
 

 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Leia as instruções  antes de iniciar a prova. 

1. O candidato receberá: 

1.1  Um caderno de Provas contendo 35 (trinta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como 

correta. 

1.2  Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva. 

1.3  É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. 

Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. 

2. Regras gerais: 

2.1  O candidato está autorizado a usar caneta esferográfica preta fabricada em material transparente. O 

descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, 

caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta. 

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas  para realizar  a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio 

antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova 

e sair do prédio, sem o caderno de prova. 

2.3  O candidato poderá levar consigo o caderno de prova quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término da 

prova.  

2.4  Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.  

2.5  Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta,  e  caso não tenha assinado 

a lista de presença deverá  assiná-la. 

2.6   Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

3. Preenchimento do cartão- resposta: 

3.1  O candidato deverá assinalar no CARTÃO-RESPOSTA uma única alternativa que julgar correta e sem rasuras. O 

preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes 

de marcar, pois não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA.  

3.2  Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos. 

3.3  Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco 

ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta. 

4. Informações finais: 

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites  

www.itame.com.br e www.senadorcanedo.go.gov.br 

4.2  Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento. 

4.3  Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do 

Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.  

 

        REALIZAÇÃO: 

 
 

http://www.itame.com.br/
http://joviania.go.gov.br/
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Leia o texto para responder as questões de 01 à 06       

 

O germinal 
Émile Zola  

 

No meio dos campos de trigo e beterraba, o 

conjunto habitacional dos Deux-Cent Quarante 

dormia sob a noite negra. Distinguiam-se vagamente 

os quatro imensos corpos de pequenas casas 

encostadas umas às outras, corpos de caserna ou de 

hospital, geométricos, paralelos, que separavam as 

três largas avenidas divididas em jardins iguais. E, no 

planalto deserto, ouvia-se apenas a queixa do vento 

por entre as sebes arrancadas. 

Em casa dos Maheu, no número dezesseis do 

segundo grupo de casas, tudo era sossego. O único 

quarto do primeiro andar estava imerso nas trevas, 

como se estas quisessem esmagar com seu peso o 

sono das pessoas que se pressentiam lá, amontoadas, 

boca aberta, mortas de cansaço. Apesar do frio 

mordente do exterior, o ar pesado desse quarto tinha 

um calor vivo, esse calor rançoso dos dormitórios, 

que, mesmo asseados, cheiram a gado humano. 

O cuco da sala do térreo deu quatro horas, 

mas ninguém se moveu. As respirações fracas 

continuaram a soprar, acompanhadas de dois roncos 

sonoros. Bruscamente, Catherine levantou-se. No seu 

cansaço, tinha ela, pela força do hábito, contado as 

quatro badaladas que atravessaram o soalho, mas 

continuara sem o ânimo necessário para acordar de 

todo. Depois, com as pernas para fora das cobertas, 

apalpou, riscou um fósforo e acendeu a vela. Mas 

continuou sentada, a cabeça tão pesada que tombava 

nos ombros, cedendo ao desejo invencível de voltar ao 

travesseiro. 

Agora, a vela iluminava o quarto, quadrado, 

com duas janelas, atravancado com três camas. Havia 

um armário, uma mesa e duas cadeiras de nogueira 

velha, cujo tom escuro manchava duramente as 

paredes pintadas de amarelo-claro. E nada mais, a não 

ser roupa de uso diário pendurada em pregos, uma 

moringa no chão ao lado de um tacho vermelho que 

servia de bacia. Na cama da esquerda, Zacharie, o 

mais velho, um rapaz de vinte e um anos, estava 

deitado com o irmão, Jeanlin, com quase doze anos; 

na da direita, dois pequenos, Lénore e Henri, a 

primeira de seis anos, o segundo de quatro, dormiam 

abraçados; Catherine partilhava a terceira cama com a 

irmã Alzire, tão fraca para os seus nove anos, que ela 

nem a sentiria ao seu lado, não fosse a corcunda que 

deformava as costas da pequena enferma. A porta 

envidraçada estava aberta, podiam-se ver o corredor 

do patamar e o cubículo onde pai e mãe ocupavam 

uma quarta cama, contra a qual tiveram de instalar o 

berço da recém-nascida, Estelle, de apenas três meses. 

