
FISCAL SANITÁRIO 1

 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

São         doenças         de         notificação         compulsória         no         Brasil:

(A) Raiva,         botulismo,         clostridiose,         varíola,         estomatite
vesicular         tipo         Indiana         III,         febre         catarral         maligna,
ectima         contagioso         e         mormo.

(B) Raiva,         cinomose,         botulismo,         clostridiose,
tuberculose,         febre         catarral         maligna,         ectima
contagioso         e         mormo.

(C) Raiva,         cinomose,         botulismo,         clostridiose,
campylobacter,         estomatite         vesicular         tipo         Indiana         II,
febre         catarral         maligna,         ectima         contagioso         e
mormo.

(D) Tuberculose,         cinomose,         botulismo,         clostridiose,
campylobacter,         estomatite         vesicular         tipo         Indiana         I,
febre         catarral         maligna,         ectima         contagioso         e
mormo.

Questão 02

Com         o         decorrer         dos         tempos         atuais,         vimos         o         avanço         e
aperfeiçoamento         dos         programas         de         saneamento
básico         no         Brasil,         como         o         Plano         Nacional         de
Saneamento         Básico         (PLANSAB),         que         tem         como
marco         a         Lei         nº         11445/07,         que         estabelece         as         diretrizes
nacionais         para         o         saneamento         básico         e         para         a         política
federal         de         saneamento         básico.

Sobre         o         PLANSAB         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Teve         como         propósito         buscar         a         adesão         e         o
compromisso         de         toda         a         sociedade         por         meio         dos
segmentos         representados         no         Conselho         das
Cidades         (Poder         Público,         empresários,
trabalhadores,         movimentos         sociais,         ONGs         e
Academia         e         Pesquisa),         bem         como         dos         prestadores
de         serviços         e         outros         órgãos         responsáveis         pelo
Saneamento         Básico,         em         relação         aos         eixos         e
estratégias         e         ao         processo         de         elaboração.

(B) Teve         como         embrião         o         Plano         de         Metas         e         Bases,
sendo         instituído         em         1971,         tendo         estimulado         a
aplicação         de         recursos         para         o         abastecimento         de
água         em         detrimento         das         demais         ações         de
saneamento.

(C) Para         sua         elaboração         foi         dividido         em         três         etapas:         1.
a         formulação         do         "Pacto         pelo         Saneamento         Básico:
mais         saúde,         qualidade         de         vida         e         cidadania",         que
marcou         o         início         do         processo         participativo         de
elaboração         do         Plano         em         2008,         2.         a         elaboração,
em         2009         e         2010,         de         extenso         estudo         denominado
Panorama         do         Saneamento         Básico         no         Brasil,         que

teve         como         um         de         seus         produtos         a         versão
preliminar         do         Plansab,         e         3)         a         "Consulta         Pública",
que         submeteu         a         versão         preliminar         do         Plano         à
sociedade,         promovendo         sua         ampla         discussão         e
posterior         consolidação         de         sua         forma         final         à         luz         das
contribuições         acatadas.

(D) Foi         dividido         em         cinco         grandes         eixos:         metas         para
universalização,         participação         e         controle         social,
cooperação         federativa,         integração         de         políticas,         e
gestão         e         sustentabilidade.

Questão 03

A         acepção         do         termo         higiene         aparece         inicialmente         no
Brasil,         em         regulamentos         de         1923         e         1931,         como         parte
da         higiene         do         trabalho         à         que         todos         os
estabelecimentos         industriais,         inclusive         a         indústria
farmacêutica,         deviam         obedecer.         O         termo         higiene
sempre         aparece         nas         normas         de         alimentos,         seja         como
requisito         dos         produtos,         seja         dos         locais         onde         são
produzidos,         manipulados         ou         envasados,         e         a         noção
atual         de         higiene         nesse         campo         contempla,         além         dos
padrões         microbiológicos,         parâmetros         em         relação         aos
resíduos         de         pesticidas         e         outros         contaminantes.

