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1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas 

também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é: 

a. Estrela 

b. Vacaria 

c. Esmeralda 

d. Lagoa Vermelha 

 

2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra 

ferro e famosa principalmente por ter em seu interior um(a): 

a. Pinheiro 

b. Chafariz 

c. Formigueiro 

d. Chaminé 

 

3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a: 

a. Festa do Peão 

b. Festa da Integração 

c. Festa do Morango 

d. Festa da Geleia 

 

4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende 

aproximadamente: 

a. 80 mil habitantes 

b. 50 mil habitantes 

c. 700 habitantes 

d. 7 mil habitantes 

 

5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de: 

a. Banana 

b. Kiwi 

c. Aveia 

d. Palmito 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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6. É considerado o melhor método de tratamento de lixo em relação ao meio 
ambiente, pois diminui a quantidade de lixo enviado a aterros sanitários e 
reduz a necessidade de extrair mais matéria-prima diretamente da natureza: 

a. Coleta comum 
b. Reciclagem 
c. Compostagem 
d. Incineração 

 
7. No Brasil, o órgão responsável por criar normas e regulamentos e dar 

suporte para todas as atividades da área no país é: 
a. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
b. ABVS (Agência Brasileira de Vigilância Sanitária) 
c. FNVS (Fundação Nacional de Vigilância Sanitária) 
d. IBVISA (Instituto Brasileiro de Vigilância Sanitária) 

 
8. A única área abaixo na qual a Vigilância Sanitária NÃO atua é: 

a. Regulamentação e fiscalização de alimentos (produção e 
comercialização em estabelecimentos) 

b. Regulamentação e fiscalização de produtos (medicamentos, 
agrotóxicos, cosméticos, etc) 

c. Regulamentação e fiscalização de serviços (hospitais, 
laboratórios, clínicas, escolas, postos de combustíveis, etc) 

d. Regulamentação e fiscalização de administração pública 
(orçamentos de prefeituras e governos estaduais e federais) 

 
9. As ações da Vigilância Sanitária devem: 

a. Atuar em prol da segurança pública 
b. Melhorar o orçamento público 
c. Promover e proteger a saúde da população 
d. Priorizar as atividades de lazer da população 

 
10. A forma mais eficiente de combate à dengue é: 

a. Vacinar as pessoas infectadas 
b. Instalar armadilhas para os mosquitos transmissores 
c. Trabalhar com a prevenção contra focos de acúmulo de água 

parada 
d. Nenhuma das alternativas 

 
 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 


