AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
De acordo com a Lei nº 11.350/06, responda a
questão nº 01.
01- O Agente de Combate às Endemias e o Agente
Comunitário de Saúde realizarão atividades de forma
integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por
meio da Educação Popular em Saúde, dentro de sua
área geográfica de atuação, especialmente nas
situações de:
I- orientação da comunidade quanto à adoção de
medidas simples de manejo ambiental para o controle
de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva
e de outras ações de promoção de saúde, para a
prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças
de transmissão vetorial e agravos causados por
animais peçonhentos;
IIplanejamento,
na
programação
e
no
desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde,
de forma articulada com as equipes de saúde da
família;
III- identificação e no encaminhamento, para a unidade
de saúde de referência, de situações que, relacionadas
a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou
tenham importância epidemiológica;
IV- realização de campanhas ou de mutirões para o
combate à transmissão de doenças infecciosas e a
outros agravos.
Quais estão corretas?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I e II.
__________________________________________
02- De acordo com a Lei nº 8.080/1990, a articulação
das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as atividades:
I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - recursos humanos;
V - ciência e tecnologia;
VI - saúde do trabalhador.
Quais estão corretas?
a) Apenas I, III e VI.
b) Apenas III, IV e V.
c) Apenas I e II.
d) Todas.
__________________________________________

Segundo o Manual de Controle de Roedores, responda as
questões nº 03 e 04.
03- A inspeção de áreas residenciais e comerciais em
busca de vestígios da presença de roedores é a melhor
maneira de reunir dados quantitativos sobre o seu grau
de infestação em uma determinada localidade. Uma
vez selecionados os quarteirões e imóveis a serem
inspecionados, estes deverão receber a visita de um
agente de controle de zoonoses que deverá:
I- informar o objetivo da visita ao morador ou
responsável pelo imóvel a ser inspecionado;
II- inspecionar todo o imóvel buscando vestígios da
presença de roedores. A inspeção deverá incluir o
sistema de esgotos, despensas, quintais, área de
criação de animais, depósitos, sótãos, porões e toda e
qualquer instalação que possa servir de abrigo para
roedores;
III- anotar em formulário próprio as informações
referentes ao imóvel e acerca de sua positividade ou
não quanto à presença de roedores.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas a II.
d) Apenas I e II.
__________________________________________
04- Marque “V” (verdadeiro) ou “F” (falso), em relação
a medidas preventivas no controle dos roedores. Após,
assinale a alternativa que contém a sequência correta.
( ) Manejo adequado do lixo com melhor
acondicionamento, locais de deposição e transporte
apropriados e protegidos dos roedores.
( ) O lixo doméstico deve ser acondicionado em latões
tampados para que não sejam acessados por roedores.
( ) Os vazadouros do lixo coletado pelo serviço público,
devem ser operados como aterro sanitário e não como
depósito a céu aberto, conhecidos como “lixões”.
( ) Remover entulhos e materiais inservíveis que
possam estar servindo de abrigo aos roedores.
a) V - V - V - V
b) V - V - V - F
c) F - F - V - V
d) F - V - F - F

_______________________________________________
De acordo com o Manual de Normas técnicas- Dengue
Instruções para pessoal de Combate do Vetor, responda
as questões nº 05 a 07.
05- Analise a sentença abaixo:
A Dengue é uma doença febril aguda caracterizada, em
sua forma clássica, por dores musculares e articulares
intensas. (1ª parte). A transmissão da dengue ocorre
quando a fêmea da espécie vetora se contamina ao
picar um indivíduo infectado que se encontra na fase
virêmica da doença, tornando-se, após um período de
10 a 14 dias, capaz de transmitir o vírus por toda sua
vida através de suas picadas. (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente incorreta.
d) Totalmente correta.
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06- Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
1- Depósito inspecionado
2- Depósito tratado
3. Depósito eliminado
( ) É aquele onde foi aplicado inseticida (larvicida ou
adulticida).
( ) É todo o depósito com água examinado pelo agente
de saúde com auxílio de fonte de luz ou do pesca-larva.
( ) É aquele que foi destruído ou inutilizado como
criadouro.
a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 2
c) 2, 1, 3
d) 3, 2, 1
___________________________________________
07- Assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito
as Larvitrampas:
a) As larvitrampas devem ser instaladas a uma altura
aproximada de 80 cm do solo em sítios preferenciais
para o vetor na fase adulta. A finalidade básica é a
detecção precoce de infestações importadas.
b) As larvitrampas devem ser instaladas em locais onde
existam outras opções para a desova do Aedes aegypti,
como é o caso dos pontos estratégicos.
c) Cuidado especial deve ser tomado para que a água
das larvitrampas ocupe apenas 2/3 da capacidade da
mesma, de modo a deixar uma superfície interna da
parede disponível para a desova.
d) Cada armadilha deve conter sigla de identificação do
órgão responsável pela inspeção, escrita em tinta
branca na face externa do depósito, seguida do número
de controle.
___________________________________________
08- Segundo o Manual do Supervisor de Campo –
Controle de Vetores – Procedimentos de Segurança, o
_____________ consiste na repressão de pragas
utilizando inimigos naturais específicos, como
predadores, parasitos ou patógenos.
a) controle biológico
b) controle legal
c) controle químico
d) controle integrado
___________________________________________

