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4. Os familiares que perceberam a felicidade do menino e a
do velhinho foram, respectivamente:

Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
O MENINO QUE QUERIA VER A DEUS
Havia um pequeno menino que queria se encontrar com
Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Um
dia encheu sua mochila com pastéis e refrigerantes e saiu
para brincar no parque. Quando ele andou três quadras,
encontrou um velhinho sentado em um banco da praça,
olhando os pássaros. O menino sentou-se junto a ele, abriu
sua mochila e ia tomar um gole de refrigerante, quando olhou
o velhinho e viu que ele estava com fome. Então lhe ofereceu
um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao
menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de
novo. Então lhe ofereceu refrigerante. Mais uma vez o
velhinho sorriu ao menino. O menino estava feliz! Ficaram
sentados ali sorrindo, comendo pastéis e bebendo
refrigerantes pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro.
Quando começou a escurecer, o menino estava cansado
e resolveu voltar para casa, mas, antes de sair, ele se voltou e
deu um forte abraço no velhinho. Este deu-lhe o maior sorriso
que o menino já havia recebido.
Quando o menino entrou em casa, sua mãe, surpresa,
perguntou ao ver a felicidade estampada em sua face:
- O que você fez hoje que lhe deixou tão feliz assim?
Ele respondeu:
- Passei a tarde com Deus. Sabe, Ele tem o mais lindo
sorriso que já vi.
Enquanto isto, o velhinho chegou a casa com o mais
radiante sorriso na face, e seu filho perguntou:
- Por onde você esteve que está tão feliz?
E o velhinho respondeu:
- Comi pastéis e bebi refrigerantes no parque, com Deus.
Sabe que Ele é bem mais jovem do que eu pensava?
A face de Deus está em todas as pessoas e coisas que
são vistas com os olhos do amor e do coração.
(Narrativa popular, autor desconhecido.)

A)
B)
C)
D)
E)

o filho e a mãe;
a mãe e o filho;
a mãe e a esposa;
o pai e o filho;
o pai e a esposa.

5. A palavra destacada em “O que você fez hoje que LHE
deixou tão feliz assim?” (4º parágrafo) refere-se no texto:
A)
B)
C)
D)
E)

ao velhinho;
ao menino;
à mãe;
ao filho do velhinho;
ao narrador da história.

6. O antônimo da palavra destacada em “o mais RADIANTE
sorriso na face” é:
A)
B)
C)
D)
E)

fulgurante;
esplêndido;
irônico;
fingido;
sombrio.

7. A palavra destacada em “Comi PASTÉIS e bebi
refrigerantes” é acentuada pela mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

geléia;
jacaré;
éter;
exército;
jóquei.

8. A palavra destacada em “Um dia encheu sua MOCHILA” é
uma palavra paroxítona. A alternativa abaixo que apresenta
todas as palavras com essa mesma tonicidade é:

1. Com base na moral da história, pode-se depreender que:
A) a divindade é inacessível aos homens;
B) só os ingênuos conseguem enxergar com os olhos do
amor;
C) apenas as crianças conseguem espelhar a divindade;
D) somente os velhinhos têm amor suficiente para ver a face
de Deus;
E) Deus está em tudo, desde que tudo seja observado com a
lente do amor.
2. De acordo com o texto, o que mais impressionou o
menino, ao estabelecer relação com o velhinho, foi:
A)
B)
C)
D)
E)

a sua idade;
a sua carência;
o seu sorriso;
a sua tranqüilidade;
a sua solidão.

3. Segundo o texto, o menino ofereceu refrigerante ao
velhinho porque:
A)
B)
C)
D)
E)
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percebeu que ele estava com sede;
não conseguia iniciar uma conversa;
observou que ele não havia gostado do pastel;
quis rever o seu incrível sorriso;
queria começar uma amizade.

A)
B)
C)
D)
E)

começou / menino / recebido;
pequeno / encontrou / cansado;
pessoas / coração / resolveu;
refrigerante / velhinho / sorriso;
pássaros / escurecer / respondeu.

9. A frase abaixo que está correta quanto à ortografia é:
A) Em todo o trageto, o menino sorria para o velhinho;
B) Não foi no páteo que eles se encontraram, mas no
parque;
C) Tanto o menino como o velhinho tiveram o privilégio de
verem Deus;
D) O menino quiz encontrar Deus na sua vida, durante muito
tempo;
E) Acrecentou o refrigerante após os pastéis, entre os
sorrisos.
10. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “O
menino e o velhinho estavam ___ poucos metros da praça,
___ qual foram ter ___ 13 horas”, têm de ser usadas,
respectivamente, as formas:
A)
B)
C)
D)
E)

a, à, as;
a, a, às;
à, a, às;
à, a, as;
a, à, às.

