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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
11. Nos dias atuais, pode-se entender Moral como: 

 
A) Um código de postura aceito por um grupo de 

pessoas. 
B) O conjunto de normas internas de cada pessoa. 
C) A reflexão sobre a conduta do indivíduo. 
D) O processo subjetivo de conduta de uma pessoa. 
E) O conjunto de leis de uma profissão. 

 
 
12. Em um grupo social que tem como forma de punição, 

em caso de crimes considerados hediondos, a pena 
de morte, nota-se: 
 
A) Uma questão ética, visto que é fruto de uma 

reflexão. 
B) Uma questão ética, pois reflete um processo dos 

tempos atuais. 
C) Uma questão moral, pois depende de uma 

aceitação de um grupo social. 
D) Uma questão moral, pois a vida pode ser medida 

como valor social. 
E) Uma questão moral, visto que é resultado de uma 

reflexão. 
 
 
13. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
 

14. O Código de Ética do Biólogo, aprovado através da 
Res. 02 do CFBio, começou a vigorar a partir de: 
 

A) Março de 2002. 
B) Setembro de 1979. 
C) Março de 2009. 
D) Outubro de 1993. 
E) Março de 2000. 

 
 
15. A ética é: 

 
A) O conjunto de normas que regem o cotidiano de 

um grupo. 
B) O conjunto de normas internas de cada pessoa. 
C) O código de postura escrito e aceito por um 

grupo de pessoas. 
D) O processo objetivo de conduta pessoal. 
E) A ciência da moral. 

 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. As chuvas, que neste verão acometeram o Brasil, 
provocaram enchentes no Sul e no Sudeste. Devido 
às enchentes, passaram a ser mais frequentes 
doenças como leptospirose, hepatite A, febre tifóide e 
Escherichia coli.  
Sobre estas doenças, podemos afirmar que: 
 
I. Todas as doenças citadas são bacterianas, 

apenas a hepatite A é viral. 
II. Após uma enchente invadir uma moradia, basta 

secar tudo e voltar a ocupá-la, sem maiores 
problemas. 

III. Uma das preocupações das autoridades 
sanitárias pós-enchente é a distribuição de água 
potável e a orientação para a higienização das 
moradias.  

 
A) Apenas a primeira e a terceira afirmativas estão 

corretas. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Todas as afirmativas estão erradas. 
D) Apenas a primeira e a segunda afirmativas estão 

corretas. 
E) Apenas a terceira afirmativa está correta. 

 
 
17. A dengue é uma doença típica de verão. Ela é 

causada por um vírus transmitido ao homem, e causa 
sintomas mais graves quando adquirida numa 
segunda vez.  Para evitar um problema social, 
podemos fazer campanha pública que: 
 
A) Promova uma vacinação em massa da 

população. 
B) Melhore a alimentação da população.  
C) Vacine os animais domésticos. 
D) Elimine água parada, o que viabiliza criadouros 

de mosquitos nas residências. 
E) Pode a vegetação de rua da cidade. 
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18. O aumento de casos de gripes e resfriados é 
esperado nos meses de inverno. Essas viroses são 
confundidas entre si, embora sejam causadas por 
vírus diferentes e tenham sintomas diferentes.  Em 
2009 surgiu um novo vírus, no México, que colocou a 
OMS em alerta. Este vírus foi chamado H1N1, Gripe 
Nova, Gripe A ou Gripe Suína. Este vírus: 
 
A) Causa muita tosse, espirros, febre fraca e diarreia 

forte. 
B) Provoca sintomas semelhantes aos de um 

resfriado leve, e por isto é tratado com o mesmo 
medicamento. 

C) É altamente contagioso e ataca apenas as vias 
aéreas superiores, ou seja, é um rinovírus. 

D) É transmitido pelo ar e pela ingestão de carne de 
porco contaminada. 

E) Ataca o sistema respiratório e atinge fortemente 
as grávidas. 

 
19. Numa visita a uma lanchonete da cidade, uma equipe 

da vigilância sanitária encontrou alimentos fora de 
refrigeração (carnes), muita sujeira e produtos fora do 
prazo de validade (enlatados estufados e 
enferrujados). Com relação a isso é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Existe perigo de contaminação por bactéria 

botulínica nos enlatados e problemas com a 
ingestão de carne estragada, com alto risco para 
a saúde. 