"A         higiene         da         alimentação         é         preceito         normativo         que
fundamenta         o         cancelamento,         temporário         ou         definitivo,
do         registro         de         um         dado         alimento         e         a         interdição         ou
apreensão         de         alimentos         e         bebidas".
COSTA,         Ediná         Alves.         Conceitos         e         área         de
abrangência.         In:         ROZENFELD,         Suely         (org.).
Fundamentos         de         vigilância         sanitária.         Rio         de         Janeiro:
Editora         Fiocruz,         2000.         p.         41-48.

Com         base         no         texto         acima         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Que         os         requisitos         de         higiene,         como         parte         dos
padrões         de         identidade         e         qualidade         (PIQ)         para
cada         tipo         ou         espécie         de         alimento,         ainda         não         foram
estabelecidos         e         é         necessário         uma         medida         urgente
que         compreenda         medidas         sanitárias         concretas         e
demais         disposições         necessárias         à         obtenção         de         um
alimento         puro,         comestível         e         de         qualidade
comercial.

(B) Que         a         higiene         dos         alimentos         compreende         as
medidas         preventivas         necessárias         na         preparação,
manipulação,         armazenamento,         transporte         e         venda
de         alimentos,         para         garantir         produtos         inócuos,
saudáveis         e         adequados         ao         consumo         humano         e
para         que         sejam         atingidos         critérios         hígidos         relativos
aos         gêneros         alimentícios,         é         necessária         a
implantação         de         programas         de         qualidade         como
pré-requisitos         do         Sistema         Análise         de         Perigos         e
Pontos         Críticos         de         Controle         (APPCC)         nos         serviços
de         alimentação.
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(C) Que         atualmente,         o         Codex         Alimentarius                  que         define
higiene         dos         alimentos         como         "todas         as         condições         e
medidas         necessárias         para         garantir         a         segurança         e
a         adequação         dos         alimentos         em         todas         as         etapas         da
cadeia         de         alimentos",         só         é         aplicado         em         países
como         EUA         e         Argentina.

(D) Que         não         existem         os         critérios         para         os         padrões         de
identidade         e         qualidade         de         produtos         e         serviços
relacionados         ao         controle         dos         alimentos         em         todo         o
território         nacional         brasileiro         e         que         hoje         configuram
um         ambiente         que         não         exige         fiscalização         para         o
comércio         desses         produtos.

Questão 04

O         prazo         de         validade         de         um         alimento         deve         ser
informação         obrigatória         na         rotulagem         de         alimentos,         de
acordo         com         a         Resolução         RDC         259/ANVISA,         de         20         de
setembro         de         2002.         Deve         constar         de         pelo         menos:

(A) Dia         e         mês         para         produtos         que         tenham         prazo         de
validade         não         superior         a         três         meses,         mês         e         ano
para         produtos         que         tenham         prazo         de         validade
indeterminado.

(B) Dia         e         mês         para         todos         os         produtos,         independente
do         tempo         de         validade.

(C) Dia,         mês         e         ano         para         produtos         que         tenham         prazo
de         validade         indeterminado.

(D) Dia         e         mês         para         produtos         que         tenham         prazo         de
validade         não         superior         a         três         meses,         mês         e         ano
para         produtos         que         tenham         prazo         de         validade
superior         a         três         meses.

Questão 05

Dentre         as         várias         atribuições         do         Serviço         de         Vigilância
Epidemiológica,         as         principais         são:

(A) Controle         das         Doenças         e         Agravos         sem         Notificação
Compulsória,         Controle         e         Prevenção         de         Surtos         de
Doenças         não         transmissíveis,         Controle         e
Distribuição         de         Antitóxico,         Identificação         de         Animais
Peçonhentos,         Investigação         de         alimentos
contaminados,         Divulgação         de         Informações
Epidemiológicas,         Elaboração         de         Estudos,
Pesquisas         e         Relatórios         em         Epidemiologia,
Alimentação         e         Manutenção         Dos         Sistemas         de
Informação,         Assessoria         e         Suporte         aos         Serviços         de
Saúde         e         Demais         Instituições,         Não         tendo
responsabilidade         sobre         treinamentos         e
capacitações.