Entretanto, Catherine fez um esforço 

desesperado. Espreguiçava-se, crispava as mãos nos 

cabelos ruivos que se emaranhavam na testa e na 

nuca. Franzina para os seus quinze anos, não mostrava 

dos membros senão uns pés azulados, como tatuados 

com carvão, que saíam da bainha da camisola estreita, 

e braços delicados, alvos como leite, contrastando 

com a cor pálida do rosto, já estragado pelas contínuas 

lavagens com sabão preto. Um último bocejo abriu-

lhe a boca um pouco grande, com dentes magníficos 

incrustados na palidez clorótica das gengivas, 

enquanto seus olhos cinzentos choravam de tanto 

combater o sono. Era uma expressão dolorosa e 

abatida que parecia encher de cansaço toda a sua 

nudez. (...)  

01) Esse texto apresenta predominantemente, uma 

sequência 

(A) narrativa 

(B) injuntiva 

(C) descritiva 

(D) dissertativa 

 

02) Em: “planalto deserto”, “frio mordente,” “roncos 

sonoros,” “alguidar vermelho”, “força do hábito”, 

“cama da esquerda” e “camisola estreita.”  As 

palavras e expressões destacadas pertencem à classe 

gramatical dos/das:   

(A) locuções conjuntivas; 

(B) predicativos do sujeito; 

(C) adjetivos / locuções adjetivas; 

(D) substantivos / locuções interjetivas. 

 

03) No fragmento “...esse calor rançoso dos 

dormitórios, que, mesmo asseados, cheiram a gado 

humano.” Há uma oração subordinada 

(A) adjetiva 

(B) apositiva 

(C) substantiva 

(D) objetiva direta 

 

04) No fragmento “Um último bocejo abriu-lhe a boca 

um pouco grande, com dentes magníficos incrustados 

na palidez clorótica das gengivas, enquanto seus 

olhos cinzentos choravam de tanto combater o sono.” 

Esse fragmento não perde sua principal ideia se as 

palavras destacadas forem substituídas por: 

(A) tauxiados - embutida - rubidez – cinério; 

(B) entalhados - palência - descorada – alvacentos; 

(C) engastado - paliçada - acoloração – melânicos; 
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(D) encastoados - enrubescida - anêmica -meândricos. 

 

05)  Qual é a melhor interpretação para: “E, no 

planalto deserto, ouvia-se apenas a queixa do vento 

por entre as sebes arrancadas.”  

(A) E, no altiplano deserto, ouvia-se apenas a 

lamentação do vento entre as cercas extirpadas. 

(B) E, no rechano deserto, ouvia-se apenas o 

comprazimento do vento por entre as árvores 

arrancadas.  

(C) E, no chapadão deserto, ouvia-se apenas a 

inquietação do vento por entre as tapagens destruídas. 

(D) E, no rechão deserto, ouvia-se apenas a ledice do 

vento entre as vedações retiradas à força.   

 

06) No fragmento “No seu cansaço, tinha ela, pela 

força do hábito, contado as quatro badaladas que 

atravessaram o soalho, mas continuara sem o ânimo 

necessário para acordar de todo.” Os verbos 

destacados, respectivamente, se classificam 

gramaticalmente como:  

(A) pretérito imperfeito - modo subjuntivo/ pretérito 

perfeito - modo indicativo / verbo regular.  

(B) futuro do pretérito - modo indicativo/ pretérito 

mais que perfeito - modo indicativo / particípio. 

(C) pretérito perfeito - modo indicativo/ pretérito 

imperfeito - modo subjuntivo/ gerúndio.  

