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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Segundo o Código Sanitário do Estado de Pernambuco; 

Art. 2º - considera-se autoridade sanitária, EXCETO:  

 

A. Secretário de Saúde do Estado, Presidente da Fundação 

de Saúde Amaury de Medeiros - FUSAM e gestor do 

SUS-PE. 

B. Secretário Adjunto de Saúde do Estado. 

C. Inspetores Sanitários. 

D. Agentes Sanitários. 

E. Polícia militar e civil. 

 

17- Ainda de acordo com o Código Sanitário do Estado de 

Pernambuco; Art. 18 - Quando não houver rede de distribuição 

de água ou quando, o abastecimento público for 

reconhecidamente irregular ou precário, será permitida a 

utilização de água de poços, desde que satisfaçam às condições 

relatadas abaixo, das quais é INCORRETO afirmar:  

 

A. Serem convenientemente afastados de focos de 

contaminação. 

B. Terem paredes estanques no trecho em que possa haver 

infiltração de águas de superfície.  

C. Terem as bordas superiores, no mínimo, a 25cm acima 

da superfície do solo. 

D. Serem cobertos e terem a abertura protegida contra a 

entrada de água de superfície, insetos e substâncias 

estranhas. 

E. Serem munidos de bombas.  

 

18- Segundo o Código Sanitário do Estado de Pernambuco; Da 

proteção dos alimentos, Art. 286 - As temperaturas deverão 

obedecer aos seguintes parâmetros:  

 

I. Alimentos congelados: 10 graus celsius negativos;  

II. Alimentos resfriados: carne fresca e seus derivados, 

leite pasteurizado e seus derivados: máximo de 5 

graus celsius até 24 horas;  

III. Pescados e frutos do mar: máximo de 2,5 graus 

celsius;  

IV. Frutos, legumes e verduras: recomenda-se 16 graus 

celsius para maior vida útil.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III. 

B. Apenas a I. 

C. Apenas a III. 

D. III e IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

19- Sobre a Leptospirose é INCORRETO afirmar:  

 

A. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, 

tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, 

principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, 

devido às enchentes associadas à aglomeração 

populacional de baixa renda, às condições inadequadas 

de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. 

B. Existem registros de leptospirose em todas as unidades 

da federação, com um maior número de casos nas 

regiões sul e sudeste.  

C. A doença apresenta uma letalidade média de 30%.  

D. Entre os casos confirmados, o sexo masculino com faixa 

etária entre 20 e 49 anos estão entre os mais atingidos, 

embora não exista uma predisposição de gênero ou de 

idade para contrair a infecção.  

E. Quanto às características do local provável de infecção 

(LPI), a maioria ocorre em área urbana, e em ambientes 

domiciliares.  

 

20- Referente ao Auto de Infração, indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Deve ser lavrado em, no mínimo, três vias, destinando-

se a primeira ao autuado, a segunda à formação do 

processo e a terceira via que, ficará no processo para ser 

retirada, no caso de requisição por autoridade 

competente, mediante certificação nos autos ou será 

arquivada por meio eletrônico.  

B. Cada Auto de Infração inicia um Processo 

Administrativo Sanitário (PAS) e deve ser numerado em 

série.  

C. Encaminhar o Auto de Infração ao expediente para 

abertura do PAS;  

D. O Auto de Infração, bem como os demais autos e termos 

(instrumentos) utilizados pelos agentes no exercício da 

fiscalização sanitária, devem ser aqueles instituídos pela 

legislação em vigor.  
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E. O procedimento a ser utilizado para desenvolvimento do 

P. A. S. é vinculado ao que determina a Lei Federal 

6.437/77. 

 

21- Segundo a Lei Nº 6.437/77; Fazer propaganda de produtos 

sob vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a 

legislação sanitária pode ter-se como pena, entre outras, 

EXCETO: 

 

A. Intervenção. 

B. Proibição de propaganda. 

C. Suspensão de venda. 

D. Imposição de mensagem retificadora. 

E. Suspensão de propaganda e publicidade. 

 

22- A Lei Nº 6.437/77 em seu Art . 21 afirma que as multas 

impostas em auto de infração poderão sofrer redução de 

________ caso o infrator efetue o pagamento no prazo 

de_________, contados da data em que for notificado, 

implicando na desistência tácita de defesa ou recurso 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. Dez por cento / vinte dias. 