Responda as questões nº 09 a 11 conforme o
Programa Nacional para prevenção e o controle das
Hepatites Virais - Manual de Aconselhamento.
Ministério da Saúde.
09- A hepatite A é uma doença infecciosa viral,
contagiosa, causada pelo vírus A (HAV) e também
conhecida como “hepatite infecciosa”, “hepatite
epidêmica”, “hepatite de período de incubação curto”,
sendo que o período de incubação, intervalo entre a
exposição efetiva do indivíduo suscetível ao vírus e o
início dos sinais e sintomas clínicos da infecção, varia
de:
a) 10 a 20 dias (média de 8 dias).
b) 15 a 50 dias (média de 30 dias).
c) 30 a 60 dias (média de 45 dias).
d) 80 a 120 dias (média de 90 dias).
__________________________________________
10- Leia as assertivas a seguir relacionadas à Hepatite
B e atribua “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa e,
após, assinale a alternativa que contém a sequência
correta.
( ) A Hepatite B é uma doença infecciosa viral,
contagiosa, causada pelo vírus da hepatite B (HBV),
conhecida anteriormente como soro-homóloga.
( ) O agente etiológico é um vírus DNA, hepatovirus da
família hepadnaviridae, podendo apresentar-se como
infecção assintomática ou sintomática.
(
) Em pessoas adultas infectadas com o HBV, 90 a
95% se curam; 5 a 10% permanecem com o vírus por
mais de 6 meses, evoluindo para a forma crônica da
doença.
( ) Os pacientes com a forma crônica podem
apresentar-se em uma condição de replicação do vírus
(HBeAg reagente), o que confere maior propensão de
evolução da doença para formas avançadas, como a
cirrose, ou podem permanecer sem replicação do vírus
(HBeAg não reagente e anti-HBe reagente), o que
confere taxas menores de progressão da doença.
a) F - F - V - F.
b) V - V - V - V.
c) F - F - V - F.
d) F - V - F - V.
___________________________________________
11- A Hepatite C é uma doença infecciosa viral,
contagiosa, causada pelo vírus da hepatite C (HCV),
conhecido anteriormente por hepatite Não A Não B,
quando era responsável por 90% dos casos de hepatite
transmitida por transfusão de sangue sem agente
etiológico reconhecido. São os comunicantes de
portadores de hepatite C?
I- Indivíduo que compartilha material para uso de
drogas (seringas, agulhas, canudos, etc.).
II- Filhos de mãe anti-HCV reagente.
III- Indivíduos do mesmo domicílio.
IV- Parceiros sexuais.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas a IV.
d) Apenas II, III e IV.
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As questões n° 12 e 13 foram elaboradas com base
no Manual Dengue, Esquistossomose, Hanseníase,
Malária, Tracomae Tuberculose.
12- São atribuições específicas do Agente de Combate
a endemias, exceto:
a) Identificar sinais e sintomas dos agravos/doenças e
encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de
Saúde;
b) realizar, quando indicado a aplicação de
larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos, a
borrifação intradomiciliar de efeito residual e a
aplicação espacial de inseticidas por meio de
nebulizações térmicas e ultra-baixo-volume;
c) realizar atividades de identificação e mapeamento de
coleções hídricas de importância epidemiológica;
d) encaminhar, quando necessário, os casos graves
para a unidade de referência, respeitando os fluxos
locais
e
mantendo-se
responsável
pelo
acompanhamento.
___________________________________________
13- A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de
grande importância para a saúde pública devido à sua
magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo
principalmente a faixa etária economicamente ativa.
Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a doença
progride lentamente. Entre o contato com a pessoa
doente e o aparecimento dos primeiros sinais pode
levar em média:
a) 1 a 2 anos.
b) 2 a 4 anos.
c) 2 a 5 anos.
d) 5 a 8 anos.
_______________________________________________