(B) Controle         das         Doenças         e         Agravos         de         Notificação
Compulsória,         Controle         e         Prevenção         de         Surtos         de
Doenças         Transmissíveis,         Imunizações,         Controle         e
Distribuição         de         Soros         Antiveneno,         Identificação         de
Animais         Peçonhentos,         Investigação         de         Óbitos,

Divulgação         de         Informações         Epidemiológicas,
Elaboração         de         Estudos,         Pesquisas         e         Relatórios
em         Epidemiologia,         Alimentação         e         Manutenção         Dos
Sistemas         de         Informação,         Assessoria         e         Suporte
aos         Serviços         de         Saúde         e         Demais         Instituições,
Treinamentos         e         Capacitações.

(C) Controle         das         Doenças         e         Agravos         de         Notificação
Compulsória,         Controle         e         Prevenção         de         Surtos         de
Doenças         Tansmissíveis,         Imunizações,         Controle         e
Distribuição         anti-inflamatórios,         Identificação         de
Animais         Peçonhentos,         Investigação         de         Óbitos,
Divulgação         de         Informações         Epidemiológicas,
Elaboração         de         Estudos,         Pesquisas         e         Relatórios
em         Epidemiologia,         Elaboração         Dos         Sistemas         de
Informação,         Assessoria         e         Suporte         aos         Serviços         de
Saúde         e         Demais         Instituições,         Treinamentos         e
Capacitações.

(D) Controle         das         Doenças         e         Agravos         de         Notificação
Compulsória,         Controle         e         Prevenção         de         Surtos         de
Doenças          Transmissíveis,          Imunizações,
Distribuição         de         antibiótioos,         Identificação         de
Animais         Peçonhentos,         Investigação         de         Óbitos,
Divulgação         de         Informações         Epidemiológicas,
Elaboração         de         Estudos,         Pesquisas         e         Relatórios
em         Epidemiologia,         Elaboração         de         Sistemas         de
Informação,         Assessoria         e         Suporte         aos         Serviços         de
Saúde         e         Demais         Instituições,         Treinamentos         e
Capacitações.

Questão 06

Na         profilaxia         de         doenças,         são         tomadas         ações         e
medidas         para         que:

(A) Não         haja         interação         de         um         agente         infeccioso         com
um         vetor,         melhorando         dinâmica         da         inserção         de
doenças         e,         quando         isso         não         é         possível,         realizar         a
disseminação         das         doenças         de         forma         lenta.

(B) Exista         interação         de         um         agente         infeccioso         com
fômite,         com         objetivo         de         ajudar         na         inserção         de
doenças         e,         quando         isso         não         é         possível,         realizar         o
controle         para         que         as         doenças         não         se         disseminem
de         forma         lenta.

(C) Exista         interação         de         um         agente         não         infeccioso         com
o         organismo,         com         objetivo         de         amenizar         a         inserção
de         doenças         e         realizar         o         controle         da         população         de
vetores.

(D) Não         exista         interação         de         um         agente         infeccioso         com
o         organismo,         com         objetivo         de         conter         a         inserção         de
doenças         e,         quando         isso         não         é         possível,         realizar         o
controle         para         que         as         doenças         não         se         disseminem.

Questão 07

O         sistema         de         Vigilância         epidemiológica         Influenza         no
Brasil         tem         por         função:
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(A) Identificar         os         diversos         tipos         de         vírus         infectando         o
homem,         como         tipo         A,         B,         C,         D,         E,         mas         nesse
caderno         vamos         retratar         somente         a         A,         B         e         C,         que
tem         apresentado         maior         índice         de         manifestação
principalmente         no         verão.         Esses         vírus         causadores
da         influenza         A         ou         B         ou         C,         têm         como         característica
fundamental         o         tropismo         pelo         rim.

(B) Identificar         os         diversos         tipos         de         vírus         infectando         o
homem,         como         tipo         A,         B,         C,         D,         E,         mas         nesse
caderno         vamos         retratar         somente         a         A,         B         e         C,         que
tem         apresentado         maior         índice         de         manifestação
principalmente         no         verão.         Esses         vírus         causadores
da         influenza         A         ou         B         ou         C,         têm         como         característica
fundamental         o         tropismo         pelo         fígado.