(D) pretérito imperfeito - modo indicativo/ pretérito 

mais que perfeito - modo indicativo / forma infinitiva. 

 

07) Considerando a concordância nominal, marque a 

alternativa incorreta.  

(A) Naquele parque há bastantes meninos. 

(B) Os concurseiros estudam bastante para a prova. 

(C) A cidade parece mais civilizada com menos gente. 

(D) Na festa do clube, há menas moças do que 

rapazes.  

 

08) De acordo com as regras de concordância verbal, 

marque a alternativa correta.  

(A) Nem tempestade nem frio é bem-vindos hoje.  

(B) A multidão ultrapassaram o limite estabelecido. 

(C) A maioria dos diretores aprovou/ aprovaram a 

proposta. 

(D) As crianças adoram quando as flores 

desabrocha.  

 

Leia o texto para responder a questão 09.  

 

“O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, 

do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade 

maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra 

montão.” (Guimarães Rosa)  

09) Nesse fragmento, as aspas foram utilizadas para  

(A) abrir e concluir uma citação. 

(B) marcar o assunto do autor.  

(C) destacar que as pessoas não são iguais. 

(D) explicar que no mundo as pessoas mudam. 

 

 Leia o texto para responder a questão 10. 

 

[...] presto muita atenção na fala dos cariocas para 

quando escrever em carioquês para não errar a mão. 

Carioca diz ‘Dá um cafezinho pra mim’. Na Bahia se 

diz ‘Me dê’. Aqui soa autoritário. Os cariocas falam: 

‘A Fulana, o Beltrano’. Isso é um tapa no ouvido do 

nordestino. No Nordeste todo mundo fala direto 

‘Fulana, Beltrano’, sem usar o artigo. Quando vou 

para Itaparica, entro na língua de lá, ‘como’ todas as 

proparoxítonas. Falo padre Ciço, não padre Cícero - 

Cícero é só para gente culta. [...] João Ubaldo Ribeiro 

 

10)  Considerando as “variações linguísticas,” o texto 

evidencia com predominância que o autor  

(A) reverência aos nordestinos. 

(B) tem consciência linguística. 

(C) critica as variantes autoritárias. 

(D) presta atenção ao falar dos cariocas. 

 

11) Uma confeiteira quer distribuir igualmente 240 

unidades de bolos em um determinado número de 

embalagens. Quando foi realizar essa distribuição, 

verificou que quatro dessas embalagens estavam com 

defeitos. Então, para distribuir igualmente todas as 

unidades, em cada uma das outras embalagens 

restantes foram colocadas 10 unidades de bolo a mais 

do que o previsto inicialmente. Qual o número de 

embalagens que a confeiteira tinha inicialmente? 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 14 

(D) 16 

 

12) Uma cooperativa resolveu distribuir parte de seus 

lucros entre seus cooperados. O presidente da 

cooperativa verificou que, se repassasse R$ 2.500,00 a 

cada um, sobrariam R$ 46.000,00, e que, se desse R$ 

3.000,00 a cada um, faltariam R$ 30.000,00. A 

quantia que o presidente da cooperativa pretende 

dividir é:   

(A) R$ 126.000,00 
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(B) R$ 224.000,00 

(C) R$ 334.000,00 

(D) R$ 426.000,00 

 

13) Um torneio estadual de futebol é disputado por 12 

equipes que jogam entre si, em ida e volta. Portanto, o 

número de partidas disputadas nesse torneio é igual a: 

(A) 132 

(B) 136 

(C) 142 

(D) 146 

 

14) Na festa de confraternização de um colégio 

compareceram todos os 40 funcionários, sendo que 

cada “funcionário”  foi acompanhado de uma mulher 

e dois meninos, e cada “funcionária” foi acompanhada 

de um homem e três meninas. No total, estavam  

presentes na confraternização 181 pessoas.  Qual a 

quantidade de pessoas do sexo masculino nesta 

confraternização? 