Responda a questão nº 15 com base no Programa
Nacional de Controle da Dengue - Amparo legal à
execução das ações de campo (Imóveis fechados,
abandonados ou com acesso não permitido pelo
morador).
15- Analise as assertivas:
I- Um importante desafio no combate à doença tem sido
o acesso aos ambientes particulares, quando os
profissionais dos serviços de controle encontram os
imóveis fechados ou são impedidos pelos proprietários
de penetrar nos recintos.
II- Dada a grande capacidade dispersiva do mosquito
vetor e a necessidade de cobertura total desse tipo de
atividade, todo o esforço de controle pode ser
comprometido caso os operadores de campo não
tenham acesso às habitações.
III- O vetor Aedes aegypti caracteriza-se pela afinidade
por áreas urbanas, onde prolifera nos mais diversos
recipientes, geralmente introduzidos no ambiente pelo
homem, a exemplo de pneus velhos abandonados,
garrafas, vasos de plantas, calhas, piscinas, entre
outros.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Todas.
b) Apenas I e II.
c) Apenas a II.
d) Apenas II e III.

14- De acordo com a Portaria nº 1.378/2013 as ações
de Vigilância em Saúde abrangem toda a população
brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho
voltados, entre outras, para:
I- a vigilância da situação de saúde da população, com
a produção de análises que subsidiem o planejamento,
estabelecimento de prioridades e estratégias,
monitoramento e avaliação das ações de saúde
pública;
II- a vigilância, prevenção e controle das doenças
transmissíveis;
III- a vigilância de populações expostas a riscos
ambientais em saúde;
IV- vigilância sanitária dos riscos decorrentes da
produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias
de interesse a saúde.
Quais estão corretas?
a) Todas.
b) Apenas I e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e III.
__________________________________________
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PORTUGUÊS
Capoeira sobre duas rodas
Ir da Califórnia _______Bahia de bicicleta pode
parecer impossível, mas___________ um ano o mestre de
capoeira Acordeon, ou Ubirajara Almeida, encarou este
desafio. Ele saiu de casa em direção a sua terra natal no
dia em que completava 70 anos. Aluno do lendário Mestre
Bimba, criador da Capoeira regional, tinha um plano em
mente. Com 22 mil quilômetros e dez países pela frente,
pretendia conhecer as variações da dança africana ao
longo das Américas para produzir um documentário. [...]
Sábado, a viagem completa um ano e a festa será
aqui no Recife. O grupo de 16 capoeiristas chegou
__________ cidade anteontem e foi recebido pelos
amigos do Centro São Salomão, na Várzea, Zona Oeste.
Eles ficam aqui até a próxima semana, quando iniciam a
última parte da _____________, que deve durar mais um
mês. Durante o descanso, vão celebrar o sucesso do feito
e os mais que bem vividos 71 anos do mestre. Rodas e
aulas de capoeira, bate-papo e passeio ciclístico pelo
Recife antigo marcam a comemoração. [...]
Na estrada, o grupo se viu cada vez mais unido,
reencontrou pessoas queridas e ainda pôde fazer novos
amigos. [...] O mexicano Juan Jos Gonzalves, 33, é um
dos que entraram na empreitada por acaso. “Eles
chegaram na casa do meu mestre e eu deixei tudo que
tinha para acompanhá-los Queria viajar para aprender
mais sobre a vida, as pessoas e a capoeira. A bicicleta é
o melhor meio de transporte para isso, pois nos permite
sentir o caminho, ver as pessoas e olhar para os lados. [...]
Tudo foi gravado e será transformado em
documentários que vão mostrar a diversidade da arte nas
Américas. Acordeon vai gravar um CD misturando o som
da capoeira com músicas latino-americanas e escrever um
livro sobre a experiência. O lucro obtido com a venda dos
produtos será destinado ao Instituto Kirimurê, que oferece
assistência e atividades culturais ____________ jovens
carentes da comunidade de Itapoã, em Salvador. (BA).
Marina Barbosa. Jornal do Commercio, 28 fev. 2014. Caderno
Cidades, p. 4
_______________________________________________________________________________________