(C) Verificar         zoonoses         emergentes         causadas         por         vírus
que         apresentam-se         de         varias         formas         desde         uma
febre         na         fase         aguda,         como         na         forma         mais         grave
com         comprometimento         das         funções
cardiorrespiratório         e         renal,         as         quais         tem         seus
diagnósticos         baseados         fundamentalmente         em
informações         da         vigilância         epidemiológica.

(D) Monitorar         a         circulação         das         cepas         e         a         carga         de
morbidade         por         síndrome         gripal         nas         cinco         regiões
brasileiras,         com         o         objetivo         de         avaliar         o         impacto         da
vacinação         contra         a         doença,         acompanhar         a
tendência         da         morbidade         e         da         mortalidade
associadas         à         doença         e         produzir         e         disseminar
informações         epidemiológicas.

Questão 08

Quando         são         fabricados         na         mesma         linha         de         produção,
tanto         produtos         sem         ingredientes         alergênicos         quanto
produtos         com         ingredientes         alergênicos,
recomenda-se         que:

(A) Produtos         sem         ingredientes         alergênicos         sejam
fabricados         primeiro,         de         forma         a         evitar         a
contaminação         cruzada.

(B) Não         é         aconselhável         seguir         uma         ordem         de
produção.

(C) Também         é         recomendável         que         a         fabricação         de
produtos         com         ingredientes         alergênicos         não         seja
realizada         de         forma         concentrada         e,         após         a
produção,         não         precisa         ser         feita         a         higienização         dos
equipamentos         e         utensílios         utilizados.

(D) Não         há         necessidade         que         se         leve         em         consideração
a         quantidade         de         ingredientes         alergênicos
utilizados.

Questão 09

A         Vigilância         Epidemiológica         de         Surtos         de                  Doenças
transmitidas         por         alimentos         (DTA)         é         um         componente
essencial         da         Vigilância         Epidemiológica         das         DTA,         pois
a         detecção         e         investigação         precoce         de         surtos         são

essenciais         para         a         vigilância         das         doenças         transmitidas
por         água/alimentos,         dentre         vários         fatores,         permite:

(A) Identificar         e         eliminar         fontes         e         assim         controlar         e
prevenir         novos         casos         e         conhecer         fatos         ou
situações         que         possibilitariam         prevenir         novos
surtos,         melhorando         a         qualidade         e         segurança         de
alimentos/água.

(B) Levar         a         um         declínio         na         qualidade         de         vida         e         saúde
da         população,         e         dificultar         a         detecção
precocemente         de         epidemias.

(C) Estabelecer         menor         interação         com         a         comunidade         -
serviços         médicos,         comerciantes         e         industria         de
alimentos,         professores         e         escolas,         lideranças         e
população         em         geral         e         sem         obter         novas
informações         sobre         velhas         doenças,         impedindo         a
observação         de         como         se         comportam         em         surtos.

(D) Que         se         tornem         desconhecidos         os         fatores
causadores         de         surtos         e         dificultam         detectar
precocemente         epidemias,         trazendo         subsídios         para
novos         regulamentos         sanitários         e/ou         novas
condutas         médicas.

Questão 10

É         um         conjunto         de         regras,         princípios         e         procedimentos
adotados         para         o         correto         manuseio         dos         alimentos,         que
abrange         desde         o         recebimento         da         matéria-prima         até         o
produto         final,         considerando         o         controle         dos         processos,
produtos,         da         higiene         pessoal,         da         sanitização         e         o
controle         integrado         de         pragas,         visando         garantir         a
segurança         do         produto         e         a         integridade         do         consumidor.
Estamos         nos         referindo         a:

(A) Boas         práticas         de         fabricação.
(B) Procedimentos         Padrão         de         Higiene         Operacional.
(C) Análise         de         Perigos         e         Pontos         Críticos         de         Controle.
(D) Procedimentos         Operacionais         Padronizados.

Questão 11

Surto         de         Doença         Transmitida         por         Alimento         é         definida
como:

(A) Um         acidente         no         qual         duas         ou         mais         pessoas
apresentam         uma         doença         similar         resultante         da
ingestão         de         um         alimento         contaminado.

(B) Um         incidente         no         qual         duas         ou         mais         pessoas
apresentam         uma         doença         similar         resultante         da
ingestão         de         um         não         alimento         contaminado.

