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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Antigamente uma família estruturada era uma garantia de que 

os filhos desenvolveriam uma personalidade saudável. Hoje, 

bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados, 

autoritários, angustiados. Por que pais inteligentes e saudáveis 

têm assistido seus filhos adoecerem? Porque a sociedade se 

tornou uma fábrica de estresse.  

Não temos controle sobre o processo de formação da 

personalidade dos nossos filhos. Eles têm contato diariamente 

com milhares de estímulos sedutores que se infiltram nas 

matrizes de sua memória. Por exemplo, os pais ensinam os 

filhos a ser solidários e a consumir o necessário, mas o sistema 

ensina o individualismo e a consumir sem necessidade. Quem 

ganha essa disputa? O sistema social.  

A quantidade de estímulos e a pressão emocional que o sistema 

exerce no âmago dos jovens são intensas. Quase não há 

liberdade de escolha. (Augusto Cury. Pais brilhantes - 

Professores Fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante. 2003) 

 

01- Segundo o autor: 

 

A. As famílias do passado eram mais estruturadas que as de 

hoje. 

B. Filhos saudáveis só podem ser fruto de famílias bem 

estruturadas desde o seu início. 

C. Hoje, as famílias estruturadas são „fábricas de estresse‟ 

ao contrário das de antigamente. 

D. É contraditório que famílias bem formadas tenham filhos 

ansiosos e autoritários. 

E.  A saúde dos filhos está diretamente ligada à boa 

estrutura familiar que os pais proporcionam. 

 

02- No segundo parágrafo o autor destaca: 

 

A. Que os pais não criam nos filhos memórias positivas de 

si mesmos. 

B. Que a personalidade dos filhos é dependente 

exclusivamente dos pais. 

C. Que os pais expõem os filhos a toda sorte de influências 

externas. 

D. Que individualismo e consumismo são comportamentos 

que influenciam a personalidade dos filhos 

independentemente dos valores que os pais tentem 

incutir. 

E. Que disputando a preferência dos filhos, encontram-se o 

sistema social e a família, sendo que esta última leva a 

melhor. 

 

03 -“quase não há liberdade de escolha” resume a ideia de que: 

 

A. Os jovens têm sempre a possibilidade de optar entre o 

que os pais dizem e o que a sociedade dita. 

B. Devido aos valores da sociedade em que estão inseridos, 

os jovens sequer refletem sobre quais deles seguir e em 

geral adotam posturas predeterminadas.  

C. Os jovens emocionalmente enfermos não têm estrutura 

física para combater  a pressão que sofrem. 

 

 

D. A intensidade experimentada pelos jovens dentro do seio 

familiar impede que eles estejam preparados para 

assimilar o que a sociedade ensina em termos de 

convivência pacífica. 

E. Os jovens não se preparam pra viver em sociedade e por 

isso interpretam como falta de liberdade as regras que 

devem seguir. 

 

04- “Porque a sociedade se tornou uma fábrica de estresse” 

O grifo foi feito para destacar um termo que tem a mesma 

função sintática que o que está sublinhado em: 

 

A. “Antigamente uma família estruturada era uma 

garantia...” 

B. “Hoje, bons pais estão produzindo filhos ansiosos, 

alienados, autoritários, angustiados.” 

C.  “Eles têm contato diariamente com milhares de 

estímulos sedutores...” 

D. “Quem ganha essa disputa?” 

E. “Quase não há liberdade de escolha” 

 

05- “...mas o sistema ensina o individualismo e a consumir sem 

necessidade.” O trecho, de acordo com o contexto, expressa a 

ideia de: 

 

A. Consequência 

B. Causa 

C. Contraste 

D. Compensação 

E. Concessão 

 

 
 

06 - São formadas pelo mesmo processo de formação de 

palavras que „alcoolteceu‟: 

 

A. Passatempo e planalto 

B. Vinagre e aguardente 

C. Embora e automóvel 

D. Feito e fidalgo 

E. Cromossomo e pernalta 
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07- “Por que” no primeiro quadrinho poderia ser substituído 

por qual palavra ou expressão abaixo sem mudança no sentido 

da frase nem prejuízo da correção gramatical? 