(A) 74 

(B) 76 

(C) 78 

(D) 80 

 

15) O trajeto de um ônibus coletivo urbano têm 22 

pontos. O ônibus parte do ponto inicial e faz parada de 

4 em 4 pontos. Quantas voltas o ônibus terá dado no 

trajeto para que pudesse fazer uma nova parada no 

ponto inicial? 

(A) 2  

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

16) A tabela abaixo apresenta dados sobre a produção 

e a venda de celulares de três marcas, em um 

determinado mês. Sabendo-se que nesse mesmo mês 

as três marcas venderam 84% dos 50.000 celulares 

produzidos, então, o valor de Y na tabela é 

aproximadamente igual a: 

 

Marcas Unidades produzidas % da produção vendida 

A 18.000 Y 

B X 82% 

C 22.600 75% 

 

(A) 95,2% 

(B) 95,9% 

(C) 96,2% 

(D) 96,9% 

17) O gerente de uma loja tem quatro funcionários em 

seu estabelecimento. Ele deixou  uma quantidade de 

roupas para serem etiquetadas e divididas igualmente 

entre seus funcionários. O primeiro funcionário conta 

as roupas e retira a quarta parte para etiquetar. O 

segundo, achando que era o primeiro, separa a quarta 

parte da quantidade que encontrou e deixa 54 roupas 

para serem divididas igualmente entre os outros dois 

funcionários. Nessa situação, o número de roupas 

deixadas inicialmente pelo gerente era menor que 

(A) 85 

(B) 89 

(C) 94 

(D) 98 

 

18) Em uma pesquisa  realizada entre 450  candidatos 

que fizeram o concurso público, foi questionado o 

seguinte: Você se preparou para o concurso? Os 

resultados da pesquisa foram: 

Sexo Sim Não 

Feminino 227 65 

Masculino 84 74 

Considerando essa amostra e escolhendo-se ao acaso 

um candidato que se preparou, a probabilidade dele 

ser do sexo masculino é de:   

(A) 26% 

(B) 27% 

(C) 28% 

(D) 29% 

 

19)  Suponhamos  que, em 2018, em uma faculdade, o 

número de estudantes de Contábeis foi igual a 12 

vezes o número de estudantes de Economia, e o 

número de estudantes de Administração foi igual ao 

triplo do número de estudantes do curso de Contábeis.  

Sabendo-se que, nessa faculdade, o número de 

estudantes de Contábeis somado ao número de 

estudantes de Economia era igual a 338, é correto 

concluir que, nessa faculdade, o número de estudantes 

de Administração foi:  

(A) 915 

(B) 928 

(C) 936 

(D) 949 

 

20) A idade média, em anos, de vinte e seis alunos de 

uma mesma sala era x.  Se em um determinado dia, 

quatro deles faltarem a aula, cuja soma das idades 

somam 98 anos, a idade média dos que 

compareceriam nesse dia de aula passa a ser de 24,5 

anos que, em relação a média da idade original x é:   

(A) igual 
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(B) maior que 1,5 anos 

(C) menor que 1,5 anos 

(D) menor que 2,3 anos 

 

21) O movimento da Reforma Sanitária nasceu no 

contexto da luta contra a ditadura, na década de: 

(A) 1950 

(B) 1990 

(C) 1970 

(D) 1940 

 

22) Estabelecida a partir da Constituição Federal de 

1988 e regulamentada pelas Leis 8.080/90 (Lei 

Orgânica da Saúde) e 8.142/90, a descentralização da 

gestão e das políticas da saúde no país – feita de 

forma integrada entre a União, estados e municípios – 

é um dos princípios organizativos do Sistema Único 

de Saúde (SUS). De acordo com este princípio: 

(A) O poder e a responsabilidade sobre o setor são 

distribuídos entre os dois níveis de governo, 

objetivando uma prestação de serviços com mais 

eficiência e qualidade e também a fiscalização e o 

controle por parte da sociedade. 

