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A 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

B 

AGENTE DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

C

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.sãopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

“Durante a guerra aprendi uma verdade que geralmente preferimos não enunciar: que o mais 1 

brutal da crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E que a luta mais árdua 2 

de todas é permanecer humano em condições desumanas” (Janina Bauman). “Inverno pela manhã”, 3 

obra de Janina Bauman, pode não ser apenas um conto baseado em uma história real e escabrosa da 4 

humanidade, entretanto, em forma de diário demonstra a realidade vivida sob a perspectiva de uma 5 

jovem moça nos guetos que questionava a vida e os motivos dos acontecimentos. 6 

O receio de entrar em caminhões do exército alemão sob os gritos dos militares, sendo 7 

levada para caminhos incertos e nunca mais retornar era pulsante. Por esse motivo, o livro é mais 8 

uma adaptação dos relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da segregação e do ódio que 9 

um conto ou uma história. 10 

Um exímio pensamento baumaniano é o retorno da ágora, que significa os debates e 11 

discussões abertos a todos, em uma forma de ouvir a todos, trazendo as assembleias próximas ao 12 

cidadão e que este tenha sua voz ouvida. Janina foi responsável  por muitas das ideias e grandes 13 

passagens dos livros do autor, pois criou, dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, pois 14 

permaneceu “humana em condições desumanas”. 15 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  Observe a frase abaixo destacada do Texto e 

assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo sublinhado: 

 

“...e que este tenha sua voz ouvida. (...)” 

(linhas 13) 

 

A) Presente do Indicativo 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo 

C) Presente do Subjuntivo 

D) Imperativo Afirmativo 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

02) De acordo com as regras de pontuação, as 

vírgulas que isolam a expressão “obra de Janina 

Bauman” (linha 4) no Texto é de uso: 

 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por ponto 

e vírgula. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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03) Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto 

afirmar que a palavra “mais” (linha 2) exerce a 

mesma função morfológica que a seguinte palavra 

retirada do texto: 

 

A) “em” (linha 4) 

B) “entretanto” (linha 5) 

C) “motivos” (linha 6) 

D) “nunca” (linha 8) 

 

04)  Em relação aos sujeitos dos verbos sublinhados nos 

trechos abaixo retirados do Texto, assinale a 

alternativa que os relaciona corretamente às suas 

classificações: 

 

I. “Durante a guerra aprendi uma verdade (...)” (linha 

1) 

II. “...que geralmente preferimos não enunciar. (...)” 

(linha 1) 

III. “E que a luta mais árdua de todas é permanecer 

humano. (...)” (linhas 2 e 3) 

 

A) I – Sujeito simples; II – Sujeito simples; III – Sujeito 

simples. 

B) I – Sujeito indeterminado; II – Sujeito indeterminado; 

III – Sujeito simples. 

C) I – Sujeito elíptico; II – Sujeito elíptico; III – Sujeito 

simples. 

D) I – Sujeito oculto; II – Sujeito inexistente; III – 

Sujeito simples. 

 

05)  A partícula “que” classifica-se em diferentes classes 

gramaticais a depender do contexto em que está 

inserida.  Nesse sentido, analise a partícula “que” do 

trecho abaixo retirado do Texto e assinale a 

alternativa na qual a partícula “que” sublinhada 

exerça a mesma função morfológica: 

 

“Por esse motivo, o livro é mais uma adaptação dos 

relatos escritos sob pressão de uma jovem vítima da 

segregação e do ódio que um conto ou uma história. 

(...)” (linhas 8 a 10) 

 

A) Esperava que você voltasse a tempo. 

B) O rapaz era mais dedicado que a menina. 

C) Nenhum desses que entraram na festa adquiriu o 

convite. 

D) A situação por que passou foi séria. 

 

06) Acerca da expressão “pode não ser” (linha 4), analise 

as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. É composta por um verbo de ligação e, portanto, 

insere-se em um predicado nominal. 