As questões a seguir referem-se ao texto acima:
16- Assinale a alternativa que preenche correta e
respectivamente as lacunas do texto:
a) a – há – a – tragetória – à
b) à – há – à – trajetória – a
c) a – a – a – trajetória – à
d) à – há – à – tragetória – a
___________________________________________
17- Em “...no dia em que completava 70 anos...”(1º§), o
ordinal referente ao numeral 70 é septuagésimo ou
setuagésimo. Também está correto o ordinal na
alternativa:
a) 65º - seiscentésimo quinto
b) 84º - octagésimo quarto
c) 59º - quingentésimo nono
d) 93º - nonagésimo terceiro
___________________________________________

18- Em “Rodas e aulas de capoeira, bate-papo...” (2º§),
o plural da palavra em destaque é “bate-papos”. NÃO
está correta a formação do plural na alternativa:
a) guarda-chuva – guarda-chuvas
b) guarda-noturno – guardas-noturnos
c) quinta-feira – quintas-feiras
d) samba-enredo – sambas-enredos
___________________________________________
19- O adjetivo pátrio referente à Bahia (1º§) é baiano.
Também está correto o adjetivo pátrio na alternativa:
a) Rio Grande do Norte – potiguar
b) São Paulo (capital) – paulista
c) Rio de Janeiro (estado) – carioca
d) Goiás – goianiense
___________________________________________
20- Analise as assertivas a seguir e coloque V para as
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em “... e ainda pôde fazer novos amigos” (3º§), o
verbo em destaque pertence à 2ª conjugação e está no
presente do indicativo.
( ) Em “...reencontrou pessoas queridas...” (3º§), o
verbo em destaque pertence à 1ª conjugação e está no
pretérito imperfeito do indicativo.
( ) Em “...pretendia conhecer as variações da dança
africana...”(1º§), o verbo em destaque pertence à 3ª
conjugação e está no pretérito imperfeito do indicativo.
( ) Em “...que oferece assistência...” (4º§), o verbo em
destaque pertence à 2ª conjugação e está no presente
do indicativo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) V – F – V – V
b) V – F – F – V
c) F – F – F – V
d) F – V – V – V
___________________________________________
21- São acentuadas graficamente pela mesma razão
que Califórnia, países, quilômetros e até,
respectivamente, as palavras da opção:
a) fácil, saúde, quiséssemos, armazém
b) árvore, hífen, África, pé
c) Ásia, juízo, pêssego, baú
d) Itália, chapéu, lâmpada, bisavô
___________________________________________
22- Considere as seguintes afirmativas sobre
expressões empregadas no texto:
1 – Em “...reencontrou pessoas queridas...” (3º§), o
substantivo em destaque é sobrecomum.
2 – Em “O grupo de 16 capoeiristas... ” (2º§), a palavra
em destaque é um substantivo biforme.
3 – Em “...jovens carentes da comunidade...” (4º§), a
palavra em destaque é um substantivo comum de dois
gêneros.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
b) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
c) Somente a afirmativa 2 está correta.
d) Somente a afirmativa 1 está correta.
___________________________________________
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23- Em “Tudo foi gravado e será transformado...”(4º),
a palavra em destaque é o único particípio do verbo
transformar. Assinale a alternativa que o verbo é
abundante pois possui dois particípios:
a) enxugar
b) dizer
c) fazer
d) abrir
___________________________________________
24- Em “...a viagem completa um ano e a festa será
aqui no Recife...” (2º§), é incorreto afirmar:
a) As duas orações são sintaticamente dependentes.
b) A primeira oração é coordenada assindética pois não
vem introduzida por conjunção.
c) A segunda oração é coordenada sindética pois vem
introduzida por conjunção.
d) A segunda oração é coordenada sindética aditiva.
___________________________________________
25- Em “A bicicleta é o melhor meio de transporte para
isso, pois nos permite sentir o caminho...” “(3º§) é
correto afirmar:
a) A segunda oração é subordinada adverbial causal.
b) A segunda oração é subordinada substantiva
objetiva direta.
c) A segunda oração é coordenada sindética
conclusiva.
d) A segunda oração é coordenada sindética
explicativa.
MATEMÁTICA
26- A soma dos termos de uma Progressão aritmética
é 2.397. O 1º termo é 21 e o último, 261. Nessas
condições, qual a razão da progressão?
a) 15
b) 19
c) 23
d) 11
___________________________________________
27- Joaquim aplicou R$ 5.987,00 em regime de juros
simples, durante um ano e meio, à taxa anual de 16,8%.
Determine o valor do rendimento no final do período.
a) R$ 1.998,36
b) R$ 2.698,72
c) R$ 5.980,20
d) R$ 1.508,72
___________________________________________
28- Um monte de areia tem a forma de um cone circular
reto, com volume V= 32πm3. Se o raio da base é igual
a dois terços da altura desse cone, pode-se afirmar que
a medida da altura do monte de areia, em metros, é:
a) 8m
b) 10m
c) 6m
d) 17m
___________________________________________