(C) Um         acidente         no         qual         uma         pessoa         apresenta         uma
doença         similar         resultante         da         ingestão         de         um
alimento         não         contaminado.
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(D) Um         incidente         no         qual         duas         ou         mais         pessoas
apresentam         uma         doença         similar         resultante         da
ingestão         de         um         alimento         contaminado.

Questão 12

As         condições         higiênico-sanitárias         em         uma         indústria
de         alimentos         são         fundamentais         para         a         qualidade         do
produto         final.         A         limpeza         e         a         sanitização         evitam         a
contaminação         e         aumentam         a         vida         de         prateleira         do
produto         oferecido         à         população,         evitando         dessa         forma,
não         só         prejuízos         financeiros         para         indústria         e
consumidores,         como         também         problemas
relacionados         à         saúde         publica.         Para         uma         correta
higienização,         o         detergente         ideal,         deve         conter         as
seguintes         propriedades:

(A) Saponificação,         emulsificação,         molhagem,
capacidade         de         diminuir         a         tensão         superficial,
solubilizar         proteínas,         manter         resíduos         em
suspensão,         controlar         mineirais,         não         ser         corrosivo         e
ter         preço         acessível.

(B) Saponificação,         emulsificação,         molhagem,
capacidade         de         aumentar         a         tensão         superficial,
desolubilizar         proteínas,         manter         resíduos         em
suspensão,         controlar         mineirais,         ser         corrosivo         e         ter
preço         acessível.

(C) Saponificação,         emulsificação,         molhagem,
capacidade         de         aumentar         a         tensão         superficial,
solubilizar         proteínas,         manter         resíduos         em
suspensão,         controlar         mineirais,         não         ser         corrosivo         e
ter         preço         acessível.

(D) Saponificação,         emulsificação,         molhagem,
capacidade         de         diminuir         a         tensão         superficial,
desolubilizar         proteínas,         manter         resíduos         em
suspensão,         controlar         mineirais,         ser         corrosivo         e         ter
preço         acessível.

Questão 13

O         Mycobacterium         bovis,         uma         espécie         de         patogênica
para         várias         espécies,         incluindo         bovinos         e         humanos,
onde         seus         principais         hospedeiros         são         os         bovinos,
causando         uma         doença         chamada         tuberculose.         Sobre
a         sua         patogenia         em         bovinos         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) Os         sinais         clínicos         não         são         evidentes         na         doença
em         estágio         avançado,         bovinos         com         com         lesões
extensas         podem         mostrar-se         em         bom         estado         de
saúde.

(B) A         perda         de         condição         física,         não         ocorre         no         estágio
avançado         da         doença,         mesmo         com         progressão
avançada,         na         tuberculose         pulmonar.         Eles         não         tem
quadro         de         desenvolvimento         de         pirexia         intermitente
e         tosse,         como         acontece         nos         humanos.

(C) Na         tuberculose         cutânea         em         bovinos,         lesões
nodulares         estão         localizadas         ao         longo         os         vasos
linfáticos         nos         membros,         e         sua         virulência
relaciona-se         à         sua         capacidade         de         sobreviver         e
multiplicar-se         dentro         de         macrófagos         do
hospedeiro.

(D) Nos         estágio         iniciais         da         doença,         as         lesões         são
muito         fáceis         de         serem         detectadas         no         exame
post-mortem.

Questão 14

O         aperfeiçoamento         constante         das         ações         de         controle
sanitário         na         área         de         alimentos         tem         o         objetivo         de
monitorar         e         minimizar         os         riscos         originados         pela
ingestão         de         alimentos         contaminados.         Para         isso,
instrumentos         legais         importantes         como         as         Portarias         no
1428/1993         e         no         326/1997         e         as         Resoluções         -         RDC         no
275/2002         e         216/2004         foram         aprovadas         com         o         intuito
de:

(A) Controlar         surtos         relacionados         ao         consumo         de
alimentos         contaminados         com         micro-organismos
patogênicos,         principalmente         devido         ao         aumento         do
consumo         de         refeições         fora         do         lar.

(B) Favorecer         a         crescente         demanda         por         refeições
rápidas         e         a         realização         destas         fora         do         domicílio,         em
restaurantes         comerciais         ou         no         próprio         local         de
trabalho.

