas 14 a 16), a expressão destacadarefere-se 

A) à construção da muralha de 13 metros de altura.
B) às despesas relativas ao tratamento do lixo.
C) à degradação do meio ambiente.
D) ao acúmulo de lixo.

QUESTÃO 07
Com base no texto, é INCORRETO afirmar que

A) o descarte de lixo é parte da rotina do cidadão.
B) o acúmulo de lixo aumenta a cada dia.
C) a diminuição de resíduos começa na hora da compra.
D) a reciclagem de lixo pressupõe economia.

QUESTÃO 08
No trecho: “Se todo o lixo urbano descartado em um único dia no país fosse espalhado poruma pista nessa extensão, se teria um ‘tapete de resíduos’ com altura de 3,5 centímetros.” (linhas1 a 3), o termo destacado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:

A) caso.
B) quando.
C) mesmo que.
D) dado que.
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QUESTÃO 09

O  trecho  em  destaque  “[...]  mesmo  com  a  crise  econômica  no  país,  houve  umcrescimento  de  1,7% no volume de  resíduos  entre  2014  e  2015”  (linhas  19  e  20)  pode  serreescrito, sem prejuízo de sentido, por
A) [...]  desde  a  crise  econômica  no país,  houve um crescimento  de  1,7% no volume deresíduos entre 2014 e 2015.
B) [...] embora com a crise econômica no país, houve um crescimento de 1,7% no volume deresíduos entre 2014 e 2015.
C) [...]  dada  a  crise  econômica  no  país,  houve  um  crescimento  de  1,7% no  volume  deresíduos entre 2014 e 2015.
D) [...] de acordo com a crise econômica no país, houve um crescimento de 1,7% no volumede resíduos entre 2014 e 2015.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 10

O art. 116, inciso VIII, da Lei 8.112/90 dispõe que “é dever do servidor público guardar sigilosobre assunto da repartição”. 
Em relação à referida conduta, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais,é correto afirmar que:

A) se refere ao dever  de sigilo  do agente  público  quanto  a fatos  que digam respeito  aoambiente da repartição, envolvendo assuntos formais ou mesmo informais do órgão.
B) se refere ao dever de respeito a seu superior hierárquico.
C) a falta de observância ao mencionado dever, pelo servidor público, pode sujeitá-lo a umapena de demissão.
D) é uma faculdade do servidor e não  uma obrigação a que esteja sujeito.  

QUESTÃO 11
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que, segundo o Código de Ética do servidorpúblico civil do Poder Executivo federal, NÃO representa uma vedação a sua conduta.

A) Usar do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obterqualquer favorecimento para si ou para outrem.
B) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e dasegurança coletiva.
C) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquerpessoa, causando-lhe dano moral ou material.
D) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos.
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QUESTÃO 12

Em relação à Lei de Improbidade Administrativa, assinale a afirmativa correta. 
A) Somente  o  servidor  público  pode  representar  a  autoridade  administrativa  competenteacerca da prática de ato de improbidade.
B) O condenado por improbidade administrativa não está sujeito à perda da função pública.
C) Atos que atentem contra os princípios da Administração Pública não são considerados atosde improbidade.
D) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceirobeneficiário, quando o autor da denúncia o reconhece como inocente.

QUESTÃO 13
No que diz respeito à Lei 9.784/99, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
B) Jamais o processo administrativo poderá ser iniciado de ofício.
C) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvadaprevisão especial em ato normativo próprio.
D) A intimação,  que  comunica  e/ou  informa  um  ato  administrativo,  deverá  conter   suafinalidade.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que NÃO representa uma hipótese de vacância.

A) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
B) Aposentadoria.
C) Falecimento.
D) Posse em outro cargo inacumulável.

QUESTÃO 15
Quanto às normas dispostas na Lei 8.112/90, acerca do processo administrativo disciplinar,assinale a alternativa correta.

A) Uma das regras do processo administrativo disciplinar é a prova pré-constituída.
B) Os servidores, que compõem uma comissão de processo administrativo disciplinar, nãoprecisam ser estáveis.
C) O resultado do processo administrativo disciplinar, que culmina com a aplicação de umareprimenda ao servidor faltoso, não comporta recurso administrativo.
D) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promoversua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16
Abaixo são apresentadas sequências de teclas de atalho aplicadas no aplicativo WindowsExplorer do Sistema Operacional MS Windows 7. 

Sequência de Atalho Descrição da Ação
I. Alt + P (   ) Excluir o item selecionado permanentemente
II. Ctrl + X (   ) Desfazer uma ação
III. Shift + Delete (   ) Mostra ou esconde o painel de visualização
IV. Ctrl + Z (   ) Recortar o item selecionado.

