ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: AGENTE DE CORREIÇÃO (CÓD. 144)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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.
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População
1
2
3
4
5
6
7
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10
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14
15
16
17
18
19
20
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22
23
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26
27
28
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38
39
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41
42
43
44
45

Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, notase que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que
assola todos os lugares.
A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos,
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica.
A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo.
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição.
A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança
justa, cooperativa e interativa.
A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou
nada faz para ajudá-la.
O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade
reinante no país.
Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia, haveria o caos social absoluto.
O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida.
A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça.
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos.
Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções,
extorsões, lesões corporais...
Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de
fato vem ocorrendo no nosso país.
Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira
bem merece.
Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão
Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br
Fonte: www.infonet.com.br
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01) O texto evidencia a necessidade de:
A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o
policial militar a uma melhor prestação de serviço à
sociedade.
C) contenção do abuso de violência que permeia, não
raro, a ação militar, através de treinamento e punição.
D) que haja a conscientização da sociedade de que todos
são responsáveis pela Segurança Pública.
02) Está contida no texto uma:
A) informação publicitária.
B) interpretação de teses científicas.
C) exposição de fatos.
D) narrativa que envolve personagens.
03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em:
A)

“bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”.
(L.25)

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme”
preserva a relação estabelecida anteriormente.
C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade.
D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo.
04) Leia os itens abaixo:
I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção
possível e até impossível,” (L.17)
II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18).
Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma
ideia de:
A) Adição.
B) Ressalva.
C) Conclusão.
D) Explicação.
05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de
inteiro é:
A) “...toda a sociedade” (L.11).
B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13).
C) “...a regular as interações sociais” (L.16).
D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais”
(L.25/26).
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06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto,
é CORRETO o que se afirma em:
A) “ainda” (L.6) expressa aproximação.
B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de
“só” (L.12).
C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por
“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido
para a frase.
D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de
quantidade.
07) É CORRETO o que se afirma em:
A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26),
manterá a mesma função sintática se houver a troca do
verbo haver por existir.
B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional”
(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são
termos marcadores de limite.
C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica
exclusão.
D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante
brasileira.
08) A alternativa em que há correspondência de sentido
entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a
composta, indicada à direita, é:
A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido.
B) “haveria” (L.26) – podia haver.
C) “precisa” (L.32) – estaria precisando.
D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar.
09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a:
A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social
absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no
passado.
B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”.
C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo.
D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de
exclusão.
10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em:
A) “em todos os lugares” (L.8).
B) “do povo” (L.33).
C) “nada” (L.18).
D) “das partes envolvidas” (L.20).
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11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25).
A) “da conscientização” (L.5).
B) “do povo” (L.33).
C) “da criminalidade” (L.10).
D) “das Leis Penais” (L.26).
12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre”
(L.21) são classificados como:
A) Apenas encontros consonantais.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas dígrafos.
D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são
respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona.
B) Oxítona – paroxítona.
C) Paroxítona – paroxítona.
D) Oxítona – proparoxítona.
14) Passando a oração “O estudo das relações humanas
constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz
passiva, a expressão verbal correspondente ficará
sendo:
A) é constituída.
B) será constituída.
C) seria constituída.
D) era constituída.
15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento”
(L.7) significa:
A) Distribuição.
B) Destruição.
C) Redução.
D) Agravamento.

CARGO: AGENTE DE CORREIÇÃO – CÓD. 144
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis
por 3 e por 5 ao mesmo tempo?

Cálculos

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três
provas de matemática:
Pedro
Mateus
João
Tiago

1ª PROVA
7,0
5,3
7,0
10,0

2ª PROVA
8,5
3,2
7,0
3,5

3ª PROVA
9,0
10,0
7,5
8,5

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas?
A) Pedro.
B) Matheus.
C) João.
D) Tiago.
18) Um número natural é divisível por 3 sempre que:
A) Os dois últimos algarismos formam um número
divisível por 3.
B) É impar.
C) A soma de seus algarismos forma um número divisível
por 3.
D) É par.
19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários
20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em
litros é:
A) 5.000
B) 10.000
C) 40.000
D) 80.000
20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números
são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em
questão?
A) 608
B) 1.168
C) 2.168
D) 4.270
CARGO: AGENTE DE CORREIÇÃO – CÓD. 144
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QUESTÕES DE 21 A 50
77

21) A respeito do vírus da dengue, indique a opção
INCORRETA.

25) Segundo a OMS, a Educação em Saúde é entendida
como:

A) O vírus da dengue não é considerado um arbovírus.