(B) Cada esfera de governo é autônoma e soberana em 

suas decisões e atividades, respeitando os princípios 

gerais e a participação da sociedade. 

(C) Cada região formada nos estados deverá garantir o 

fracionamento no atendimento através da parceria 

entre os estados componentes, tudo isto regulado pelo 

Ministério da Saúde. 

(D) Estabelece um novo arranjo para a 

descentralização, definindo que os serviços prestados 

permanecerão organizados em níveis decrescentes de 

complexidade, em unidades geográficas específicas e 

para clientelas indefinidas. 

 

23) De acordo com a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados, 

assinale a doença ou agravo com notificação 

compulsória imediata (até 24 horas): 

(A) Dengue – casos 

(B) Doença aguda pelo vírus Zika 

(C) Esquistossomose   

(D) Febre do Nilo Ocidental  

 

24) Distribuída gratuitamente nas Unidades Básicas 

de saúde no início do pré-natal, contém vários 

assuntos importantes, tais como: Direitos antes e 

depois do parto, o cartão de consultas e exames, com 

espaço para você anotar dúvidas, dicas para uma 

gravidez saudável e sinais de alerta, informações e 

orientações sobre a gestação e o desenvolvimento do 

bebê, alguns cuidados de saúde, o parto e o pós-parto, 

informações e orientações sobre amamentação, e 

orientações para tirar a Certidão de Nascimento de seu 

filho. O presente documento recebe o nome de: 

(A) Cartão de vacinação 

(B) Caderneta da gestante 

(C) Cartão da criança 

(D) Caderneta da mulher 

 

25) É uma das etapas do planejamento local realizado 

na Estratégia Saúde da Família, com o objetivo de 

reconhecer o território sob responsabilidade das 

equipes, os hábitos e modos de vida da população, a 

fim de identificar os principais problemas de saúde da 

comunidade, os fatores de risco e de promoção de 

saúde. O conceito apresentando pertence a/ao: 

(A) Índice de prevalência populacional 

(B) Levantamento de áreas 

(C) Diagnóstico comunitário 

(D) Demarcação de micro-área 

 

26) Em relação ao conceito da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), é correto afirmar: 

(A) É um Foro de negociação e pactuação entre 

gestores federal, estadual e municipal, quanto aos 

aspectos operacionais do SUS. 

(B) É um Foro de negociação e pactuação entre 

gestores estaduais e municipais, quanto aos aspectos 

operacionais do SUS. 

(C) É uma Entidade representativa dos entes estaduais 

e do Distrito Federal para tratar de matérias referentes 

à saúde. 

(D) É uma Entidade representativa dos entes 

municipais para tratar de matérias referentes à saúde. 

 

27) Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimento de médio ou longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

Diante do presente conceito, o Plano Nacional de 

Saúde da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de: 

(A) Dimensionar os atendimentos na rede Pública das 

pessoas com deficiência. 

(B) Descrever as principais deficiências no âmbito do 

SUS. 

(C ) Reformular as estratégias voltadas a captação das 

pessoas com deficiência. 

(D) Incluir as pessoas com deficiência em toda a rede 

de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) 
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28) De acordo com a Lei nº. 13.595/2018, no modelo 

de atenção em saúde, fundamentado na assistência 

multiprofissional em saúde da família, não é 

considerada atividade típica do Agente Comunitário 

de Saúde, a realização de visitas domiciliares 

regulares e periódicas para acolhimento e 

acompanhamento: 

(A) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

(B) da lactante, no primeiro ano seguinte ao parto.  

(C) da criança, verificando seu estado vacinal e a 

evolução de seu peso e de sua altura.  

(D) dos grupos homossexuais e transexuais, 

desenvolvendo ações de educação para promover a 

saúde e prevenir doenças.  