 

A. Uma vez que 

B. Para que 

C. Pois 

D. Por qual razão 

E. E o motivo 

 

08- Marque a única alternativa em que a omissão do acento 

grave está correta porque não ocorreu crase. 

 

A. Fotógrafa faz ensaio fotográfica a la Vogue com cães 

abandonados. 

B. Há trinta e dois anos a frente da bateria do Simpatia, 

Mestre Penha exibia as cores do bloco no cabelo. 

C. Oposição síria vai a Suíça. 

D. Napoli responde a Juve e segue na ponta com mais um 

gol. 

E. Instituto Lula voltou a negar que o ex-presidente seja 

dono de tríplex. 

 

 

   A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo é 

marca indissociável do carnaval pernambucano. Entre confetes 

e serpentinas (ou entre jatos de água e espuma, para soar mais 

contemporâneo), a ordem é, digamos, subverter a ordem. O 

clima de algazarra foliã está expresso nos estandartes, nas 

fantasias, nas brincadeiras carnavalescas. Não raro, no entanto, 

a jocosidade extrapola limites e descamba para o desrespeito, a 

intolerância e o preconceito.  

   Os principais alvos das atitudes de mau gosto, maliciosas (ou 

até mesmo inocentes, mas ainda assim reprováveis pela carga 

negativa) são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.   

A própria natureza do carnaval, por seu caráter “profano”, é um 

catalisador da objetificação do corpo feminino, do machismo e 

de comportamentos agressivos. 

   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano encanta 

justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade dos cordões de 

isolamento e abadás baianos (por ora, vamos ignorar os 

gigantescos camarotes reservados aos mais abonados), engana-

se quem acredita na convivência pacífica e respeitosa com 

homossexuais, pessoas com deficiência, obesas, pobres, negras.  

   Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco, os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura, na crença da 

população em geral e, por isso, possibilita fazer uma leitura do 

cotidiano. “Todo o machismo e preconceito vai estar expresso 

durante o carnaval, assim como o que houver de repúdio a esses 

comportamentos também vai aparecer. Afinal, todo ano surgem 

novas troças que fazem críticas sociais e políticas”. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/201

6/01/31/internas_viver,624452/carnaval-2016-quando-a-folia-

confunde-brincadeira-e-liberdade-com-pre.shtml) 

 

 

 

 

09- É o tema do texto: 

 

A. A linha tênue entre a brincadeira e a discriminação 

durante o carnaval. 

B. O machismo e o preconceito que todos os blocos revelam 

contra as minorias no carnaval. 

C. O surgimento do preconceito no Brasil devido às 

brincadeiras no carnaval pernambucano. 

D. A diferença entre o carnaval da Bahia e o de 

Pernambuco. 

E. A visão deturpada que o turista tem do carnaval de 

Pernambuco. 

 

10- No trecho: “a ordem é, digamos, subverter a ordem” , a 

palavra ordem foi repetida tendo o significado, respectivamente 

de: 

 

A. Disposição – mandado 

B. Determinação – estrutura 

C. Sucessão – sucessão 

D. Procedimento – técnica 

E. Categoria – desmando 

 

11- Em qual das alternativas abaixo o termo sublinhado se for 

retirado da frase não causará prejuízo na compreensão do texto? 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o 

tipo...” 

B. “Não raro, no entanto, a jocosidade extrapola limites...” 

C. “...são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.”   

D. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”...” 

E. “...os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura...” 

 

12- Qual dos trechos abaixo expressa a ideia de causa: 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo 

é marca indissociável do carnaval pernambucano.” 

B. “... são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.” 

C. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”, é um catalisador...” 

D. “   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano 

encanta justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade 

dos cordões de isolamento...” 

E. “Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco...” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve respeito às regras de 

concordância verbal previstas pela norma padrão da língua? 