B) Existe perigo de contaminação por vírus na carne 
e nos enlatados, com alto risco para a saúde. 

C) Existe perigo de contaminação por protozoário na 
carne e nos enlatados, com alto risco para a 
saúde. 

D) A sujeira facilita a proliferação de moscas no 
interior do estabelecimento; portanto, pode haver 
ninfas de moscas sobre a carne, com perigo 
baixo para a saúde. 

E) A sujeira facilita uma infestação de protozoários 
na carne e uma proliferação de vírus no enlatado, 
com perigo médio para a saúde. 

 
20. Leia o texto a seguir: 
 

DONOS DE TERRENOS DEVEM MANTER O 
IMÓVEL LIMPO E CERCADO. 

 
A Secretaria Municipal do Urbanismo alerta os 
proprietários de terrenos em Curitiba sobre a 
necessidade de manutenção do imóvel. No primeiro 
semestre de 2009, foram emitidas 5.656 notificações 
para que donos de terrenos mantenham o espaço 
limpo e vedado por muros ou cercas e as calçadas 
conservadas. Nesse período, a Prefeitura aplicou 
1.384 multas. Quando está dentro das normas, o 
imóvel se torna mais seguro. O fechamento evita 

invasões, enquanto a limpeza previne proliferação de 
roedores e insetos e diminui o risco de doenças. A 
população também pode ajudar, não jogando lixo nos 
terrenos baldios. 
Multa: O proprietário que não deixar o terreno limpo e 
cercado recebe uma notificação e tem 30 dias para 
resolver o problema. Depois disso, os fiscais voltam 
ao local para uma nova vistoria. Caso o espaço não 
esteja em ordem, é emitido o auto de infração. 
Quando a limpeza não é feita, aplica-se multa de 
R$300,00. Se o problema é na área de passeio, o 
valor é de R$400,00. Caso o proprietário não resolva 
o problema, a multa tem valor dobrado. Em último 
caso, o Município faz a limpeza e o preço do serviço 
é cobrado do dono do imóvel. Se a área do terreno 
possuir bosque, a limpeza e o fechamento devem ser 
autorizados pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 
A população é a maior aliada da Prefeitura para 
manter a ordem e a limpeza na cidade. Grande parte 
dos terrenos com problemas fiscalizados pela 
Secretaria Municipal do Urbanismo foi denunciada 
pelo telefone 156. 
A LIMPEZA DEVE INCLUIR ALGUNS 
PROCEDIMENTOS: 
> Roçar ou capinar. 
> Remover os entulhos e o lixo existentes. 
> Manter a calçada (passeio) limpa, conservada e: 
Drenar (quando necessário). 
> Evitar que o local se torne viveiro de ratos e 
insetos. 

 
Segundo o texto, as medidas visam ao impedimento 
da proliferação de doenças urbanas como: 

 
I. Dengue.  
II. Gripe A. 
III. Leptospirose. 
IV. Febre tifoide. 
V. Cólera. 

 
A) Todas as doenças serão evitadas. 
B)  Nenhuma das doenças será diretamente evitada. 
C) Apenas as doenças I, III, IV e V serão 

diretamente evitadas. 
D) Apenas as doenças I, III e IV serão diretamente 

evitadas. 
E) Apenas as doenças I, IV e V serão diretamente 

evitadas. 
 
21. Dos insetos a serem combatidos nos terrenos 

abandonados, os que trariam mais problemas para a 
saúde publica seriam: 
 
A) Muscas, Aedes e Periplaneta. 
B) Loxoceles, Aedes e Ratus. 
C) Drosophila, Loxoceles e Periplaneta. 
D) Ratus, Periplaneta, e Muscas. 
E) Drosophila, Loxoceles e Aedes. 
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22. Leia o texto a seguir: 
 

NOVOS PARQUES E RESERVAS PRESERVAM 
FLORESTA NATIVA DA CIDADE. 