Correlacione  a  sequência  de  teclas  de  atalho  com  a  descrição  da  ação,  e  assinale  aalternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
A) III, IV, I e II. 
B) III, II, IV e I. 
C) IV, III, I e II. 
D) II, III, I e IV.

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta um meio para infecção por vírus de computador.   

A) Enviar e-mail com uma grande quantidade de texto.
B) Copiar CD’s protegidos por direito autoral.
C) Criar backups de filmes.
D) Executar arquivos de programas baixados da internet. 

QUESTÃO 18
Ao se usar uma planilha MS Excel 2007, foi digitado, em uma célula, o texto 3/4, sem aaplicação de qualquer formato. 
Assinale  a  alternativa  correta  referente  ao  modo  como  o  MS-Excel  2007  tratará  essaentrada.

A) Uma data.
B) Um número.
C) Uma fração.
D) Um texto.
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QUESTÃO 19

A aplicação MS Word 2007 dispõe do Pincel de Formatação para copiar  rapidamente aformatação de um item em um documento para outro. O Pincel de Formatação seleciona toda aformatação do primeiro item, quer ele seja uma forma, uma célula, uma borda de imagem quer eleseja um texto, e a aplica ao segundo item. 
Assinale a alternativa que permite copiar a mesma formatação para mais de um item emlugares diferentes do documento.

A) Clicar no Pincel de formatação e, em seguida, manter pressionada a tecla CTRL e aplicaro formato nos itens alvos.
B) Clicar duas vezes seguidas no Pincel de formatação e, em seguida, aplicar o formato nositens alvos.
C) Clicar no Pincel de formatação e, em seguida, manter pressionada a tecla ALT e aplicar oformato nos itens alvos.
D) Clicar duas vezes seguidas no Pincel de formatação e, em seguida, manter pressionada atecla SHIFT e aplicar o formato nos itens alvos.

QUESTÃO 20
A sigla URL correspondente às palavras inglesas "Uniform Resource Locator", que foramtraduzidas para a língua portuguesa como Localizador-Padrão de Recursos. 
Assinale a alternativa correta que indica o significado da referência URL.

A) Um navegador web.
B) Uma máquina de busca da web.
C) Um endereço de um recurso web.
D) Um protocolo de envio e recebimento de e-mail.

página 7



Concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação - Edital UFU/PROGEP/046/2017       - Tipo 1
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição tem como pressuposto:

A) A ingestão correta de todos os nutrientes químicos necessários ao funcionamento do corpohumano, sendo que esses nutrientes devem ser calculados com base em cada indivíduo.
B) A necessidade de todo cidadão brasileiro, independentemente de sua situação de saúde,ter acesso a consulta com o profissional nutricionista, pelo menos, uma vez a cada doisanos.
C) O conhecimento  popular  sobre  nutrição,  como,  por  exemplo,  o  caso das Pastorais  deSaúde, deve ser refutado e sua validade deve ser amparada no conhecimento científico.
D) A alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, que expressa asrelações sociais, valores e história do indivíduo e dos grupos populacionais. 

QUESTÃO 22
A atenção nutricional, que deve fazer parte do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde(RAS), apresenta como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede:

A) A Atenção Secundária.
B) A Atenção Terciária
C) A Atenção Básica.
D) Os serviços de vigilância alimentar.

QUESTÃO 23
Quais orientações são recomendadas para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, de acordocom as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal?

A) Identificação das necessidades para atenção individual, com ampliação de procedimentos,como ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia preventiva.
B) Aplicação  de  tecnologias  inovadoras  a  exemplo  do  que  acontece  com  o  tratamentorestaurador  atraumático  (ART)  e  com  os  procedimentos  periodontais  de  menorcomplexidade.
C) Criação de programas específicos de saúde bucal para essa faixa etária,  isolados dosdemais programas de saúde.
D) Flexibilização  do  horário  de  atendimento,  a  fim  de  evitar  agravamento  de  problemasexistentes e consequentes perdas dentárias.
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QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que apresenta a ação de saúde bucal contraindicada, segundo asDiretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal.
A) Fluoretação das águas.
B) Higiene Bucal Supervisionada (HBS).
C) Extração preventiva dos dentes molares. 
D) Aplicação tópica de flúor.

QUESTÃO 25
Segundo o Ministério da Saúde, a Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção àsaúde, na qual o cuidador desempenha um papel fundamental. 
Considerando  essa  afirmação,  assinale  a  alternativa  que  indica  uma  das  atividadesdesenvolvidas pelo cuidador na Atenção Domiciliar. 

A) Administrar as medicações, conforme o pedido e a necessidade do paciente.
B) Realizar mudanças, que se fizerem necessárias, na alimentação do paciente. 
C) Ajustar a carga de exercício físico do paciente, de acordo com necessidades dele. 
D) Realizar  mudanças  de  posição  na  cama  e  na  cadeira  e  massagens  de  conforto  nopaciente.

