
   

21. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - AL 

CONCURSO PÚBLICO 

Cargo (Nível Fundamental Completo – NFC): Código: 21 

Provas de Português, Matemática 
e Conhecimentos Específicos 

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado!  
São Sebastião/AL, 29 de novembro de 2015. 
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PROVA TIPO 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca 

e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, 

comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 2 horas e 30 minutos. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, 

tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa 

escolhida, conforme modelo:  

 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha 

de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da 

sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 

 

Boa Prova! 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01 ________________________________  

 

 
Disponível em: <http://www.clubedamafalda.blogspot.com.br/2014/06/tirinha>. Acesso em: 10 out. 2015. 

No primeiro quadrinho, a vírgula foi empregada algumas vezes. 
No trecho “o homem primitivo rendia culto ao fogo, à chuva, ao 
trovão...”, a vírgula foi empregada no interior da oração para 

A) isolar o vocativo. 

B) isolar os elementos repetidos. 

C) isolar o adjunto adverbial antecipado. 

D) separar o nome do lugar na datação de um escrito. 

E) separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

QUESTÃO 02 ________________________________  

O cão sem plumas 

A cidade é passada pelo rio 
como uma rua 
é passada por um cachorro; 
uma fruta 
por uma espada. 
[...] 

João Cabral de Melo Neto 
Disponível em: <http://www.revistabula.com/438-os-10-maiores-poemas-brasileiros-de-todos-os-

tempos/>. Acesso em: 08 out. 2015. 

Sobre os artigos definidos e indefinidos presentes no texto, 
assinale a alternativa correta. 
A) Na linha 3, o artigo indefinido é, em é passada por um 

cachorro , refere-se ao substantivo cachorro . 

B) Os artigos definidos uma  e um , presentes no texto, 
especificam o substantivo a que se referem de forma vaga. 

C) Na linha 5, pelo artigo utilizado em uma espada , sabe-se que 
se trata de espada determinada, conhecida, individualizada. 

D) Na linha 1, o artigo a, em A cidade , é artigo definido, 
indicando que se trata de uma cidade específica, 
individualizada, determinada. 

E) Seria possível, sem alterar o sentido do texto, substituir o 
artigo a, em A cidade  (linha 1), pelo artigo uma , tendo em 
vista que ambos são artigos definidos. 

QUESTÃO 03 _______________________________  

Assinale a alternativa em que há encontro consonantal. 

A) País. 

B) Regiões. 

C) Pessoas. 

D) Acumulou. 

E) Brasileiros. 

QUESTÃO 04 _______________________________  

O acento circunflexo é empregado para indicar o timbre 
semifechado das vogais tônicas a, e, o. Assinale a alternativa onde 
todas as palavras devem receber tal acentuação gráfica. 

A) holandes, tres, pao, mae. 

B) bolo, ovo, burgues, maça. 

C) camara, mes, textil, femeas.  

D) couro, fregues, avela, hispanico. 

E) avo, meses, portugues, convenio. 

QUESTÃO 05 _______________________________  

Relacione a Coluna 2 com os substantivos coletivos 
correspondentes apresentados na Coluna 1. 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Ramalhete 

2. Patrulha 

3. Esquadrilha 

4. Matilha 

(    ) de aviões 

(    ) de soldados 

(    ) de flores 

(    ) de cães 

Qual a sequência correta, de cima para baixo?  

A) 1, 4, 3, 2. 

B) 2, 3, 1, 4. 

C) 2, 4, 1, 3. 

D) 3, 1, 4, 2. 

E) 3, 2, 1, 4. 

QUESTÃO 06 _______________________________  

Tentando se segurar numa alça lilás 

Entrou no elevador:  

A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço 
uma enorme bolsa de couro lilás. 

– Que ousadia, uma bolsa lilás – sorriu ela. 

– Acabei de dizer a um homem que o amo – respondeu a 
outra. – Então entrei numa loja e, entre todas, escolhi essa bolsa. 
Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia . 

Não sorriu. Agarrou-se náufraga na alça. 