 
A criação de novos parques, bosques e reservas 
particulares naturais, nos últimos cinco anos, ampliou 
a preservação de florestas nativas em Curitiba. Em 
cinco anos, a cidade ganhou quatro novos parques, 
dois bosques públicos e três reservas particulares do 
Patrimônio Natural Municipal. (...) São proprietários 
de áreas que estão colaborando com a preservação 
de florestas nativas da cidade. Curitiba é a única 
cidade do país a ter lei municipal para criação de 
reservas ambientais particulares urbanas com 
vantagens financeiras para os proprietários. (...) 
Todas as reservas particulares estão na bacia do rio 
Barigui. A primeira é a Reserva do Cascatinha, em 
Santa Felicidade. No Campo Comprido, a menos de 
10 quilômetros do Centro, fica a Reserva Ecoville. A 
última foi criada em dezembro passado, e fica 
praticamente anexa ao parque Barigui. As reservas e 
os novos parques e bosques preservam 431.333 
metros quadrados de área verde. 
Particular - Pela lei que cria as reservas particulares, 
os proprietários não perdem o direito de propriedade, 
ao transformar a área em Reserva Municipal, e 
ganham da Prefeitura o direito à isenção do valor do 
terreno do bosque no cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 
Outra vantagem é a permissão para transferir 100% 
do potencial construtivo (aquilo que deixará de 
construir para preservar) para outras áreas da cidade 
que não tenham restrições ambientais, ou negociar o 
potencial com o mercado da construção civil. 
Reservas Particulares: Cascatinha: 8 mil m², em 
Santa Felicidade. Ecoville: 17 mil m², no Campo 
Comprido. Barigui: 2.100 m², no Santo Inácio. 
Parques e Bosques: Parque Cambuí, no bairro 
Fazendinha, com 99.301 m².  Parque Lago Azul, no 
Ganchinho, com 126.615 m². Bosque Irmã 
Clementina, Bairro Alto, com 19.144 m². Parque Túlio 
Vargas, na Cidade Industrial, 65.073 m². Bosque de 
Preservação da Biodiversidade Santo Inácio I, Santo 
Inácio, 11.000 m². Parque Italiano, no Butiatuvinha, 
com 82.600 m². 

Fonte: www.curitiba.gov.pr.br/...  24/ 03/2010. 

 
Segundo o texto acima, a cidade de Curitiba tem: 

 
A) Mais leis municipais para criações de parques 

que todo o restante do país. 
B) Uma legislação de criação de parques e áreas 

ambientais única no país. 
C) Mais potencial construtivo que outras cidades do 

país. 
D) Mais áreas para permutar com os proprietários do 

que áreas a serem protegidas. 
E) Permissão para construir em área preservada, 

desde que o proprietário mantenha a mata nativa. 

23. Uma reserva que contenha animais e plantas nativas 
encontradas em uma cidade pode ser considerado 
(a) um(a): 
 
A) Biocenose. 
B) População. 
C) Biodiversidade. 
D) Delimitação. 
E) Bioma. 

 
 
24. Um estudo de novembro de 2002 realizado em 60 

instituições públicas do Brasil, incluindo creches, pré- 
escolas, jardins-de-infância e escolas de ensino 
fundamental, revelou que elas se configuram fontes 
de alérgenos e potencial desencadeadoras de crises 
em crianças alérgicas ou com crises asmáticas. 
Foram encontrados altos índices de endotoxina (de 
origem bacteriana), ácaros, baratas e alérgenos de 
cães e gatos na poeira aspirada nestes 
estabelecimentos, sendo que os valores deles entre a 
coleta matutina, antes da chegada das crianças, e 
pós-higienização noturna ficaram constantes. Isto 
parece indicar que tanto a presença das crianças 
quanto os procedimentos de higienização não 
interferem na quantidade de alérgenos. O trabalho foi 
realizado pela equipe da pesquisadora Vera E. V. 
Rullo, da Unifesp (Universidade Federal de São 
Paulo). 
Um dos problemas com a presença das baratas é a 
contaminação de alimento com Salmonella 
(FUNASA, 2004), que, ao penetrar no organismo, 
torna-se parasita, provocando sintomas graves ao 
completar seu ciclo de vida. Marque os sintomas a 
ela relacionados e o grupo ao qual a Salmonella 
pertence: 

 
A) Diarreia e vômito – bactéria. 
B) Tosse e coriza – vírus. 
C) Febre e diarreia – protozoário. 
D) Vômito e febre – vírus. 
E) Dor de garganta e diarreia - bactéria. 