(C) Contribuir         para         qualidade         na         produção         e         na
prestação         de         serviços         na         área         de         alimentação.

(D) Ter         uma         valorização         do         setor,         gerando
competitividade         e         preocupação         com         a         qualidade
sanitária         e         nutricional         dos         alimentos.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         EDUCAÇÃO         E         O         DESENVOLVIMENTO         DO         PAÍS
(1º§)         Atualmente,         a         educação         é         o         fator         principal         no
desenvolvimento         de         um         País.         Ocupando         a         sétima
posição         na         economia         mundial,         seria         racional         acreditar
que         o         Brasil         possui         um         sistema         público         de         ensino
eficiente.         Contudo,         a         realidade         é         justamente         o         oposto
e         o         resultado         desse         contraste         é         claramente         refletido
na         velocidade         com         a         qual         crescemos.
(2º§)         Para         exemplificar,         basta         lembrar         que         hoje         o
Japão         é         um         dos         países         mais         poderosos         do         mundo,
mas         até         meados         do         século         XX         esse         quadro         era         bem
diferente.         Com         os         atentados         nucleares         que         quase
destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma         meta:
Investir         o         maior         montante         dos         recursos         na         educação.
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Este         plano         mudou         o         curso         da         história         em         um         nível
mundial         e         colocou         o         país         no         topo         do         desenvolvimento
tecnológico         em         pouquíssimo         tempo.
(3º§)         O         quadro         brasileiro         é,         entretanto,         o         outro         lado
da         moeda.         Nosso         país         investe         menos         de         10%         do         PIB
na         educação         e         o         que         se         observa         é         a         falta         de         escolas,
materiais         pedagógicos         escassos         e         um         salário
medíocre         para         os         profissionais         da         educação.         Não         é
de         se         espantar         que         apenas         uma         rara         parcela         dos
cidadãos         almeja         o         ramo         educacional,         sendo         que         tal
profissão         representa         a         base         fundamental         da         maioria
dos         processos         de         desenvolvimento.
(4º§)         Além         disso,         a         falta         de         incentivos,         principalmente
no         ensino         médio,         não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino         não
significa         que         estes         terão         chance         em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade.         Assim,         é
comum         encontrar         indivíduos         que         buscam         melhores
condições         de         vida         no         exterior.         (...)
ducaacaoo-no-basl-aand8211-mmaass-umm-modelo-
dos-auunos4SSw)
no-brasil-and8211-mais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/)
-         (Texto         Adaptado)

(https://descomplica.com.br/artigo/redacao-sobre-a-educacao-no-brasil-and8211-m

ais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/) - (Texto Adaptado)

Questão 15

Analise         as         informações         com         (C)         certo         ou         (E)         errado.

(__)O         título         do         texto         enuncia         o         foco         temático
escolhido         pela         voz         do         texto.
(__)A         contração         prepositiva         da         expressão:         "o
resultado         desse         contraste"         -         é         imposta         pela         regência
verbal.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país"         -         há         termos         com         encontro
consonantal         e         hiato,         há         exemplo         de         termo         escrito
com         dígrafo,         há         exemplo         de         dissílabo         oxítono         escrito
com         hiato.
(__)Entre         os         componentes         da         oração:         "Este         plano
mudou         o         curso         da         história"         -         identificamos:         pronome
demonstrativo         com         função         sintática         de         adjunto
adnominal         do         núcleo         do         sujeito         simples,         verbo
transitivo         direto         conjugado         no         pretérito         perfeito         do
modo         indicativo.
(__)O         período         conotativo:         "O         quadro         brasileiro         é,
entretanto,         o         outro         lado         da         moeda".         -         está         construído
com         metáfora.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para

baixo:

(A) C,         C,         C,         C,         C.
(B) C,         E,         C,         C,         C.
(C) C,         E,         E,         C,         E.
(D) E,         C,         E,         C,         E.

Questão 16

Sobre         a         composição         textual,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         primeira         vírgula         do         (1º§)         separa         termo         adverbial,
que         identifica         o         momento         em         que         a         voz         do         texto
inicia         o         teor         discursivo.