COLASSANTI, Marina. Contos de amor rasgado. Rio de Janeiro: Rocoo, 1986. 

Assinale a alternativa que apresenta um antônimo de audácia . 

A) Timidez. 

B) Coragem. 

C) Intrepidez. 

D) Impavidez. 

E) Temeridade. 
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QUESTÃO 07 ________________________________  

Canção do Exílio 

[...] 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar – sozinho, à noite – 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

[...] 
Gonçalves Dias 

Disponível em: <http://www.revistabula.com/438-os-10-maiores-poemas-brasileiros-de-todos-os-
tempos/>. Acesso em: 08 out. 2015. 

Dadas as afirmativas em relação ao texto, 

I. Substituir o termo “mais”, linha 4, pelo termo “mas” não altera 
o sentido do texto, pois tais termos são sinônimos. 

II. Na linha 3, a palavra “sozinho” pode ser substituída pela 
palavra “só” sem que haja alteração no sentido do texto. 

III. A palavra “sozinho”, linha 3, assume valor de adjetivo e se 
refere ao pronome “eu” (linha 4). 

IV. “Primores” (linha 1), sem alterar o sentido do texto, pode ser 
substituída por “tristezas” por serem palavras sinônimas. 

V. Na linha 5, o verbo “ter” aparece flexionado, assumindo a 
forma “tem”. Sem prejuízo às regras de conjugação verbal, 
nessa mesma oração, pode-se empregar a forma “têm”. 

verifica-se que estão corretas 

A) I e III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, IV e V, apenas. 

D) II, IV e V, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

QUESTÃO 08 ________________________________  
Dadas as assertivas, 

I. Há dígrafos nas palavras: estranhas, chamada e ovelha. 

II. Há encontros consonantais nas palavras: produzir, discretos 
e breves. 

III. Há ditongos nas palavras: coisas, órgãos e carneiro. 

IV. Há hiatos nas palavras: silenciosas, variedades e 
propriamente. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 09 _______________________________  

 
Disponível em: <http://solinguagem.blogspot.com.br/2010/12/homonimos-e-paronimos.html>. 

Acesso em: 09 out. 2015. 

Dadas as afirmativas acerca do texto, 

I. A palavra “paciente”, na primeira vez em que é mencionada   
(linha 2), é empregada no sentido de “pessoa enquanto na 
dependência do médico, mesmo para simples exame”. 

II. Entende-se do texto que o personagem dentista pede ao seu 
cliente que tenha paciência, pois o procedimento não vai 
demorar. 

III. O texto aborda a preocupação que se deve ter no caso de 
levar animais ao dentista. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 10 _______________________________  

A palavra “sessão” é homônima de “secção”, “seção” e “cessão”. 
Considerando as regras de uso, assinale a alternativa em que o 
termo “sessão” preenche corretamente a lacuna da sentença. 

A) O juiz autorizou a ________________dos bens da falecida.  

B) Cada ______________do projeto será analisada e retificada.  

C) O presente foi comprado na ____________ de brinquedos da 
loja. 

D) A _____________da Câmara Municipal foi encerrada à 
meia-noite. 

E) O funcionário foi à _______________de recursos humanos 
da empresa, dar entrada em sua progressão funcional.  
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QUESTÃO 11 ________________________________  

O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo Federal, 
local onde está o Gabinete Presidencial do Brasil. 

Está situado na Praça dos Três Poderes em Brasília e foi um 
dos primeiros edifícios construídos na nova capital. A inauguração 
do Palácio do Planalto, em 21 de abril de 1960, foi o centro das 
comemorações da inauguração de Brasília e marca a história 
brasileira por simbolizar a transferência da Capital Federal para o 
centro do País, promovida no Governo do Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais/palacio-do-
planalto/palacio-do-planalto>. Acesso em: 09 out. 2015. 

Dadas as afirmativas a respeito do texto, 

I. A palavra “Planalto” é formada a partir da união de duas 
palavras, sendo classificada, quanto ao processo de 
formação, em palavra composta por aglutinação. 