II. Possui como sujeito simples uma oração 

subordinada substantiva. 

III. Poderia ser corretamente substituído por “não se 

pode ser”. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

07)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

termo retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “Durante a guerra” (linha 1) – adjunto adverbial 

modo 

B) “entretanto” (linha 5) – adjunto adverbial de negação 

C) “motivos” (linha 6) – núcleo do objeto direto 

D) “pulsante” (linha 8) – adjunto adnominal 

 

08)  Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 

afirmar que nele há um período: 
 

“Janina foi responsável por muitas das ideias e 

grandes passagens dos livros do autor, pois criou, 

dentro de sua própria dor, a sua ágora particular, 

pois permaneceu “humana em condições 

desumanas”.” (linhas 13 a 15) 
 

A) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 

B) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas sindéticas. 

C) Composto, formado por duas orações coordenadas. 

D) Composto, formado por uma oração principal e duas 

orações subordinadas. 

 

09) No trecho do Texto “Um exímio pensamento 

baumaniano é o retorno da ágora (...)” (linha 11), 

podemos afirmar que nele não há termo algum 

classificado gramaticalmente como: 
 

A) Preposição 

B) Verbo 

C) Adjetivo 

D) Conjunção 
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10)  Em relação ao trecho “E que a luta mais árdua de 

todas é permanecer humano em condições 

desumanas. (...)” (linhas 2 e 3), assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O pronome “que” é um termo anafórico e retoma 

uma ideia presente no período anterior. 

B) A expressão “permanecer humano em condições 

desumanas” é classificado como predicativo do 

sujeito da oração a que pertence. 

C) A expressão “permanecer” poderia ser corretamente 

substituída por “que se permaneça”. 

D) Caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente 

após “todas”, haveria alteração da correção do 

período. 

 

11) A utilização da crase na frase abaixo é justificada 

pela seguinte regra gramatical: 

 

“À tarde, deixei o livro sobre sua mesa.” 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

palavra “tarde” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à tarde”. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, 

como em “à tarde”. 

 

12)  De acordo com as normas de concordância verbal, 

assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

indeterminado (textos adaptados de Jusbrasil, 

07/11/2016): 

 

A) É certo o ditado antigo e comprovamos mais uma vez 

com este texto: Junto a um grande homem, sempre há 

uma grande mulher. 

B) Janina Bauman fez exatamente o contrário, ela 

decidiu conviver com sua dor ao se deparar com o 

passado em inúmeras convenções sobre o tema. 

C) Tanto Bauman e Christie concordam que a falta de 

uma racionalidade embutida nas conjunturas das 

instituições e dos atos de todos é a real formadora de 

um abismo. 

D) As estruturas de uma sociedade contemporânea 

devem pautar-se em uma visão de comunidade, na 

qual vive-se em conjunto. 

 

13)  Em relação à regência verbal, assinale a alternativa 

em que o pronome relativo “que” sublinhado deverá 

ser precedido de preposição para que se obtenha a 

correção gramatical da frase: 

 

A) Nada que disser fará sentido agora. 

B) Qualquer uma das pessoas que compareceram à 

reunião precisam assinar o livro. 

C) O cargo que aspiramos já estava preenchido. 

D) A casa que estava à venda possui portas e janelas 

largas. 

 

14)  No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há um: 

 

“A possibilidade de essas pessoas deixarem o 

suplício e atentarem contra os moldes da civilização 

por eles conhecida é tremendo, formando assim 

novos inimigos e vilões dentro das bordas da 

cidade.” 

 

A) Erro de concordância verbal 

B) Erro de concordância nominal 

C) Erro de regência verbal 

D) Erro de pontuação 

 

15) Acerca do período e sua construção, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) As orações sem autonomia gramatical – isto é, que 

funcionam como termos essenciais, integrantes ou 

acessórias de outra oração – são denominadas 

subordinadas. 