A) Sendo uma combinação de ações e experiências de
aprendizado planejado, com o intuito de habilitar as
pessoas a obterem controle sobre fatores
determinantes e comportamentos de saúde.

B) O período do ano com maior transmissão são os
meses mais chuvosos de cada região.
C) O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito
Aedes aegypti, que precisa de água parada para se
proliferar.
D) Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1,
2, 3 e 4).
22) Os principais sintomas da dengue incluem, dentre
outros:
I.
II.
III.
IV.

Manchas vermelhas no corpo.
Febre alta > 38.5 ºC.
Mal-estar.
Dores musculares intensas.

A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 1.
B) 2.
C) 4.

B) Uma forma de abordagem que, enquanto um processo
amplo na educação, proporciona construir um espaço
muito importante na veiculação de novos
conhecimentos e práticas relacionadas.
C) Um conjunto de atividades que sofrem influência e
modificação de conhecimentos, atitudes, religiões e
comportamentos, sempre em prol da melhoria da
qualidade de vida e de saúde do indivíduo.
D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
26) As doenças infantis que costumam ocorrer com mais
frequência são:
I.
II.
III.
IV.

Catapora.
Caxumba.
Poliomielite.
Acidente Vascular Cerebral.

D) 3.

É CORRETO o que se afirma em:

23) Acerca dos aspectos relacionados à transmissão da
dengue, assinale a opção ERRADA.

A) I e II.

A) Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro
sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus
para outras pessoas.
B) Não há transmissão da mulher grávida para o feto,
mas a infecção por dengue pode levar a mãe a abortar
ou ter um parto prematuro; além da gestante estar
mais exposta para desenvolver o quadro grave da
doença, que pode levar à morte.
C) A dengue não é transmitida de pessoa a pessoa e não
provoca sequelas, se tratada corretamente.
D) Não existe registro no mundo de transmissão da
dengue por transfusão sanguínea.
24) Os ________________ são vírus transmitidos por
picadas de insetos, especialmente os mosquitos.

B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) III e IV.
27) “É transmitida pela respiração e causa a inflamação das
glândulas salivares parótidas, responsáveis pela
produção de saliva. Os sintomas envolvem dor e
inchaço na região abaixo da mandíbula inferior,
promovendo dificuldade em engolir, mal-estar, rigidez
na nuca, náuseas e dor de cabeça. A doença também
não possui tratamento específico. É preciso aguardar
que o vírus se manifeste e o quadro melhore. Apesar
de ser uma das doenças comuns na infância, ela pode
acometer adultos”.
O texto acima refere-se à:

A) herpesvírus.
B) vírus.
C) arbovírus.

A) Caxumba.

D) metavírus.

D) Rubéola.

CARGO: AGENTE DE CORREIÇÃO – CÓD. 144
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28) O sarampo é uma doença infectocontagiosa causada
por um vírus chamado Morbillivirus. A enfermidade é
uma das principais responsáveis pela mortalidade
infantil em países subdesenvolvidos. Seus sintomas
incluem febre e manchas no corpo, e o tratamento é
feito para atenuar estes sintomas.
Acerca dessa doença
INCORRETA.

infantil,

identifique

a

opção

A) As vacinas para o sarampo são dadas em crianças acima
de 5 anos, e isso fez com que, em 2016, o Brasil tenha
recebido da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) o certificado de eliminação da circulação do
vírus do sarampo.
B) Não há uma causa específica para o Sarampo. O vírus
ainda

circula

por

não

ter

uma

população

completamente imune. Os surtos de sarampo ocorrem
devido a fluxos de pessoas suscetíveis ao sarampo, ou
seja, que não foram vacinadas, e também à diminuição
da cobertura vacinal nos últimos anos.
C) A transmissão é diretamente de pessoa a pessoa, por
meio das secreções do nariz e da boca expelidas pelo
doente ao tossir, respirar ou falar.
D) A doença torna-se mais grave quando atinge mães em
período de amamentação, crianças desnutridas e

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

30) Sobre os aspectos relacionados ao Sistema Único de
Saúde, marque a alternativa CORRETA.
A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade decrescente.
B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde (SUS).
C) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
não poderá organizar-se em distritos de forma a
integrar e articular recursos, técnicas e práticas
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
D) A União não poderá executar ações de vigilância
epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que
possam escapar do controle da direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem
risco de disseminação nacional.
31) São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

29) São objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS:

B) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.

I.

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.

adultos.

A identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde.

II.

A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

III.

A exclusão do sistema privado de saúde no Brasil.

D) Individualidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
32) “É tudo que envolve o cuidado com a saúde do
cidadão, incluindo atenção básica e especializada,
ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação”.

É INCORRETO o que se afirma em:

O enunciado acima refere-se ao conceito de:

A) I e III.

A) Assistência farmacêutica.

B) III.

B) Atenção à Saúde.

C) I, II e III.

C) Assistência familiar.

D) I.

D) Educação em saúde.

CARGO: AGENTE DE CORREIÇÃO – CÓD. 144
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33) Sobre o direito à saúde do idoso, assinale a opção
INCORRETA.
A) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de
saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade.
C) A garantia de prioridade do idoso não compreende a
garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais.
D) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de
políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de
dignidade.
34) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas, dentre outros fatores, por meio de:
I. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia,
para redução das sequelas decorrentes do agravo da
saúde.
II. Cadastramento da população idosa em base
territorial.
III. Atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios.
IV. Unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia
social.
A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

2.
3.
4.
1.

35) A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível
que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa
acometer outros órgãos e sistemas. A respeito dessa
doença, marque a alternativa INCORRETA.
A) O principal reservatório da tuberculose são as aves.
Outros possíveis reservatórios são gado bovino,
primatas e outros mamíferos.
B) Globalmente, cerca de 10 milhões de pessoas
adoecem por tuberculose, levando mais de um milhão
de pessoas a óbito, anualmente.
C) A forma extrapulmonar ocorre mais comumente em
pessoas que vivem com o HIV/AIDS, especialmente
entre aquelas com comprometimento imunológico.
D) O principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma
seca ou produtiva.
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36) Em relação ao diagnóstico, transmissão e tratamento
da tuberculose, observe os itens a seguir:
I.

II.

III.

IV.

A tuberculose tem cura e o tratamento, que dura no
mínimo dois anos, é gratuito e disponibilizado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
A tuberculose é uma doença de transmissão aérea ocorre a partir da inalação de aerossóis. Ao falar,
espirrar e, principalmente, ao tossir, as pessoas com
tuberculose ativa lançam no ar partículas em forma de
aerossóis que contêm bacilos.
Para o diagnóstico da tuberculose, são utilizados os
seguintes exames: baciloscopia, teste rápido molecular
para tuberculose e cultura para micobactéria, além da
investigação complementar por exames de imagem.
O tratamento irregular pode complicar a doença e
resultar no desenvolvimento de cepas resistentes aos
medicamentos.

A quantidade de itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

2.
3.
1.
4.

37) O Flavivírus, que tem uma versão urbana e outra
silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas
Américas. A vítima é picada pelo mosquito transmissor,
que picou antes uma pessoa infectada com o vírus. Essa
doença tem os seguintes sintomas: Febre alta, malestar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarréia.
85% dos pacientes recupera-se em três ou quatro dias.
Os outros podem ter sintomas mais graves, que podem
levá-los à morte.
A doença relacionada acima é denominada de:
A) Gripe espanhola.
B) Tifo.
C) Febre amarela.
D) Varíola.
38) Assinale a alternativa
indicadores de saúde.

INCORRETA

sobre

os

A) Os indicadores de saúde são fatos ou acontecimentos
importantes, que nos dão a ideia do nível de saúde de
uma comunidade.
B) Os indicadores que podem ser medidos facilitam
comparações e registros e parecem mais precisos.
C) O correto é utilizar somente indicadores mensuráveis.
D) Ao avaliar as atividades comunitárias, é importante que
o agente observe os indicadores humanos, mais difíceis
de medir, além dos indicadores padrão mensuráveis.
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39) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

43) A respeito do conceito de poluição ambiental e as suas
diversas consequências para o Meio Ambiente, marque
a alternativa INCORRETA.

A) complementar.
A) Poluição é a introdução de substâncias ou energia de
forma acidental ou intencional no Meio Ambiente, com
consequências negativas para os seres vivos.

B) Substitutivo.
C) suspensivo.
D) de concorrência.
40) O conjunto de atividades que proporcionam
conhecimento, detecção, análise e monitoramento de
doenças decorrentes, inclusive, de fatores ambientais,
com a finalidade de controlar e prevenir problemas na
saúde humana, é denominado de:

B) Vigilância em Saúde.
C) Vigilância Sanitária.
D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
41) Em 1880, foi descoberto o protozoário Plasmodium,
que causa a doença. A OMS considera
________________a pior doença tropical e
parasitária da atualidade, perdendo em gravidade
apenas para a Aids.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.