 
 
25. A contaminação vertical de AIDS se dá quando: 

 
A) Parceiros fazem sexo sem proteção. 
B) A mãe soropositiva amamenta o bebê. 
C) Existe doação via banco de sangue. 
D) Bebe-se no copo de um portador. 
E) Abraça-se um portador. 
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26. A tuberculose é uma doença considerada emergente 
no Brasil, causando 2 milhões de óbitos e 9 milhões 
de novos casos por ano (OMS- abril de 2005). Sobre 
a doença é correto afirmar: 
 
A) A vacina tríplice protege contra este bacilo. 
B) Ela atinge preferencialmente os pulmões, mas 

também pode afetar ossos, rins e cérebro.  
C) Febre alta, tosse seca por mais de duas semanas 

e catarro são os sintomas desta doença viral. 
D) A vacina BCG protege, e suores noturnos são os 

principais sintomas desta doença viral. 
E) Segundo a OMS, em 2009 o Brasil foi o primeiro 

colocado em número de mortes por tuberculose 
(doença que não tem cura) no mundo.  

 
 
27. Uma das vias de contaminação de toxoplasmose em 

mulheres grávidas se dá pelo manuseio de fezes de 
felinos. Isto ocorre porque: 
 
A) Esta bactéria pode estar presente nas fezes dos 

felinos e contaminar a mulher com graves 
conseqüências por via respiratória. 

B) Este vírus pode usar as fezes secas do felino 
como meio de aspersão podendo chegar ao 
aparelho respiratório da mulher.  

C) Este protozoário infesta as fezes dos felinos 
durante o período em que elas estão em contato 
com o solo, e depois penetram pela pele da 
mulher.  

D) Este protozoário tem felinos como hospedeiros 
definitivos e as fezes podem estar contaminadas 
com oocistos. 

E) Esta bactéria infecta as fezes dos felinos pela 
contaminação de moscas, que a deposita sobre 
os dejetos alguns minutos após sua deposição, 
penetrando por baixo das unhas da mulher. 

 
28. O uso do controle biológico, embora não seja uma 

prática generalizada entre os agricultores, mostra 
avanços significativos em alguns cultivos devido aos 
esforços de instituições de pesquisa, como a 
Embrapa. Um exemplo de sucesso é o controle da 
lagarta da soja (Anticarsia gemmatallis) por meio do 
Baculovirus anticarsia. 
 
O controle biológico de uma cultura deve começar: 
 
A) Com o reconhecimento dos inimigos naturais da 

praga chave da cultura. 
B) Com a escolha de qualquer tipo de solo para o 

plantio. 
C) Com a diminuição da diversidade de espécies 

envolvidas no plantio. 
D) Propiciando a reprodução de organismos com 

potencial para se tornar praga. 
E) Com a perda da estabilidade ecológica do 

ecossistema, dificultando o desenvolvimento do 
organismo com potencial para se tornar praga. 

29. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PL203/91) 
foi aprovada por unanimidade na Câmara dos 
Deputados, após 19 anos de discussão. O texto 
aprovado define três princípios básicos: o do poluidor 
pagador - quem gera resíduo será responsabilizado 
por ele -, o de responsabilidade compartilhada - toda 
a cadeia tem algum grau de responsabilidade, do 
fabricante ao consumidor, passando pelo 
comerciante -, e o da logística reversa, que determina 
que produtos e embalagens no fim de sua vida útil 
devem retornar para o ciclo de vida, incentivando a 
reciclagem. O projeto agora está no Senado, onde a 
tramitação deverá ser rápida, visto que, na opinião de 
Silvano Silvério, diretor de Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente, é um projeto antigo e foi 
um grande acordo com a sociedade brasileira. 
(Revista Sustentabilidade, 17/3/2010). Segundo o site 
da Honda, fabricante de motos e automóveis, todo o 
lixo é separado. O lixo tóxico é incinerado, em acordo 
com a legislação vigente. O gráfico adaptado a seguir 
representa a Porcentagem de destinação de 
resíduos:  

 
Analisando o gráfico, é possível dizer que as fábricas 
da Honda estão:  
 
A) Em desacordo, uma vez que grande parte do 

material ainda vai para o aterro. 
B) De acordo, mas já que a lei é muito recente não 

importa o destino do lixo até a aprovação do 
Senado. 