29- Quantos são os anagramas da palavra RESPALDO
que começam por D e terminam por E.
a) 860
b) 720
c) 618
d) 580
___________________________________________
30- Determine a área de um trapézio que possui base
maior medindo 85cm, base menor medindo 45cm e
altura medindo ¼ da soma das bases.
a) 3.120,25cm²
b) 1.987,36cm²
c) 2.986,30cm²
d) 2.112,50cm²

____________________________________________
31- Em uma empresa, 70 funcionários, costuram 200
pares de calçados, trabalhando 5 horas por dia. Se o
número de funcionários cair pela metade e o número de
horas de trabalho por dia passar para 8 horas, quantos
pares de calçados serão produzidos?
a) 160
b) 352
c) 232
d) 198
___________________________________________
32- A idade da minha mãe multiplicada pela minha
idade é igual a 1.100. Sabendo que quando eu nasci
minha mãe tinha 28 anos, determine o resultado da
soma das duas idades.
a) 68
b) 56
c) 72
d) 98
___________________________________________
33- Encontre o valor de x, sabendo que a Progressão
Geométrica é crescente (8, x, 648).
a) 56
b) 81
c) 09
d) 72
___________________________________________
34- Uma pista para prática de atletismo tem a forma
circular e seu diâmetro mede 90 m. Um atleta treinando
nessa pista deseja correr 15 km diariamente. Determine
o número mínimo de voltas completas que ele deve dar
nessa pista por dia para alcançar seu objetivo. (Utilize
π = 3,14)
a) 54 voltas
b) 43 voltas
c) 65 voltas
d) 49 voltas
___________________________________________
35- Ana possui 12 tipos de frutas. Sabendo que ela
deseja fazer uma salada usando apenas 8 frutas,
determine de quantos modos ela poderá fazer isso?
a) 525
b) 689
c) 495
d) 385
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LEGISLAÇÃO/CONHECIMENTOS GERAIS
Segundo a Lei Orgânica do Município de Guaporé e
suas emendas, responda a questão nº 36.
36- Compete ao Município, no exercício de sua
autonomia:
a) Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos
a assuntos de peculiar interesse.
b) Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do
Estado, a fiscalização financeira, orçamentária e
operacional e patrimonial do Município, e julgar as
contas do Prefeito Municipal.
c) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou limites de
delegação legislativa.
d) Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração direta, indireta
e fundacional.
___________________________________________
Segundo a Constituição Federal de 1988, com as
alterações introduzidas por suas Emendas
Constitucionais, responda a questão nº 37.
37- Analise as assertivas:
I- São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma da Constituição Federal.
II- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição
social o seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário.
III- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a) Apenas I e III.
b) Apenas a II.
c) Apenas II e III.
d) Todas.
__________________________________________

39- Segundo a Lei Federal nº 8.429/92, Lei da
Improbidade Administrativa, analise a sentença abaixo:
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
(1ª parte). Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. (2ª
parte). No caso de enriquecimento ilícito, perderá o
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio. (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte.
d) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte.

40- O Acordo de Paris é um compromisso internacional
discutido entre 195 países com o objetivo de minimizar
as consequências do aquecimento global, ele foi
adotado durante a Conferência das Partes - COP 21,
em Paris, no ano de 2015.
Qual foi o Presidente que anunciou a saída de Estados
Unidos do Acordo?
a) Barack Obama
b) Donald Trump
c) George W. Bush
d) Bill Clinton
___________________________________________

38- Segundo a Lei Federal nº 12.527/2011, que regula
o acesso a informações, tratamento da informação é:
a) dados, processados ou não, que podem ser
utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato;
b) unidade de registro de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato;
c) aquela submetida temporariamente à restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado;
d) conjunto de ações referentes à produção, recepção,
classificação,
utilização,
acesso,
reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou
controle da informação
___________________________________________
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