QUESTÃO 26
Sabendo-se que na Atenção Domiciliar, a família tem um papel essencial no cuidado aopaciente, assinale a alternativa correta no que diz respeito a esse papel. 

A) As condutas devem ser “negociadas” com o paciente e seus familiares/cuidadores e seussaberes/desejos também devem ser considerados na assistência prestada.
B) As orientações dos profissionais de saúde devem ter prioridade diante do desejo da famíliae devem ser totalmente seguidas para o bem do paciente.
C) A recusa da família em seguir alguma orientação fornecida pelos profissionais de saúde émotivo para a exclusão do paciente do Programa de Atenção Domiciliar.
D) O cuidador principal do paciente atendido pelo Programa de Atenção Domiciliar deve ser,exclusivamente, um membro da família.

QUESTÃO 27
As afecções, causadas pela intervenção de membros da equipe assistencial de saúde, queocasionam  danos à saúde do paciente são chamadas de

A) Neoplasias.
B) Iatrogenias.
C) Isquemias.
D) Osteomielites.
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QUESTÃO 28

Um  dos  elementos  de  abordagem  familiar  na  Atenção  Domiciliar  (AD)  constitui-se  nanecessidade da utilização de um “olhar sistêmico” por parte dos profissionais. 
Isso significa que 

A) os profissionais de saúde examinam não apenas o órgão do paciente que está doente,mas todos os outros sistemas do corpo humano.
B) a família e o paciente podem ser atendidos em qualquer serviço do Sistema Único deSaúde sem necessidade de encaminhamentos.
C) a avaliação realizada pelos profissionais de saúde deve ser minuciosamente detalhada esistemática, a fim de se detectar qualquer sinal de doenças.
D) a família deve ser entendida, a partir da forma como os membros se relacionam entre si,com os profissionais de saúde e com o mundo.

QUESTÃO 29
Os  princípios  da  educação  permanente  são  importantes  norteadores  para  a  práticaassistencial da equipe de profissionais de saúde que atuam nos serviços de Atenção Básica eoutros dispositivos da Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde. 
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa que  NÃO corresponde a um dessesprincípios.

A) A adoção de  planejamento descendente, ou seja, o Ministério da Saúde deve definir astemáticas, para as quais as equipes precisam buscar maior capacitação teórica.
B) A necessidade de contemplar desde a aquisição de conhecimentos e habilidades até oaprendizado oriundo dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho.
C) A consideração de elementos que façam sentido para os atores envolvidos,  por meio deuma aprendizagem significativa.
D) A  consideração  de  que  os  princípios  devam  ser  encarados  como  uma  importante“estratégia de gestão”,  com grande potencial  provocador de mudanças no cotidiano dosserviços.

QUESTÃO 30
A Atenção Básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento dasRedes de Atenção em Saúde e entre elas está “ordenar as redes”. 
Qual o significado da expressão “ordenar as redes”? 

A) Ser o primeiro nível de atenção à saúde e saber exatamente para onde encaminhar opaciente nos níveis secundário e terciário dos serviços. 
B) Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentestecnologias de cuidado individual e coletivo.
C) Reconhecer as necessidades de saúde e organizá-las, de acordo com outros pontos deatenção, para que a programação de saúde parta das necessidades dos usuários.
D) Ser a modalidade de atenção com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade,cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
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QUESTÃO 31

Sobre  a  programação  e  implementação  do  processo  de  trabalho  das  atividades  deprofissionais que atuam na Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que
A) necessitam estar  de  acordo  com as  necessidades  de  saúde  da  população,  priorizandointervenções clínicas e sanitárias, segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade eresiliência.
B) se deve dar assistência à  saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais doterritório  (salões  comunitários,  escolas,  creches,  praças  etc.)  e  em outros  espaços  quecomportem a ação planejada.
C) se indica proceder o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliaçãode necessidade de saúde e de vulnerabilidades,  considerando a assistência resolutiva àdemanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
D) se recomenda a divisão de agenda, segundo critérios de problemas de saúde, ciclos devida, sexo e patologias. Esse procedimento facilita o acesso dos usuários, uma vez quecada profissional seguirá sua própria agenda de atendimento. 

QUESTÃO 32
Sobre a participação popular na organização e orientação dos serviços de Atenção Básicano território em que vivem,  é correto afirmar que essa participação

A) deve ser estimulada. 
B) deve ser evitada.
C) depende da opinião da equipe de saúde local.
D) depende da opinião do secretário de saúde.