 

A.  “...alegrias da geração que começa, nem as tristezas da 

que termina, miséria ou guerra de classes, crises da arte e 

da política, nada valem, para ele, um par de botas.” 

(Machado de Assis) 
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B. “...conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e 

edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a 

senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e 

correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e 

hospitais, tudo que existem no país...” (Machado de 

Assis) 

 

C. “...o chapéu é a integração do homem, um 

prolongamento da cabeça, um complemento decretado ao 

eterno; ninguém o pode trocar sem mutilação.” (Machado 

de Assis) 

 

D. “Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém os 

aturava, nem os próprios amigos.” (Machado de Assis) 

 

E. “Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um 

molequinho que fossem.” (Machado de Assis) 

 

 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro na grafia de 

nenhuma palavra ou expressão? 

 

A. “Porque se a gente fala apartir de ser criança, a gente faz 

comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e 

suas garças, de um pássaro e sua árvore.” (Manoel de 

Barros) 

 

B. “ e cavalguem 

 em passeio pelo céu 

que inventam ao seu 

modo de fábrica vazia 

a nos extender 

asas em desuso” (Manoel de Barros) 

 

C. “És a serpente  

Que me envolve e me devora  

Que me seduz com a sua voz macia em baixo tom” (Ivan 

Hauptman) 

 

D. “Agente se acostuma a morar em apartamentos de fundos 

e a não ter outra vista que não as janelas ao redor.” 

(Marina Colasanti) 

 

E. Onde quem tem razão passa a servis; 

E maltratam o negro e a mulher; 

Pode ser o país de quem quiser; 

Mas não é, concerteza, o meu país. (João de 

Almeida Neto) 

 

15- Em qual trecho uma regra relativa à regência dos verbos e 

nomes foi desobedecida? 

 

A. “Sobre os carros, prefiro aos do ano passado, mas ainda 

é cedo para dizer algo.” 

B. "Prefiro ter celulite a tomar shake de batata doce" 

C. “Na verdade eu prefiro a qualidade à quantidade”.  

D. “Lembrei-me das muitas manifestações de apoio que 

recebi no final do ano.” 

E. Tudo na casa lembrava a mãe. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São fatores que podem diminuir a prevalência de uma 

doença, EXCETO: 

 

A. Menor duração da doença. 

B. Aumento da sobrevida, sem cura. 

C. Diminuição da incidência. 

D. Maior letalidade. 

E. Aumento da taxa de cura. 

 

17 – São atitudes que visam, especificadamente, evitar a 

presença de roedores, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Manter os alimentos guardados em recipientes bem 

fechados, resistentes e distantes do chão. 

B. Manter a cozinha limpa e sem restos de alimentos. 

C. Retirar as sobras de alimento ou ração dos animais 

domésticos antes de anoitecer. 

D. Impedir que crianças nadem ou brinquem nesses locais 

que podem estar contaminados com a urina de roedores. 

E. Manter os terrenos baldios e margens dos rios limpos e 

capinados. 

 

18 - São caminhos mais prováveis de transmissão da cólera, 

EXCETO: 

 
A. Ingestão de água contaminada com as fezes ou os 

vômitos de pacientes ou pelas fezes de portadores.  

B. Ingestão de alimentos que entraram em contato com a 

água contaminada, por mãos contaminadas de doentes, de 

portadores e de manipuladores dos produtos, bem como 

pelas moscas. 

C. Consumo de gelo fabricado com água contaminada.  

D. Por via respiratória, especialmente em ambientes 

fechados. 

E. Peixes, crustáceos e bivalves, marinhos ou dulcícolas, 

provenientes de águas contaminadas, comidos crus ou 

mal cozidos, têm sido responsabilizados por epidemias e 

surtos isolados em vários países. 

 
19 – Os sinais de alarme e o agravamento do quadro clínico da 

dengue costumam ocorrer na fase de remissão da febre, entre: 

 

A. 1º e 2º dia da doença. 

B. 3º e 6º dia da doença. 

C. 9º e 12º dia da doença. 

D. 12º e 15º dia da doença. 

E. 15º e 20º dia da doença. 

 

20 – Quanto aos fatores de risco da hipertensão arterial é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Pressão alta ocorre na maioria dos casos em pessoas 

acima de 35 anos. O risco aumenta com a idade.  