C) De acordo com a nova legislação quanto a 
resíduos sólidos. 

D) Em desacordo, já que não mostra o destino que 
as fábricas dão aos resíduos sólidos. 

E) Em desacordo, já que incinera parte do lixo e 
compromete a qualidade do ar.  

 
 
 
 
 

Reciclagem 

Reciclagem 

Incineração 

Incineração 
Aterro 

Aterro 
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30. A cidade de Curitiba recolhia e separava seus 
resíduos sólidos até 2007, segundo o gráfico. Para 
seus dejetos, utiliza o aterro sanitário da Caximba.  
Analisando o gráfico, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 
 

A) 66%, entre papel e matéria orgânica, é a 
porcentagem de lixo que deveria ir ao aterro da 
Caximba. 

B) Os catadores dificultam os dados, pois eles ficam 
com a maioria do lixo que deveria ser coletado. 

C) O vidro e o metal misturados com a matéria 
orgânica não permitem a classificação do lixo em 
itens. 

D) O espaço do aterro da Caximba mostra que ainda 
não há necessidade de uma separação tão 
específica. 

E) Destes resíduos, o aterro sanitário da Caximba 
deveria receber no máximo 50%. 

 
 
31. A degradação ambiental ocorre em toda parte com 

maior ou menor intensidade. Para minimizar os 
danos ambientais é preciso que seja feito um manejo 
adequado da exploração dos recursos naturais, bem 
como de outras atividades econômicas. Se a 
ocupação for de uma bacia hidrográfica, por exemplo, 
o planejamento, deve com certeza: 
 
A) Desconsiderar a vida selvagem em função da 

obra. 
B) Proteger e relocar os seres vivos, mantendo ao 

máximo as características do local original. 
C) Criar acessos asfaltados e canteiros de obra 

adequados. 
D) Dispensar estudos de solo, pois uma bacia 

hidrográfica não tem nada a ver com solo. 
E) Escolher apenas os seres úteis ao homem para 

proteger.  
 
 
 
 
 
 

32. São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde 
quanto às estratégias da Saúde da Família: 
 
I. Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua 

rede de serviço, visando à organização do 
sistema local de saúde. 

II. Assegurar o cumprimento do horário integral com 
jornada de 30 horas semanais de todos os 
profissionais de saúde, com exceção daqueles 
que devem dedicar ao menos 15 horas para 
atividades de residência multiprofissional. 

III. Estimular e viabilizar a capacitação específica 
dos profissionais das equipes dos profissionais 
da saúde. 

 
Sobre as afirmações, podemos dizer que: 

 
A) Apenas a primeira e a terceira são corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Todas estão erradas. 
D) Apenas a primeira e a segunda são corretas. 
E) Apenas a terceira é correta. 

 
 
33. A Lei Federal No. 8.080/90 insere a saúde do 

trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
prevê no seu Artigo 6 a execução das seguintes 
ações: 
 
I. Vigilância sanitária. 
II. Vigilância epidemiológica. 
III. Saúde do trabalhador. 
IV. Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 
 

A) Apenas a primeira e a terceira afirmativas são 
corretas. 

B) Todas as afirmativas são erradas. 
C) Todas as afirmativas são corretas. 
D) Apenas a primeira e a segunda afirmativas são 

corretas. 
E) Apenas a terceira afirmativa é correta. 

 
 
34. A III Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, conferência global realizada em Sundsvall, na 
Suécia, em 1991, foi a primeira a focar diretamente a 
interdependência entre saúde e ambiente em todos 
os seus aspectos (WHO, 1991). Ocorreu na 
efervescência prévia à primeira das grandes 
conferências das Nações Unidas previstas para 
"preparar o mundo para o século XXI": a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e a Rio-92. Ampliava-se, então, a 
consciência internacional de indivíduos, movimentos 
sociais e governos sobre os riscos de um colapso do 
planeta diante das inúmeras e profundas agressões 
ao meio ambiente. O evento trouxe, com notável 
potência, o tema do ambiente para a arena da saúde, 
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não restrito apenas à dimensão física ou natural, mas 
também enfatizando as dimensões social, 
econômica, política e cultural. Assim, referem-se aos 
espaços em que as pessoas vivem: a comunidade, 
suas casas, seu trabalho e os espaços de lazer, 
englobando também as estruturas que determinam o 
acesso aos recursos para viver e as oportunidades 
para ter maior poder de decisão, (vale dizer, as 
estruturas econômicas e políticas). A conferência 
sublinha quatro aspectos para um ambiente 
favorável. Que aspecto condiz com a proposta da 
conferência? 
 