11. O sinônimo da palavra destacada em “a felicidade
ESTAMPADA em sua face” é:
A)
B)
C)
D)
E)

acumulada;
dissimulada;
encoberta;
gravada;
dissipada.

12. A frase INCORRETA quanto à flexão verbal é:
A) As crianças têm a alegria divina dentro de si;
B) As famílias reconheceram o sucesso daquele encontro;
C) O menino e o velhinho não conteram a felicidade do
encontro;
D) Os meninos crêem na energia de sua idade;
E) Os velhinhos põem a sua esperança nos jovens.

13. Observe os fragmentos de texto abaixo.
I - “Seu sorriso era tão INCRÍVEL”
II - “perguntou ao ver a FELICIDADE”
III - “OLHANDO os pássaros”
A alternativa que apresenta, respectivamente, a classe
gramatical de cada uma das palavras destacadas é:
A)
B)
C)
D)
E)

adjetivo / substantivo / verbo;
verbo / advérbio / adjetivo;
substantivo / advérbio / adjetivo;
substantivo / adjetivo / advérbio ;
advérbio / substantivo / verbo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. O conjunto de ações socioeconômicas que tem a
finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana
e rural, através do abastecimento de água potável, coleta e
disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos,
promoção da disciplina sanitária do uso do solo, drenagem
urbana, controle de doenças transmissíveis é chamado de:
A)
B)
C)
D)
E)

salubridade ambiental;
saneamento ambiental;
higidez ambiental;
saúde ambiental;
política nacional de meio ambiente.

17. Em relação à conservação e ao acondicionamento de
gêneros alimentícios, analise as afirmativas abaixo,
atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) O sal é uma substância apropriada para a conservação
de alguns alimentos perecíveis.
( ) O leite cru não constitui motivo de preocupação para os
serviços de vigilância sanitária, pois, sendo integral, não
sofre contaminação microbiológica.
( ) Todo alimento congelado pode ser consumido sem
receio, uma vez que o congelamento elimina
completamente os microrganismos do produto.
( ) Alimentos perecíveis são aqueles que podem ser
consumidos por prazo indeterminado, uma vez que não
sofrem deterioração.
( ) A pasteurização destrói os microrganismos que causam
doenças sem alterar o teor das substâncias nutritivas
contidas no alimento.
( ) Alimentos enlatados, em geral, não se deterioram e
podem ser consumidos sem preocupação se forem
armazenados na própria lata, após sua abertura, por
período de até uma semana.

14. Quanto à concordância verbal, está correta a frase:

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

A) Cresceram entre o menino e o velhinho uma grande
amizade.
B) Faz mais de quatro horas que os dois estão brincando.
C) Está previsto novos encontros entre o velhinho e o
menino.
D) Aconteceu entre os dois mais três encontros.
E) Faltava ainda três pastéis para serem consumidos.

A)
B)
C)
D)
E)

15. Quanto à concordância nominal, está INCORRETA a
frase:

A) provocará a chuva ácida, com conseqüente corrosão de
prédios, monumentos, além da destruição da fauna e
flora locais;
B) aumentará a retenção de raios infravermelhos, elevando
a temperatura terrestre;
C) provocará o desenvolvimento descontrolado de uma
espécie em detrimento de outras, fenômeno conhecido
como “floração da água”, tornado a água imprestável para
o uso;
D) ocorrerá poluição por resíduos não biodegradáveis;
E) provocará competição entre fitoplânctons e peixes por
alimento.

A)
B)
C)
D)

O menino e o velhinho eram os mais sorridentes possível.
Eles mesmos disseram à família que encontraram Deus.
O menino levou pastéis e empadas fresquinhos.
Já é meio dia e meia; falta pouco tempo para o velhinho
chegar.
E) Emocionado, o velhinho abraçou o menino.

V; F; F; F; V; F;
F; F; V; V; V; F;
V; V; F; V; F; F;
F; V; V; V; V; V;
V; F; F; F; F; V.