II. “Brasília” (linha 3) é adjetivo e caracteriza o substantivo 
“Poderes”. 

III. Em “O Palácio do Planalto é a sede...”, o artigo “O” é artigo 
definido. 

IV. “Está situado...” é uma locução verbal, tendo por verbo 
auxiliar o verbo estar. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) II, apenas. 

QUESTÃO 12 ________________________________  

Como uma onda 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa,  

Tudo sempre  passará 

 

Não adianta fugir 

Nem mentir 

Pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar 

SANTOS, Lulu; MOTA, Nelson. O último romântico. Intérprete: Lulu Santos. Rio de janeiro: BMG, 1987.  

Considerando as circunstâncias expressadas pelos advérbios 
nada , sempre , nem  e lá no texto, é correto afirmar que eles são, 
respectivamente, advérbios de  

A) modo, afirmação, exclusão e lugar. 

B) negação, afirmação, dúvida e lugar. 

C) intensidade, tempo, negação e lugar. 

D) intensidade, tempo, exclusão e inclusão. 

E) intensidade, afirmação, negação e inclusão. 

QUESTÃO 13 _______________________________  

Hora de dormir 

— _____________não posso ficar vendo televisão? 

— _____________você tem de dormir. 

— _____________? 

—_____________ está na hora, ora essa. 

— Hora essa? 

— Além do mais, isso não é programa para meninos. 

[...] 

SABINO, Fernando. Hora de dormir. Crônicas I. São Paulo: Ática, 2010. v. 1 (Para Gostar de Ler). 

Do texto original foram extraídos os “porquês”. Respeitando suas 
regras de uso, assinale a alternativa correta cujas palavras 
preenchem, respectivamente, as lacunas acima. 

A) Por que, Porque, Por quê, Porque. 

B) Por que, Por que, Porquê, Porque. 

C) Porquê, Por que, Porquê, Por que. 

D) Por quê, Porque, Por quê, Por que. 

E) Por que, Por que, Por que, Por que. 

QUESTÃO 14 _______________________________  

 

 

 
Disponível em: <http://www.ivoviuauva.com.br/gestos-de-transito/>. Acesso em: 10 out. 2015. 

Levando em consideração o sentido contextual da tirinha, 
enumere os termos abaixo de acordo com a classificação 
morfológica correspondente: (1) Substantivo ou (2) Pronome. 

(    ) alguém 

(    ) aquele 

(    ) motorista 

(    ) braço 

Qual a sequência correta, de cima para baixo? 

A) 1, 1, 1, 1. 

B) 1, 1, 2, 2. 

C) 2, 1, 2, 1. 

D) 2, 2, 1, 1. 

E) 2, 2, 2, 2. 
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QUESTÃO 15 ________________________________  
As palavras auxílio  e emergência  recebem acentuação gráfica 
por serem paroxítonas terminadas em ditongo oral, seguido ou 
não de “s”. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas graficamente pelo mesmo motivo. 

A) país, câmera, saída. 

B) água, mágoas, jóquei. 

C) martírio, vírus, fórceps. 

D) pônei, automóvel, elétron. 

E) faíscas, português, álbuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 16 _______________________________  

A figura apresenta um esboço, desenhado sem escala, da planta 
da secretaria de uma escola municipal, que é retangular e tem 3 m 
de largura e 5 m de comprimento e uma única porta de acesso 
com 80 cm de largura. 

 

 
 
 

Qual é, em metros, o comprimento do rodapé dessa secretaria?  

A) 7,2 

B) 8,0 

C) 14,2 

D) 15,2 

E) 16,0 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 _______________________________  

Qual é o algarismo da casa das centenas do quadrado de 301? 

A) 0 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 9 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 _______________________________  

Para alegria dos motoristas, no seu discurso de posse, o prefeito 
eleito prometeu deixar 35% da frota de 100 veículos da prefeitura 
equipados com ar condicionado. Nessas condições, em quantos 
dos 88 veículos que não possuem esse item de conforto haverá 
instalação de sistemas condicionadores de ar? 