B) A oração subordinada desempenha sempre uma 

função sintática, como de sujeito ou de objeto direto, 

por exemplo. 

C) As orações subordinadas adjetivas restritivas 

precisam a significação do substantivo ou pronome 

antecedente. 

D) As orações reduzidas se iniciam sempre por pronome 

relativo ou conjunção integrante, podendo ser 

classificadas em coordenadas ou subordinadas. 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

16)  Analise as informações abaixo a respeito à Intranet: 

 

I - Utiliza diferentes protocolos, serviços, portas e 

aplicativos servidores e clientes que a Internet utiliza; 

II - É restrita, sendo necessário uma autenticação do 

usuário para acessá-la. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

17)  Qual das alternativas abaixo não representa uma das 

tecnologias que fornecem segurança ao 

armazenamento e à troca de dados numa rede? 

 

A) Autenticação. 

B) Criptografia. 

C) Sistema Operacional. 

D) Controle de acesso. 

 

18)  O editor de texto Word 2010 realiza algumas 

funções, não sendo uma delas: 

 

A) Elaboração de tabelas. 

B) Edição de imagens. 

C) Elaboração de mala direta. 

D) Preenchimento relâmpago de dados. 

 

19)  Qual das alternativas abaixo representa um exemplo 

de software aplicativo? 

 

A) Adobe Flash. 

B) Windows. 

C) Linux. 

D) Second Life. 

 

 

 

20)  O Windows 10 apresenta incorporado a seu sistema 

um assistente pessoal inteligente chamado Cortana. 

Qual alternativa apresenta corretamente o atalho 

utilizado para ativar esse assistente? 

 

A) WINKEY + P. 

B) WINKEY + R. 

C) WINKEY + S. 

D) WINKEY + X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes princípios, 

EXCETO: 

 

A) Prevalência dos direitos humanos. 

B) Independência nacional. 

C) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

D) Pluralismo político. 

 

22) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes, EXCETO: 

 

A) É livre a manifestação do pensamento, mesmo o 

anonimato. 

B) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 

ou à imagem. 

C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias. 

D) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de 

internação coletiva; 

 

23) A ordem social tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo: 

 

A) O bem-estar e a justiça sociais. 

B) A seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 

C) A universalidade da cobertura e do atendimento. 

D) A irredutibilidade do valor dos benefícios. 

 
 

24) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que traz o preenchimento correto: 

 

“O termo _______ é polissêmico, utilizado na 

linguagem técnico-científica e na linguagem comum 

adquire significados variados. No campo da saúde, 

especialmente na Epidemiologia, corresponde a uma 

probabilidade de ocorrência de um evento.” 

 

A) Possibilidade. 

B) Risco. 

C) Regulação. 

D) Espacial. 

 

25) Sobre as ações de Vigilância Sanitária (VISA) e o 

objeto de cuidado, analise as afirmativas e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I. As ações de vigilância sanitária abrangem objetos de 
grande diversidade, cada vez mais ampliada à 

medida que se amplia a produção de bens e serviços, 
quer sejam destinados à satisfação de necessidades 

fundamentais ou supérfluos. E ainda existem aqueles 

que as sociedades incorporaram, mesmo sendo tão 
somente nocivos, como os derivados do tabaco.  

II. Compete à VISA “gerenciar” riscos associados às 

diversas atividades com esses bens e evitar que sejam 

produzidas ou ampliadas nocividades para a 

população e o ambiente. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

26) No controle sanitário da circulação de cargas e 

viajantes, a VISA: 

 

A) Faz o controle sanitário das condições sanitárias e 

adequação dos meios de transportes e seus elementos 

(água, ar, alimentos, dejetos, controle de vetores etc.), 

da área aeroportuária e seu entorno, bem como dos 

recintos alfandegados e faz o controle sanitário das 

cargas de interesse da saúde. 

B) Impõe penalidades ou encaminha o caso ao Poder 

Judiciário, quando há crimes contra a saúde pública e 

outros ilícitos. 