B. A pressão alta é mais comum em pessoas de raça branca 

do que nas de raça negra.  

C. A ingestão excessiva de sal predispõe ao aumento da 

pressão arterial, por reter líquidos e dilatar o vaso 

sanguíneo.  
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D. Pessoas com excesso de peso têm maior probabilidade de 

desenvolver a hipertensão.  

E. Estudos demonstraram que o abuso de álcool pode estar 

associado à pressão alta.  

 

21 – Os produtos congelados precisam ser conservados em 

temperatura de quantos graus, para evitar a multiplicação de 

microorganismos e o processo de deterioração do alimento? 

 

A. –18º C. 

B. – 5ºC. 

C. 0ºC. 

D. 5ºC. 

E. 10ºC. 

 

22 – Produtos à base de DEET com concentrações superiores a 

10% são permitidos para: 

 

A. Qualquer pessoa que não possua alergia aos 

componentes. 

B. Maiores de 2 anos. 

C. Maiores de 5 anos. 

D. Maiores de 12 anos. 

E. Maiores de 6 meses. 

 

23 - Entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

 

Indique a alternativa que denomina tal descrição: 

 

A. Universalidade de acesso.  

B. Integralidade de assistência. 

C. Preservação da autonomia. 

D. Igualdade da assistência à saúde. 

E. Direito à informação. 

 

24 – O período de incubação da febre amarela 

varia entre: 

 

A. 1 e 3 dias após a picada do mosquito. 

B. 3 e 6 dias após a picada do mosquito. 

C. 6 e 15 dias após a picada do mosquito. 

D. 7 e 12 dias após a picada do mosquito. 

E. 8 e 15 dias após a picada do mosquito. 

 

25 – Indique qual dos fatores relatados abaixo, NÃO é de Risco 

da mulher para Diabetes Mellitus Gestacional: 

 

A. Que teve filhos pesando mais de 4 kg ao nascer; 

B. Teve abortos ou natimortos; 

C. Teve filhos com malformação fetal; 

D. Ter baixa estatura; 

E. Ter distribuição periférica de gordura corporal. 

 

 

 

 

 

 

26 – Quanto ao risco é INCORRETO afirmar: 

 

A. Risco - É o conceito epidemiológico do conceito 

matemático de probabilidade. 

B. Risco é a probabilidade de ocorrência de uma doença, 

agravo, óbito ou condição relacionada à saúde (incluindo 

cura, recuperação ou melhora), em uma população ou 

grupo, durante um período determinado. 

C. É estimado sob a forma de uma proporção (razão entre 

duas grandezas, na qual o denominador se encontra 

necessariamente contido no numerador). 

D. A definição epidemiológica de risco compõe-se 

obrigatoriamente de três elementos: Ocorrência de casos 

de óbito-doença-saúde (numerador); Base de referência 

populacional (denominador); Base de referência temporal 

(período). 

E. Fator de risco - Pode ser definido como o atributo de um 

grupo da população que apresenta maior incidência de 

uma doença ou agravo à saúde em comparação com 

outros grupos definidos pela ausência ou menor 

exposição a tal característica.   

 

27 – O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do 

auto de infração no prazo de quantos dias contados de sua 

notificação? 

 

A. 07 dias. 

B. 15 dias. 

C. 20 dias. 

D. 30 dias. 

E. 60 dias. 

 

28 – Quanto à doença de Chagas é INCORRETO afirmar: 

 

A. A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da 

infecção humana pelo protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi. 

B. A distribuição espacial da doença é limitada 

primariamente ao Brasil, daí é também denominada de 

tripanossomíase brasileira.  

C. São registrados casos em países não endêmicos por 

outros mecanismos de transmissão.  

D. Os fatores que determinam e condicionam a sua 

ocorrência refletem a forma como a população humana 

ocupa e explora o ambiente em que vive. 