A) A dimensão econômica que não requer um 

reescalonamento de recursos sociais, incluindo a 
saúde e o desenvolvimento sustentável. 

B)  A dimensão política que requer a centralização 
de recursos e responsabilidades nos processos 
decisórios. 

C) A dimensão social que não leva em consideração 
o conhecimento popular, mas somente o 
conhecimento científico. 

D) A utilização da mulher em todos os setores 
sociais, inclusive o político e o econômico. 

E) A conferência não levou em conta os valores 
tradicionais e as heranças culturais de muitas 
sociedades. 

 
 
35. O cuidado inadequado na separação de lixo pode 

render multas à população. Depois de visitar mais de 
100 mil residências, condomínios e estabelecimentos 
comerciais nos últimos dois anos, a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente aplicou 562 multas por 
descumprimento das orientações e fez 739 
notificações. As multas aplicadas variam de R$ 
250,00 a R$ 12.800. Todos os dias, um grupo de 40 
agentes de educação ambiental do programa Cidade 
Limpa, da Prefeitura, percorrem as ruas de Curitiba 
para orientar a população sobre separação de lixo e 
os horários de disposição dos materiais para coleta. 
Exposto ao tempo e à ação de coletores informais, o 
lixo pode acabar se espalhando pelas ruas, calçadas 
e galerias de águas pluviais. O lixo esparramado 
também dificulta o trabalho dos coletores do 
caminhão de limpeza e eleva os custos do serviço. “A 
colaboração dos cidadãos é fundamental para que a 
cidade permaneça limpa e o dinheiro público seja 
bem aplicado”, diz o secretário municipal do Meio 
Ambiente, José Antonio Andreguetto. Os horários de 
coleta do lixo podem ser consultados na página da 
Prefeitura na internet. (O Morador, 12 de abril de 
2010).  

 
 

 

A figura demonstra uma situação em que: 

 

A) A responsabilidade é da população pela 
disposição do lixo em local inadequado, em 
sacos inadequados e em horários inadequados. 

B) A responsabilidade é da Prefeitura, que não 
divulga adequadamente seus programas de 
coleta de lixo. 

C) Não é passível de notificação ou de multa porque 
é uma rua de bairro e a legislação não se aplica. 

D) A responsabilidade é codividida entre população 
e Prefeitura, porque é responsabilidade da 
Prefeitura não permitir a ação dos animais que 
destruíram os sacos e espalharam o lixo, embora 
a população tenha colocado em horário errado. 

E) A colaboração dos cidadãos está ocorrendo no 
momento em que eles colocaram o lixo em sacos 
e colocaram os sacos na rua. O horário em que 
isto ocorre é um problema que afeta apenas a 
prefeitura, e não apresenta vantagem no controle 
da saúde. 

 
36. A Lei Antifumo entrou em vigor em Curitiba no dia 19 

de novembro de 2009. Ela proíbe fumar em locais 
fechados de uso coletivo e acaba com os chamados 
“fumódromos”, ambientes exclusivos para fumantes, 
em empresas, bares  e  restaurantes. 

 
 

A razão que justifica a proibição do tabaco e é usada 
pelo governo e pelos médicos diz respeito ao fato de 
que: 

Fonte: blogdofrave.ig.com.br 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 10 

 
 

I. Os “fumódromos” não isolavam a fumaça e eram 
muitas vezes um corredor. 

II. Garçons e outros profissionais continuavam 
expostos à fumaça prejudicial. 

III. Fumar em local público expõe fumantes passivos 
à ação do cigarro. 

IV. Os fumantes ativos e passivos causam custos ao 
Sistema de Saúde. 

 
A) Apenas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I e II estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E)  Apenas I e IV estão corretas. 