B) Tuberculose.
C) Malária.
D) Meningite.
42) São considerados indicadores mensuráveis do bemestar comunitário, difíceis de medir:
da população de

expressar e analisar seus problemas.
II.

considerada

um

grave

problema

C) No Brasil, a poluição ambiental não é enquadrada como
crime pela Lei n.º 6.938/81.
D) A poluição ambiental é resultado do excesso de
liberação de poluentes, matérias ou energia.

I. Poluição dos lençóis freáticos com os pesticidas que
são levados pela chuva.
II. Vazamento de petróleo decorrente de acidentes
marítimos.
III. Despejo de lixo diretamente no mar, rios ou lagos.
IV. Lançamento de esgoto em ambientes aquáticos.
É CORRETO o que se expõe em:
A) II, III e IV.
B) I, III e IV.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e III.

A) Sarampo.

Consciência social: capacidade

é

44) Entre as causas da poluição da água estão:

A) Vigilância Epidemiológica.

I.

B) Atualmente,
ambiental.

Exemplos de famílias que ajudam umas às outras (ou
brigam).

III.

Autoimagem das pessoas.

IV.

Tomada de decisões na comunidade.

É CORRETO o que se afirma em:
A) III e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
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45) O sarampo era uma das causas principais de
mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina,
em 1963. Com o passar dos anos, a vacina foi
aperfeiçoada, e a doença foi erradicada em vários
países. Essa doença é causada pelo vírus:
A) Influenza.
B) Morbillivirus.
C) Plasmodium.
D) Rickettsia.
46) Marque a alternativa ERRADA em relação à poluição
radioativa.
A) É considerada como o tipo de poluição mais perigosa
do mundo, devido aos efeitos que pode originar.
B) A poluição radioativa surge pela energia nuclear ou
atômica produzida pelas usinas nucleares.
C) O tipo de lixo gerado é chamado de lixo radioativo ou
nuclear.
D) A radiação é um fenômeno químico que tem origem
exclusivamente natural.
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47) “São unidades que prestam serviços de saúde de
caráter aberto e comunitário, constituído por equipe
multiprofissional
que
atua
sobre
a
ótica
interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento
às pessoas com sofrimento ou transtorno mental,
incluindo aquelas com necessidades decorrentes do
uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial,
seja em situações de crise ou nos processos de
reabilitação psicossocial. São substitutivos ao modelo
asilar, ou seja, aqueles em que os pacientes deveriam
morar (manicômios)”.
O texto acima se refere à/a(o)s:
A) Redes de Atenção Psicossocial (RAPS).
B) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
C) SAMU.
D) Unidades de Acolhimento (UA).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

49) A Hipertensão arterial é o aumento anormal – e por
longo período – da pressão que o sangue faz ao circular
pelas artérias do corpo. Não à toa, a doença também é
chamada de pressão alta. Sobre essa doença, assinale a
opção INCORRETA.
A) Além do derrame, a pressão alta provoca uma série de
pequenas obstruções e hemorragias no cérebro. Ao
longo do tempo, esses episódios destroem os
neurônios – o quadro é denominado demência vascular
e leva à perda de memória.
B) A pressão alta interfere nos vasos que irrigam a retina,
tecido no fundo do olho crucial para captação das
imagens. É por isso que alguns hipertensos relatam
sofrer de visão embaçada.

48) Marque a alternativa ERRADA sobre a Política
Nacional de Saúde Mental.

C) Quando a pressão fica descontrolada, os rins são os
órgãos mais afetados.
D) O estresse é considerado um fator de risco para a

A) O acolhimento das pessoas e seus familiares é uma

doença.

estratégia de atenção fundamental para a identificação
das necessidades assistenciais, alívio do sofrimento e
planejamento de intervenções medicamentosas e
terapêuticas, e quando necessárias, conforme cada
caso.
B) Essa política abrange a atenção a pessoas com
necessidades relacionadas a transtornos mentais
como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno
afetivo bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo etc,

50) NÃO é considerado fator de risco para a Hipertensão
arterial:
A) Doenças renais.
B) Diabetes.
C) Tabagismo.
D) Baixo consumo de sal.

e pessoas com quadro de uso nocivo e dependência
de substâncias psicoativas, como álcool, cocaína, crack
e outras drogas.
C) A Política Nacional de Saúde Mental é uma ação do
Governo Federal, coordenada pelo Ministério da
Saúde, que compreende as estratégias e diretrizes
adotadas pelo país para organizar a assistência às
pessoas com necessidades de tratamento e cuidados
específicos em saúde mental.
D) Os indivíduos em situações de crise somente podem
ser atendidos no serviço da Rede de Atenção
Psicossocial do seu bairro.
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