E. Questões como migrações humanas não controladas, 

degradação ambiental e precariedade de condições 

socioeconômicas (habitação, educação, entre outras) 

inserem-se nesses fatores. 

 

29 - O Auto de Infração Sanitária será lavrado na sede do órgão 

competente ou no local em que for verificada a infração pela 

autoridade sanitária, devendo ser preenchido observando os 

requisitos determinados pelo artigo 13 da Lei Federal n. 

6.437/77, Dele contém, EXCETO: 

 

A. Nome do autuado. 

B. Endereço, CNPJ ou CPF do autuado. 

C. Ramo de atividade e número do alvará sanitário. 
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D. O local, a data e a hora em que foi verificada a infração, 

exceto quando o Auto de Infração Sanitária for lavrado 

posteriormente na sede da repartição.  

E. A descrição da infração, bem como o dispositivo legal ou 

regulamentar transgredido. 

  

30 – O Código Sanitário Estadual afirma que toda instituição de 

saúde que possua serviço de pronto atendimento e/ou realize 

cirurgias de médio e grande porte e/ou transfunda em média 

_____ ou mais unidades de sangue ou hemocomponentes por 

mês deve possuir, pelo menos _____ agência transfusional 

própria com equipamentos específicos para estocagem de 

sangue e ou hemocomponente, assim como pessoal, material, 

equipamentos, e rotina adequada para a realização das provas 

imunohematológicas pré-transfusionais de rotina e para a 

execução das indicações e do acompanhamento das transfusões. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. 30 / 1 

B. 30 / 2 

C. 60 / 1 

D. 60 / 2 

E. 60 / 3 

 

31 – De acordo com o que aponta o Código Sanitário Estadual 

em seu 10º Artigo, Art. 10 - Nos projetos e obras de sistemas de 

abastecimento de água, devem ser respeitados os princípios 

gerais contidos neste artigo, independentemente de outras 

exigências estabelecidas pelos órgãos competentes: 

  

I. O aproveitamento deverá ser feito em manancial de 

superfície ou subterrâneo; a água, após o tratamento, 

obedecerá aos padrões estabelecidos para cada tipo de 

consumo; 

II. As tubulações, suas juntas e peças especiais, deverão 

ser de tipo e material aprovados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, tendo em vista manter 

inalteradas as características da água transportada;  

III. À água a ser distribuída deverá ser adicionado, 

preferencialmente, um teor conveniente de cloro ou de 

seus compostos, para fins de desinfecção ou de 

prevenção contra eventuais contaminações, utilizando-

se para isto aparelhamento apropriado;  

IV. A fluoretação de águas de abastecimento obedecerá às 

normas técnicas a serem expedidas pelo órgão 

competente;  

V. Toda água, natural ou tratada, contida em 

reservatórios, casas de bombas, poços de sucção ou 

em outras partes, será convenientemente protegida 

contra respingos, infiltrações ou despejos, devendo 

tais estruturas ser construídas com materiais à prova 

de percolação e as aberturas de inspeção dotadas de 

dispositivos que impeçam a entrada de líquidos ou 

matérias estranhas. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, IV, V 

B. I, II, III, IV, V 

C. I, III e V  

D. Apenas a V 

E. Apenas a II e IV 

 

32 – Tem-se no Código Sanitário Estadual que A investigação 

dos ambientes de trabalho, compreende 05 (cinco) fases básicas 

que são, EXCETO: 

  

A. Fase de reconhecimento preliminar. 

B. Fase de reconhecimento e avaliação do ambiente de 

trabalho. 

C. Fase de avaliação de saúde. 

D. Fase de elaboração de dados. 

E. Fase de implementação das ações de prevenção.  

 

33 – No que consta no Código Sanitário Estadual sobre a saúde 

do trabalhador, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde do trabalhador deverá ser resguardada nas 

relações sociais que se estabelecem entre o capital e o 

trabalho no processo de produção, pressuposta a garantia 

da sua integridade e da sua higidez física e mental.  