C) Impõe normas mais restritivas para melhor controle 

dos riscos. 

D) Faz apreensão cautelar de produtos ou interdição de 

atividades ou estabelecimentos de saúde ou outros. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que traz o conteúdo correto do 

preenchimento: 

 

“Entende-se por _____________ um conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir 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.” 

 

A) Vigilância em saúde. 

B) Vigilância sanitária. 

C) Vigilância epidemiológica. 

D) Vigilância precária. 

 

28) Sobre as áreas de instalações das áreas de preparação 

de alimentos, analise as alternativas e assinale a que 

traz informações INCORRETAS: 

 

A) As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas 

aos batentes.  

B) As portas das áreas de preparação e armazenamento 

de alimentos devem ser dotadas de fechamento 

automático.  

C) As janelas, aberturas externas das áreas de 

armazenamento e preparação de alimentos, inclusive 

o sistema de exaustão, devem ser providas de telas 

milimetradas, sem falha no revestimento e ajustadas 

aos batentes para impedir o acesso de vetores e 

pragas urbanas.  

D) As telas não devem ser removíveis para facilitar a 

limpeza periódica. 

 

29) Sobre a iluminação dos ambientes de preparo dos 

alimentos, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência 

CORRETA: 
 

(__) O ambiente deve ter iluminação uniforme, sem 

ofuscamentos, sem contrastes excessivos, sombras e 

cantos escuros.  

(__) As lâmpadas e luminárias devem estar limpas 

protegidas contra explosões e quedas acidentais e em 

bom estado de conservação, sem alterar as 

características sensoriais dos alimentos.  

(__) As instalações elétricas devem estar embutidas ou 

protegidas em tubulações internas e íntegras de tal 

forma a permitir a higienização dos ambientes. 

 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

30) Os alojamentos, lavabos, vestuários, sanitários e 

banheiros do pessoal auxiliar do estabelecimento 

deverão estar completamente separados das áreas de 

manipulação de alimentos, sem acesso direto e 

nenhuma comunicação com estas. Devem existir 

banheiros separados para cada sexo, em bom estado 

de conservação, constituído de vaso sanitário, pia e 

mictório para cada: 

 

A) 10 funcionários. 

B) 15 funcionários. 

C) 20 funcionários. 

D) 30 funcionários. 

 

31) Analise as afirmativas relacionadas às características 

dos manipuladores de alimentos e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

X - Os funcionários que manipulam alimentos devem 

apresentar os cabelos presos e protegidos por redes, 

toucas, não sendo permitido o uso de barba e objetos 

de adorno pessoal.  

Y - Todos esses funcionários têm que estar submetidos à 

supervisão e capacitação periódica em higiene 

pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e 

doenças transmitidas por alimentos. A capacitação 

deve ser comprovada mediante documentação, ou 

seja, certificados de treinamentos e reciclagem. 

W - Os manipuladores de alimentos exercem um papel 

significativo nas toxinfecções alimentares causadas 

por enterovírus, frequentemente encontrado nas 

lesões sépticas das mãos. 

Z - Frequentemente, os manipuladores de alimentos têm 

consciência do real perigo que a contaminação 

biológica ou química representa, e também de como 

evitá-las. 

 

A) Apenas X e Y estão corretas. 

B) Apenas W e Z estão corretas. 

C) Apenas Y, W e Z estão corretas. 

D) Apenas X e W estão corretas. 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

32) A temperatura das matérias-primas e ingredientes no 

preparo de alimentos que necessitem de condições 

especiais de conservação deve ser verificada nas 

etapas de recepção e de armazenamento. Os 

perecíveis devem cumprir os seguintes critérios de 

temperatura:  
 

A) Congelados devem ser mantidos a -18ºC, com 

tolerância até -8ºC sem sinal de descongelamento. 