 

29) O Município de Senador Canedo, participará, 

como agente executor, do sistema unificado e 

descentralizado de saúde, nos seguintes termos: 

(A) não haverá qualquer vinculação aos princípios 

estabelecidos nas Constituições da República e do 

Estado de Goiás, vez que será regido somente por 

legislação própria. 

(B) Não será assegurada a participação popular na 

formação e fiscalização das políticas de saúde, sendo 

esta uma atribuição típica e exclusiva dos agentes de 

saúde. 

(C) Será assegurada efetiva participação popular na 

formação e fiscalização das políticas de saúde, 

especialmente nos programas de atendimento da 

mulher, da criança, do deficiente e do idoso. 

(D) Para garantir efetividade à sua política de saúde, o 

Município lhe destinará, anualmente, não menos que 

cinquenta por cento de sua receita de impostos. 

 

30) Sobre as licenças concedidas ao servidor público 

municipal, é correto afirmar que: 

(A) O servidor poderá permanecer em licença da 

mesma espécie por período superior a trinta meses, 

sem exceção. 

(B) A licença concedida dentro de 60 dias do término 

de outra da mesma espécie, será concedida como 

prorrogação. 

(C) A licença para tratamento de saúde será concedida 

ao servidor mediante simples apresentação de atestado 

médico fornecido por qualquer profissional da 

medicina. 

(D) Poderá ser concedida licença ou afastamento a 

servidor municipal, ainda que essa concessão 

implique admissão de substituto remunerado para 

exercer as atribuições do servidor afastado, em 

qualquer caso. 

 

31) Quais as formatações utilizadas no texto a seguir: 

“Há duas formas para viver a sua vida. Uma é 

acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar 

que todas as coisas são um milagre.” Albert Einstein 

(A) Itálico, negrito, sublinhado e realce de cor. 

(B) Sobrescrito, negrito, tachado e realce de cor. 

(C) Itálico, marcadores, sublinhado e tachado. 

(D) Sombreamento, Itálico, tachado e realce de cor. 

 

32) Em relação aos arquivos compactados é incorreto 

afirmar: 

(A) Reduz o tamanho de um arquivo. 

(B) Agrupa vários arquivos em um só. 

(C) É possível fazer a compressão de arquivos de 

áudio, vídeo e imagens. 

(D) Os agrupamentos de arquivos são somente 

permitidos com a mesma extensão de arquivos. 

 

33) Analise a charge. 

 
A charge é uma crítica à/ao 

(A) agronegócio. 

(B) reforma da previdência. 

(C) trabalho escravo no Brasil. 

(D) corrupção no governo federal. 

 

34) “A implantação da estrada de ferro, a Rede 

Ferroviária Federal S/A, na década de 30, mudou 

completamente a estrutura do povoado. Com a 

chegada da ferrovia foi montado um grande 

acampamento, no local onde atualmente está a velha 

usina de cozinhar dormentes. (...) Com o movimento 

da construção da ferrovia muitos agregados dos 

fazendeiros ficaram com vontade de morar (...) mais 

perto da Estação.” 

O povoado que deu origem a Senador Canedo, em sua 

origem, denominava-se 

(A) Bonito. 

(B) Estação. 
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(C) Esplanada. 

(D) Bonsucesso. 

 

35) As grandes cidades e os centros industriais são 

locais onde a intervenção humana atinge níveis 

máximos: edificações, pavimentações, grande 

quantidade de veículos automotores, entre outros 

fatores. Nesse contexto, bairros localizados em 

metrópoles, geralmente mais adensados, 

verticalizados e com poucas áreas verdes, tendem a 

apresentar temperaturas mais elevadas do que aqueles 

localizados em área rural ou suburbana, que 

normalmente apresentam ocupação horizontal e são 

marcados pela presença de áreas verdes. O fenômeno 

climático descrito acima é conhecido como 

(A) efeito estufa. 

(B) ilhas de calor. 

(C) chuvas ácidas. 

(D) aquecimento global. 

 

 