QUESTÃO 33
A amamentação é extremamente importante para a saúde do bebê e,  além disso, estimulae fortalece o vínculo entre mãe e criança. Porém, algumas mulheres podem ter dificuldades edúvidas no momento de amamentar. 
Considerando essas afirmações, assinale a alternativa que indica a orientação correta noque diz respeito à amamentação.

A) Em regiões de clima muito quente, pode ser necessário oferecer água à criança, a partirdos 4 meses de idade, para que ela não tenha desidratação.
B) Mesmo que a criança tenha dificuldades para sugar, é importante oferecer a mama.
C) Durante a amamentação, o uso de almofadas ou travesseiros é contraindicado, porqueeles podem atrapalhar a adequada  posição da criança.
D) A mãe não deve conversar, balançar ou interagir com o bebê durante a amamentação paranão distraí-la. 
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QUESTÃO 34

A avaliação da acuidade visual é uma das principais ações de saúde a ser desenvolvida noâmbito escolar. A triagem de acuidade visual é viável por meio de um teste a ser realizado porprofissionais de saúde (não necessariamente médicos) e da educação, quando capacitados. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome do teste descrito acima.

A) Teste do pezinho.
B) Teste de audiometria.
C) Teste ergométrico.
D) Teste de Snellen.

QUESTÃO 35
Segundo o Programa de Saúde na Escola, quem deve ser capaz de avaliar a atualização docalendário vacinal?

A) Todas as pessoas envolvidas no atendimento de crianças e adolescentes.
B) Todos os profissionais da equipe de saúde, independentemente do setor em que atuam.
C) As equipes de enfermagem e médica que atuam em serviços da Atenção Básica.
D) Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.

QUESTÃO 36
As  medidas  antropométricas  são  importantes  indicadores  para  a  avaliação  do  estadonutricional,  principalmente de crianças e adolescentes. 
Quais são essas medidas?

A) Pressão arterial (mmHg) e temperatura (oC).
B) Massa corporal (peso) e a altura (comprimento e estatura).
C) Índice de massa corporal (IMC) e relação cintura-quadril (rcq).
D) Movimentos respiratórios (mrpm) e circunferência abdominal (ca).

QUESTÃO 37
Na cadeia epidemiológica da dengue, o mosquito Aedes aegypt é considerado

A) hospedeiro.
B) reservatório.
C) vetor.
D) protozoário.
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QUESTÃO 38

Considerando que a  hora de dormir deve ser um dos  momentos mais agradáveis possíveispara a criança e os pais, assinale a alternativa que apresenta orientação que dificulta mais o sonodo bebê.
A) Se o bebê tiver sono durante o dia, mantenha o ambiente mais escuro possível, fechandojanelas para impedir a entrada de luz solar.
B) Após anoitecer, diminua a luz, o som (televisão, rádio, conversa alta) e evite brincadeirasque possam agitar a criança.
C) Mantenha uma rotina com o bebê, separando as atividades diurnas das noturnas. 
D) Durante a noite,  posicione  o bebê de forma correta,  vestindo-o com roupa confortável eadequada ao clima da região.

QUESTÃO 39
Qual das alternativas abaixo descreve corretamente ações de promoção à saúde bucal emcrianças?

A) O creme dental usado em crianças deve ser na quantidade equivalente ao tamanho deuma ervilha e não pode conter flúor.
B) A partir do nascimento do primeiro dente, é indispensável utilizar uma escova de dentespequena e com cerdas macias.
C) Enquanto a criança possuir dentes de leite, é indicado fazer escovação bucal apenas umavez ao dia.
D) O uso do fio dental é indicado apenas para crianças,  a partir dos 3 anos de idade e  apóscada escovação.

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa que descreve um dos objetivos da Vigilância Ambiental em Saúde.

A) Fiscalizar a produção, armazenamento e comercialização de alimentos e medicamentos.
B) Detectar precocemente a ocorrência de surtos de doenças e realizar ações para prevenir

epidemias.
C) Fiscalizar  crimes  ambientais  como:  caça,  pesca,  animais  silvestres,  retirada  ilegal  de

madeira, dentre outros.
D) Identificar riscos e divulgar informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e

determinantes das doenças e outros agravos à saúde.

página 13



Concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação - Edital UFU/PROGEP/046/2017       - Tipo 1

página 14





UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação
DIRPS – Diretoria de Processos Seletivoswww.ingresso.ufu.br


	A) Fiscalizar a produção, armazenamento e comercialização de alimentos e medicamentos.
	B) Detectar precocemente a ocorrência de surtos de doenças e realizar ações para prevenir epidemias.
	C) Fiscalizar crimes ambientais como: caça, pesca, animais silvestres, retirada ilegal de madeira, dentre outros.
	D) Identificar riscos e divulgar informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à saúde.