B. Vinte por cento / vinte dias. 

C. Dez por cento / trinta dias. 

D. Vinte por cento / trinta dias. 

E. Trinta por cento / dez dias. 

 

23- São doenças de notificação semanal a todos os órgãos do 

Sistema Único de Saúde - S.U.S, EXCETO: 

 

A. Acidentes por animais peçonhentos. 

B. Coqueluche. 

C. Dengue clássico. 

D. Tuberculose. 

E. Hepatites virais. 

 

24- A extinção do processo sanitário se dá por, EXCETO: 

 

A. Nulidade do Auto de Infração. 

B. Subsistência dos fatos descritos. 

C. Ausência de prova material. 

D. Quitação do débito. 

E. Prescrição punitiva e intercorrente. 

 

25-Referente à epidemiologia de dengue no Brasil é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. No Brasil, há referências de epidemias de dengue desde 

1916, em São Paulo, e em 1923, em Niterói, no Rio de 

Janeiro, sem comprovação laboratorial. 

B. O primeiro surto de dengue registrado no Brasil após a 

reentrada do mosquito no país aconteceu no ano de 1981 

em Boa Vista, capital de Roraima.  

C. Os mosquitos da dengue já foram erradicados no Brasil 

mais de uma vez, porém voltaram a aparecer anos 

depois. 

D. Entre os anos 2000 e 2013, o ano de maior incidência da 

doença foi em 2013. 

E. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - Sinan , no ano de 2013, os maiores 

números de dengue ocorreram na região norte e 

nordeste. 

 

26- Quanto a comercialização de carnes, pescados e derivados 

e produtos de laticínios, passiveis de refrigeração é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A comercialização destes produtos será permitida desde 

que, acondicionados em expositor, com proteção contra 

moscas e poeira, sol e dispostas de modo que o 

consumidor não manipule os produtos. 

B. Os veículos, barracas e balcões para comercialização de 

carnes ou pescados, devem dispor de reservatório 

suficiente para o abastecimento de água corrente. 

C. A carne somente poderá ser transportada em caixa 

plásticas cobertas com plástico transparente. Não é 

permitido o transporte em carros abertos, recoberto com 

folhas, lona, saco para lixo e similares. 

D. A carne somente poderá ser embalada em saco plástico 

transparente ou opaco. 

E. As mesas ou locais onde se manipulem a carne deverão 

ter as superfícies impermeabilizadas. 

 

27- São fatores ambientais, populacionais e de serviços que 

devem ser considerados para definição e delimitação de áreas 

de risco para cólera, EXCETO: 

 

A. Ausência, deficiência ou intermitência do abastecimento 

de água. 

B. Ausência ou deficiência de coleta, transporte, destino ou 

tratamento do lixo. 

C. Solos baixos e alagadiços que permitam a contaminação 

da água por materiais fecais (principalmente em áreas 

com ciclos de cheias e secas). 

D. Baixa densidade populacional. 

E. População residente em áreas periportuárias, ribeirinhas 

e ao longo de eixos rodoferroviários. 

 

28 - São características da pediculose, EXCETO: 

 

A. Causada pelo Pediculus humanus capitis e Pediculus 

humanus corporis. 

B. Modo de Transmissão da Pediculosis Capitis e Corporis 

ocorre por contato direto com a pessoa infectada ou com 

objetos usados por esta. 

C. O Período de Incubação varia entre 3 a 10 dias. 

D. As possíveis complicações da Pediculosis Capitis e 

Corporis é a Piodermite do couro cabeludo e corpo. 

E. Não é doença de notificação compulsória. 

  

29- São objetivos da vigilância epidemiológica na Doença de 

Chagas, EXCETO: 

 

A. Detectar precocemente casos de doença de Chagas com 

vistas à aplicação de medidas de prevenção primária. 

B. Proceder à investigação epidemiológica de todos os 

casos agudos, por transmissão vetorial, oral, 

transfusional, vertical e por transplante de órgãos, 

visando à adoção de medidas adequadas de controle. 
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C. Monitorar a infecção na população humana, por meio de 

inquéritos sorológicos periódicos. 

D. Monitorar o perfil de morbimortalidade e a carga 

médico-social da doença em todas as suas fases. 

E. Manter eliminada a transmissão vetorial por T. infestans 

e sob controle as outras espécies importantes na 

transmissão humana considerando-se as especificidades 

regionais. 

 

30- Suscetibilidade é: 

 

A. A relação entre o número de casos de um evento e uma 

determinada população, num dado local e época. 

B. A presença do agente (infeccioso no modelo biomédico) 

ou fator de risco. 

C. Medida de fragilidade, a possibilidade adoecimento por 

determinado agente, fator de risco ou conjunto de causas. 

D. O conjunto de mecanismos do organismo que servem de 

defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes 

infecciosos ou contra efeitos nocivos de seus produtos 

tóxicos e depende da nutrição, da capacidade de reação a 

estímulos do meio, de fatores genéticos, da saúde geral, 

estresse, ou da imunidade. 