B. Entende-se por processo de produção a relação que se 

estabelece entre o capital e o trabalho englobando os 

aspectos econômicos, organizacionais e ambientais na 

produção de bens e serviços.  

C. São de notificação compulsória à vigilância 

epidemiológica do SUS, e agravos à saúde do 

trabalhador: acidentes do trabalho, doenças profissionais 

e do trabalho.  

D. Cabe ao Sistema Único de Saúde - SUS fiscalizar os 

serviços contratados, conveniados e próprios das 

empresas para atendimento ao trabalhador.  

E. É atribuição do Sistema Único de Saúde - SUS custear as 

despesas dos exames admissionais, periódicos, de retorno 

no trabalho, mudança de função e demissionais, assim 

como a emissão de Atestados de Saúde Ocupacional - 

ASO dos trabalhadores do setor público e privado.  

 

34 – Ainda referente ao Código Sanitário Estadual, Art. 48. As 

casas comerciais de gêneros alimentícios, nas propriedades 

rurais, deverão ter piso revestido de material liso, resistente e 

impermeável, e as paredes deverão ser revestidas do mesmo 

modo até a altura mínima de: 

 

A. 1 metro, permitindo-se o revestimento com uma barra de 

tinta a óleo.  

B. 2 metros, permitindo-se o revestimento com uma barra de 

tinta a óleo.  

C. 3 metros, permitindo-se o revestimento com uma barra de 

tinta a óleo.  

D. 4 metros, permitindo-se o revestimento com uma barra de 

tinta a óleo.  

E. 5 metros, permitindo-se o revestimento com uma barra de 

tinta a óleo.  

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

MÉDIO/TÉCNICO – 08 – AGENTE SANITÁRIO 

Página 6 

35 – Sobre estocagem de alimentos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deixar os alimentos na embalagem original até sua 

utilização, como caixas de papel e de papelão 

(embalagem terciária) ou de madeira em estoque.  

B. Guarde os produtos de limpeza e higiene em local 

separados. 

C. Organize os alimentos de acordo com a data de 

vencimento, primeiro que vence, primeiro que sai 

(PVPS/PEPS). 

D. Separe e identifique os produtos que estão impróprios 

para o consumo. 

E. As prateleiras, geladeiras e congeladores devem estar em 

perfeitas condições de higiene e funcionamento. 

 

36 – A solução clorada utilizada na higienização do ambiente 

de uma cozinha deve estar em uma concentração de: 

 

A. 2,5% de cloro. 

B. 5,0% de cloro. 

C. 5,5% de cloro. 

D. 7,5% de cloro. 

E. 10% de cloro. 

 

37 – No período da colheita ao dos consumidores finais há 

muito desperdício. Dos listados abaixo, qual de maior 

importância para o desperdício? 

 

A. Durante a colheita. 

B. Manuseio e transporte. 

C. Nas centrais de abastecimento. 

D. Nos supermercados. 

E. Consumidores finais. 

 

38 – São benefícios dos sistemas de drenagem, EXCETO: 

 

A. Desenvolvimento de um sistema viário mais eficiente. 

B. Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o 

tráfego por ocasião das precipitações. 

C. Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais. 

D. Levantamento do lençol freático. 

E. Recuperação de áreas alagadas ou alagáveis. 

 

39 – Os manipuladores de alimentos devem apresentar um bom 

aspecto de higiene corporal e uma boa saúde. São 

responsabilidades destes manipuladores estarem com, 

EXCETO: 

  

A. Cabelos protegidos por toucas ou bonés comuns. 

B. Uniformes limpos, completos e adequados. 

C. Barba feita, bigodes aparados. 

D. Unhas limpas, curtas, sem esmaltes ou base. 

E. Sapatos fechados em boas condições de higiene e 

conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

40 – São suscetíveis à tuberculose: 

 

A. Apenas o homem, gatos e cachorros. 

B. Todo o mamífero. 

C. Apenas o ser humano. 

D. Apenas ser humano e marsupiais. 

E. Apenas homem e ovíparos. 

 

 

 

 

 