(B) O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta,         escrita         com         sujeito         composto.

(C) A         numeração         da         série:         "seria¹         racional         acreditar
que²         o         Brasil         possui³         um         sistema         público         de         ensino
eficiente".         -         identifica:         verbo         de         segunda
conjugação         no         futuro         do         pretérito         do         modo
indicativo;         conjunção         subordinativa         integrante;
verbo         de         terceira         conjugação         no         presente         do         modo
indicativo.

(D) As         palavras:         "sétima";         "público";         "século"         se
identificam         por         serem         trissílabos         proparoxítonos.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)No         texto,         há         períodos         que         iniciam         com         hipérbato.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma
meta"         -         comprovamos         concordâncias         nominais         e         dois
termos         monossílabos         invariáveis.
(__)A         expressão:         "fator         principal"         tem         o         mesmo
sentido         semântico         contextual         de         "fator         essencial",         na
oração:         "na         velocidade         com         a         qual         crescemos"         -
temos         sujeito         é         elíptico,
(__)No         texto,         há         termo         que         faz         antônimo         com
"muitíssimo",         na         expressão:         "em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade"         -         temos
ideia         alternativa.
(__)No         período:         "não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino"         -         temos
exemplos         de         mesóclises.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:
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(A) F,         F,         V,         F,         V.
(B) V,         V,         V,         V,         F.
(C) V,         V,         V,         V,         V.
(D) V,         F,         V,         V,         F.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         Lei         Orgânica         do         município         de         Descanso/SC         prevê
uma         limitação         aos         vencimentos         e         salários         dos         cargos
do         Poder         Legislativo.         Qual         das         opções         abaixo         cita
esta         limitação?

(A) Não         poderão         ser         superiores         aos         pagos         pelo         Poder
Executivo.

(B) Não         devem         ser         maiores         que         o         salário         dos
vereadores.

(C) Devem         estar         equiparados         ao         salário         mínimo.
(D) Devem         ser         inferiores         a         dez         salários         mínimos.

Questão 19

"Quase         ao         mesmo         tempo         em         que         o         Brasil         registrava
14,8         milhões         de         desempregados         segundo         dados         do
Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         (IBGE),
a         área         de         tecnologia         via         um         aumento         de         178%         no
número         de         vagas         abertas.         No         setor,         ao         contrário         do
restante         do         país,         sobram         vagas,         mas         faltam
profissionais."         (https://www.cnnbrasil.com.br/)
A         informação         acima         é         justificada         pela         influência         dos
desgastes         econômicos         que         surgiram         a         partir         das
medidas         de         restrição         propostas         como         medida         de
prevenção         contra         a         covid-19.         Por         que         o         setor         de
tecnologia         cresceu         exatamente         no         momento         em         que
vários         outros         sofreram         grandes         perdas?

(A) Porque         o         isolamento         fez         com         que         as         pessoas
ficassem         mais         tempo         à         toa         na         internet.

(B) Porque         as         crianças         e         os         adultos         trocaram         estudo         e
trabalho         por         diversão         com         jogos         digitais.

(C) Porque         a         necessidade         de         isolamento         gerou         uma
grande         mudança,         principalmente         na         forma         de
trabalho         e         estudo         da         maioria         da         população,
optando-se         pelo         meio         digital         para         executar         tais
atividades.

(D) Porque         os         profissionais         da         área         de         tecnologia         são
os         únicos         que         podem         trabalhar         em         casa.

Questão 20

Segundo         o         IPCC         (Painel         Intergovernamental         de
Mudanças         Climáticas),         da         ONU,         efeitos         como         a
elevação         dos         níveis         dos         mares         e         o         derretimento         das

calotas         polares,         causados         pelo         aquecimento         global,
são         irreversíveis,         por         isso         é         importante         que
busquemos         combater         as         causas         desse         aquecimento.

Qual         atividade         humana         é         considerada         a         principal
dessas         causas?

(A) A         preservação         dos         biomas.
(B) A         grande         concentração         de         matas         em         uma         só

região.
(C) A         manutenção         de         florestas.
(D) As         emissões         de         gases         causadores         do         efeito

estufa.
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