18. A eutrofização em excesso acarretará um desequilíbrio
ecológico, porque:

19. O conhecimento da distribuição urbano-rural da
população é importante porque:
A) através dele sabe-se quantas pessoas trabalham no
setor de produção e quantas consomem;
B) na área rural, a vida é melhor; daí concluir-se sobre o
padrão de vida da população;
C) através dele descobre-se que o número de doenças
tropicais é igual no campo e na cidade;
D) a população das cidades, cansada da poluição, tende a
migrar para o campo;
E) os padrões de vida, os hábitos, os recursos e o número de
casos de doenças são diferentes no campo e na cidade.
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20. A água é uma fonte de vida, mas também pode ser uma
fonte de doenças. A água estagnada favorece a presença de
mosquitos, muitos deles transmissores de doenças. Na
listagem abaixo, identifique as doenças cuja transmissão
ocorre através de mosquitos:
A)
B)
C)
D)
E)

dengue e febre amarela;
malária e cólera;
dengue e esquistossomose;
malária e brucelose;
febre amarela e hepatite B.

21. As viroses causam graves prejuízos à saúde humana. O
item abaixo em que as doenças são todas causadas por vírus é:
A)
B)
C)
D)
E)

febre amarela, varíola, catapora e febre tifóide;
catapora, AIDS, poliomielite e sífilis;
poliomielite, varíola, raiva e hepatite B;
herpes, gripe, dengue e tuberculose;
rubéola, difteria, hepatite e mononucleose.

22. As doenças que incidem continuamente com uma
freqüência relativamente alta sobre as populações de
determinada região geográfica são consideradas doenças:
A)
B)
C)
D)
E)

epidêmicas ou epidemias;
de casos esporádicos;
endêmicas ou endemias;
pandêmicas ou pandemias;
de contágio direto.

23. A identificação do animal causador de acidente ofídico é
um procedimento importante na medida em que possibilita as
ações abaixo, EXCETO:
A) possibilita a dispensa imediata da maioria dos pacientes
picados por serpente não peçonhenta;
B) auxilia na orientação do curativo a ser utilizado;
C) viabiliza o reconhecimento das espécies de importância
médica em nível regional;
D) é a medida auxiliar na indicação mais precisa do
antiveneno a ser administrado;
E) fornece subsídios sobre o local de ocorrência.

24. A medida de proteção utilizada que previne cerca de 80%
dos acidentes ofídicos é o uso de:
A)
B)
C)
D)
E)

luvas de apara de couro;
chapéu de couro;
casaco e colete de couro;
avental de couro;
perneiras de couro.

25. A fixação do homem à terra, a produção de excedentes
alimentares com o advento da agricultura e o
desenvolvimento das cidades criaram condições ideais à
ligação comensal de roedores com o homem, gerando um
processo denominado:
A)
B)
C)
D)
E)
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angiotropia;
comenatropia;
sinergismo;
sinantropia;
convergismo.

26. O conjunto de medidas preventivas e corretivas adotadas
no meio ambiente que visam a impedir e/ou dificultar a
implantação e expansão de novas colônias de roedores é
chamado de:
A)
B)
C)
D)
E)

desratização;
controle biológico;
raticidação;
infestação;
anti-ratização.

27. A raiva é uma doença letal que é transmitida ao homem
através de um animal infectado. O morcego é um dos
potenciais transmissores da doença, estando, diretamente ou
indiretamente, relacionado à transmissão humana. Dentre as
espécies, a que melhor e mais eficientemente funciona como
veículo de propagação da doença ao homem é a dos:
A)
B)
C)
D)
E)

insetívoros;
fitófagos;
frugívoros;
hematófagos;
carnívoros.

28. O desenvolvimento econômico e a urbanização
estabeleceram determinadas alterações ambientais que
favoreceram às populações de morcegos uma oportunidade
de crescimento sem precedentes. A atividade econômica que
está intimamente ligada a esta situação é a produção:
A)
B)
C)
D)
E)

têxtil;
agropecuária;
industrial;
artesanal;
intelectual.

29. Diante de um surto de febre tifóide em uma comunidade,
a medida preventiva mais importante é a de:
A)
B)
C)
D)
E)

determinar a fervura do leite e da água consumidos;
identificar os portadores sintomáticos;
encontrar a fonte de infecção para prevenir futuros casos;
vacinar de imediato os grupos susceptíveis;
proibir o consumo de água.

30. As doenças que estão intimamente relacionadas com a
falta ou condições inadequadas de saneamento são:
A)
B)
C)
D)
E)

meningite e cólera;
esquistossomose e sarampo;
dengue e hanseníase;
leptospirose e cólera;
sífilis e malária.