E. Um subtipo de resistência, específica, associada à 

presença de anticorpos que possuem ação específica 

sobre o microorganismo responsável por uma doença 

infecciosa ou sobre suas toxinas. 

 

31- Quanto à exposição aos fatores de risco à doença, o Contato 

que ocorre repetidamente, de forma sistemática ou contínua é 

denominado: 

 

A. Exposição Aguda. 

B. Exposição Intermitente. 

C. Exposição Reiterada. 

D. Exposição Múltipla. 

E. Exposição Retrograda. 

 

32- É a espécie mais prevalente no homem e pode causarlesões 

cutâneas e mucosas. É encontrada em todas as zonas endemicas 

do País, desde o norte ao sul, tanto em áreas de colonizações 

antigas ou recentes, estando geralmente associada à presença de 

animais domésticos. 

 

A. Leishmania (Viannia) shawi. 

B. Leishmania (Viannia) guyanensis. 

C. Leishmania (Viannia) braziliensis. 

D. Leishmania (Viannia) naiffi. 

E. Leishmania (Viannia) lainsoni. 

 

33- ―O SUS deve disponibilizar serviços que promovam a 

justiça social, que canalizem maior atenção aos que mais 

necessitam, diferenciando as necessidades de cada um.‖ 

 

Esta definição refere-se a que princípio do SUS: 

 

A. Universalidade 

B. Integralidade 

C. Equidade 

D. Descentralização 

E. Hierarquização 

34- Por meio da visita domiciliar, é possível, EXCETO: 

  

A. Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, 

ressaltando situações como gravidez, desnutrição, 

pessoas com deficiência etc.  

B. Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de 

trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes. 

C. Detectar e confirmar à doença por exames clínicos e 

laboratoriais. 

D. Conhecer os principais problemas de saúde dos 

moradores da comunidade. 

E. Perceber quais as orientações que as pessoas mais 

precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e melhorar 

sua qualidade de vida. 

 

35- São fatores que contribuem para a redução dos casos novos 

de diabetes, EXCETO: 

  

A. Manter peso ideal. 

B. Alimentação adequada (aumento da ingestão de fibras, 

restrição energética moderada, restrição de gorduras, 

especialmente as saturadas). 

C. Atividade física regular. 

D. Consumir mais carboidrato simples do que complexo. 

E. Fazer exames laboratoriais periodicamente e ficar atento 

aos fatores de prevenção principalmente, para pessoas 

com histórico familiar de diabetes e mulheres que 

tiveram diabetes gestacional. 

 

36- São ações de prevenção da malária recomendadas para zona 

urbana: 

 

I. Promover o acompanhamento dos pacientes em 

tratamento, reforçando a importância de concluí-lo.  

II. Investigar a existência de casos na comunidade, a 

partir das pessoas que apresentem algum sintoma da 

doença.  

III. Preencher e encaminhar para a Unidade Básica de 

Saúde a ficha de notificação dos casos ocorridos.  

IV. Proceder à aplicação de imunotestes, conforme 

orientação da Coordenação Municipal da Atenção 

Básica.  

V. Receber o resultado dos exames e providenciar o 

acesso ao tratamento imediato e adequado, de acordo 

com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde 

e do Programa Nacional de Malária. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 

B. I, III, IV. 

C. II, IV, V. 

D. IV, V. 

E. I, II. III. IV, V. 
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37- São lixos orgânicos: 

 

I. Plásticos 

II. Restos de alimentos 

III. Folhas 

IV. Sementes 

V. Papéis 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. II, III, IV. 

B. Apenas II. 

C. II e IV. 

D. II, III, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

38- A base conceitual do movimento da medicina preventiva 

foi sistematizada no livro de  

Leavell & Clark, ―Medicina Preventiva‖ (1976), cuja primeira 

edição surge em 1958: sobre a tríade ecológica que define o 

modelo de causalidade das doenças a partir das relações   

entre: 

 

A. Agente, homem, susceptibilidade. 

B. Ação, prevenção e probabilidade. 

C. Agente, hospedeiro e meio-ambiente. 

D. Hospedeiro, adaptação e meio-ambiente. 

E. Probabilidade, adaptação e susceptibilidade. 

 

39- É um exemplo de antroponose: 

 

A. Bicho geográfico 

B. Malária 

C. Hidatidose 

D. Difilobotríase 

E. Cisticercose 

 

40- Para o manipulador de alimentos é obrigatório: 

 

I. Uso de luvas descartáveis. 

II. Uso de máscaras. 

III. Homens não usarem bigodes. 

IV. Uso de touca. 

V. Ausência de adornos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. IV e V. 

B. I, IV e V. 

C. III, IV, V. 

D. I, III, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

 