B) Congelados devem ser mantidos a -18ºC, com 

tolerância até -12ºC sem sinal de descongelamento. 

C) Congelados devem ser mantidos a -20ºC, com 

tolerância até -16ºC sem sinal de descongelamento. 

D) Congelados devem ser mantidos a -20ºC, com 

tolerância até -14ºC sem sinal de descongelamento. 

 

33) O prazo máximo de consumo do alimento preparado 

e conservado sob refrigeração a temperatura de 4ºC, 

ou inferior, deve ser de: 
 

A) 9 dias. 

B) 7 dias. 

C) 5 dias. 

D) 3 dias. 

 

34) Com relação a classe toxicológica dos agrotóxicos, os 

agrotóxicos medianamente tóxicos, de classe III, 

devem receber faixa de identificação na cor: 
 

A) Vermelha. 

B) Branca. 

C) Verde. 

D) Azul. 

 

35) A intoxicação por carbamatos ocasiona uma 

síndrome colinérgica aguda semelhante à causada por 

Organofosfatos, contudo, geralmente não apresenta 

sintomatologia tão exuberante ao nível do: 
 

A) Sistema Nervoso Central. 

B) Sistema Pulmonar. 

C) Sistema Cardiovascular. 

D) Sistema Tegumentar. 

 

36) A maioria dos países no mundo, incluindo o Brasil, 

recomenda uma dose única da vacina BCG: 
 

A) Ao nascer. 

B) Aos 3 meses de vida. 

C) Aos 6 meses de vida. 

D) Aos 12 meses de vida. 

 

37) Vacinas com micobactérias vivas atenuadas – 

consistem de vacinas BCG geneticamente 

modificadas expressando os antígenos protetores de: 
 

A) M. tuberculosis. 

B) B. pertussis. 

C) C. tetani. 

D) H. Influenzae. 

38) Analise as afirmativas sobre as informações 

epidemiológicas e sua importância e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I - Essenciais para a formulação de políticas de saúde, 

planejamento e programação de ações e serviços; 
Auxiliam na gestão do sistema e dos serviços de 

saúde, oferecendo suporte à tomada de decisão. 

II - Contribuem para o estabelecimento de prioridades; 
Identificam fatores etiológicos e eventos que 

determinam a situação de saúde. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

39) Complete corretamente a lacuna do texto e assinale a 

alternativa que preencha a lacuna: 
 

“A febre amarela é doença infecciosa não-contagiosa 

causada por um arbovírus mantido em ciclos 

silvestres em que _______ atuam como hospedeiros 

amplificadores e mosquitos dos gêneros Aedes na 

África, e Haemagogus e Sabethes na América, são os 

transmissores.”  

 

A) Felinos. 

B) Macacos. 

C) Esquilos. 

D) Roedores. 

 

40) Sobre os coeficientes de mortalidade, analise os itens, 

responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência CORRETA: 
 

(__) Coeficiente de mortalidade infantil - (um dos 

indicadores mais empregados para medir níveis de 

saúde e de desenvolvimento social de uma região). A 

mortalidade infantil mede o risco de um nascido vivo 

morrer no seu primeiro ano de vida.  

(__) Coeficiente de mortalidade neonatal – (ou infantil 

precoce) – compreende o período neonatal precoce 

(0-28 dias) e o período neonatal tardio (>28 a 90 

dias).  

(__) Coeficiente de natimortalidade – perdas fetais que 

ocorrem a partir da 18ª semana de gestação, ou em 

que o concepto tem peso ao redor de 2.000 g e cerca 

de 45 cm. Nº de natimortos/ natimortos mais nascidos 

vivos no mesmo período. 

(__) Coeficiente de mortalidade perinatal – óbitos ocorrido 

um pouco antes, durante e logo após o parto, inclui os 

natimortos e as crianças nascidas vivas mas falecidas 

na primeira semana de vida. 
 

A) V – F – V – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – V – F – V. 

D) F – V – V – F. 

 