 
 
37. O leite materno é completo. Isso significa que até os 

6 meses o bebê não precisa de outro alimento (chá, 
suco, água ou outro leite). Depois dos 6 meses, a 
amamentação deverá ser complementada com 
outros alimentos. A mãe pode continuar 
amamentando até 2 anos. O leite materno funciona 
como uma verdadeira “vacina”, protegendo a criança 
de muitas doenças. Além disso, é limpo, está sempre 
pronto e na temperatura correta. Isso sem falar que a 
amamentação favorece um contato mais íntimo entre 
a mãe e o bebê. Além de todas estas vantagens, 
podemos considerar que o ato de amamentar:  
 
I. Ajuda a reduzir o peso mais rapidamente após o 

parto. 
II. Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, 

diminuindo o risco de hemorragia e de anemia 
após o parto. 

III. Reduz o risco de câncer de mama. 
IV. É um método 100% eficiente para evitar uma 

nova gravidez, se a amamentação for exclusiva. 
 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
E) Apenas a I e a II estão corretas. 
 
 

38. Estudando o gráfico sobre gravidez na adolescência 
(de 11 a 19 anos) podemos perceber que: 

A) A principal causa da gravidez na adolescência é 
o mau uso ou a falta dos métodos contraceptivos. 

B) O desejo de se tornar mãe contribui com a menor 
parcela das causas da gravidez adolescente.  

C) A soma de todos os outros fatores não supera a 
curiosidade e a inconsequência da adolescente.  

D) A distribuição de contraceptivos gratuitamente 
acabaria com a questão da gravidez precoce. 

E) A gravidez na adolescência, na realidade, acaba 
sendo vantajosa, pois uma mãe adolescente 
corre menos riscos na gravidez que uma mulher 
adulta. 

 
 
39. As autoridades locais de uma pequena cidade 

discutem a situação sanitária de seu município e 
identificam três doenças merecedoras de maior 
atenção: tripanossomíase, esquistossomose e 
ascaridíase. Para prevenção de novos casos, 
algumas propostas foram elaboradas: 
 
1ª Proposta: Efetuar campanhas de vacinação. 
 
2ª Proposta: Educação para população no que diz 
respeito a noções de higiene e tratamento da água. 
 
3ª Proposta: Expansão da rede de saneamento 
básico, bem como melhoria e manutenção da rede já 
existente. 
 
4ª Proposta: Melhoria nas condições de moradia. 
 
5ª Proposta: Campanha educativa no sentido de 
conscientização da população no que se                           
refere aos perigos oriundos de banhos em lagoas. 
 
6ª Proposta: Campanhas educativas quanto ao uso 
de inseticidas. 
 
7ª Proposta: Drenar e aterrar as lagoas do município. 

   
Para que se possa controlar a ascaridíase, as 
propostas que trarão maior benefício, caso sejam 
implantadas pela Prefeitura local, serão as de 
números: 

 
A) Propostas 1 e 3. 
B) Propostas 2 e 3. 
C) Propostas 2 e 5. 
D) Propostas 1 e 4. 
E) Propostas 3 e 7. 

 
 
 
 
 

diariodeumabia

h... 
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40. Uma família em Curitiba (pai, mãe, duas crianças e 
um idoso) chama a Prefeitura para denunciar a 
presença de animais no telhado de sua casa. A 
equipe constata um bando de morcegos como os da 
figura. O procedimento correto da equipe deve ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Coletar alguns espécimes e passar a pasta 
venenosa para que todos os morcegos morram, 
já que põem em risco o bem-estar da família. 

B) Dizer à família para não se preocupar, uma vez 
que os morcegos são frugívoros e não oferecem 
nenhum tipo de perigo a humanos naquelas 
condições. 

C) Dizer à família que, em razão do fato de que eles 
possuem dois cães e um gato vacinados contra a 
raiva, não corre perigo contra os morcegos 
hematófagos. 

D) Coletar esses animais, claramente hematófagos, 
matá-los e mandá-los a um museu. 

E) Orientar o desalojamento e vedamento das 
possíveis entradas dos animais, visto que, 
embora eles não sejam hematófagos, suas fezes 
podem transmitir doenças a humanos. 

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Morcego 