A) 12 

B) 23 

C) 35 

D) 88 

E) 100  
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QUESTÃO 19 ________________________________  
Que número é composto por duas dezenas de milhar, três 
centenas e quatro unidades? 

A) 234 

B) 20 034  

C) 20 304 

D) 20 340 

E) 40 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 ________________________________  
Qual é o valor da soma das raízes da equação 4x2 – 9 = 0? 

A) 0 

B) 4 

C) 9 

D) 
9

4
 

E) -
9

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21 ________________________________  
O mínimo múltiplo comum de dois números primos é igual 

A) a 0 (zero).  

B) a 1 (um). 

C) ao maior desses primos. 

D) ao menor desses primos. 

E) ao produto desses primos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 _______________________________  

Se x e y são dois números reais tais que y = x + 1, então a soma 
dos quadrados de x e de y é igual a 

A) 1. 

B) 1 + 2xy. 

C) 1 – 2xy. 

D) y2 – x2.  

E) (x + y)2. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 _______________________________  

A tabela apresenta os números de gols das rodadas do 
campeonato de futebol de uma cidade, realizado no ano passado. 

Rodada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nº de 
gols 15 12 9 12 10 12 9 6 14 15 4 8 

Qual a quantidade de gols mediana das rodadas? 

A) 4 

B) 10,5 

C) 11 

D) 12 

E) 15 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 _______________________________  

Quando começou estudar álgebra no colégio, Débora  
encantou-se com o estudo das equações do primeiro grau e, a 
partir daí, passou a responder a indagações envolvendo aspectos 
numéricos através da solução de uma equação desse tipo. No dia 
em que sua mãe perguntou quantos bombons ela já havia comido, 
respondeu: o número de bombons que comi é o número cujo triplo 
é o quádruplo do seu antecessor. Nessas condições, quantos 
bombons Débora havia comido? 

A) 0 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

E) 7 
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QUESTÃO 25 ________________________________  

Na véspera da festa promovida pelos concluintes de uma escola, 

observou-se que 
3

5
 dos ingressos já tinham sido vendidos. Se 300 

ingressos foram postos à venda, quantos ainda estavam 

disponíveis? 

A) 60 

B) 75 

C) 120 

D) 180 

E) 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 _______________________________  

Com base na Lei Federal n° 11.350/2006, dadas as atribuições do 
Agente de Combate às Endemias, 

I. Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 

II. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de 
Enfermagem, com vista ao desempenho de suas funções. 

III. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os 
sobre as condições de realização destes, assim como colher 
e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 
laboratório. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 27 _______________________________  

As medidas de controle de escorpiões fazem parte das atividades 
de um Agente de Combate às Endemias. Dadas as afirmativas 
sobre o assunto, 

I. Para realizar as atividades de medidas de controle de 
escorpiões, o Agente de Combate às Endemias precisa fazer 
uso dos Equipamentos de segurança (EPI). 

II. Faz-se necessário solicitar o acompanhamento do 
responsável pelo imóvel durante a busca ativa para que ele 
seja conscientizado do problema e das medidas de 
prevenção. 

III. Os locais escuros, úmidos e com pouco movimento, tanto na 
área externa como interna do imóvel, não precisam ser 
examinados. 

IV. Áreas públicas próximas ao imóvel, como margens de rios, 
córregos, galerias de águas pluviais e bocas de lobo próximas 
aos imóveis também são focos de ocorrência de escorpiões. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 28 ________________________________  
O Agente de Combate às Endemias precisa conhecer as 
características das doenças de transmissão pela água para 
melhor desenvolver suas atribuições. Dadas as afirmativas sobre 
o tema, 

I. Cólera é uma doença infectocontagiosa e está relacionada 
com higiene e saneamento básico precários ou inexistentes, 
transmitida pela via fecal-oral através de alimentos. 

II. Escabiose é uma doença parasitária contagiosa, associada 
ao abastecimento insuficiente de água, transmitida pelo 
contato direto interpessoal ou roupas contaminadas. 

III. Dengue é uma doença propagada por um agente infeccioso 
que nasce na água. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 
A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 29 ________________________________  
A leptospirose é um problema mundial de saúde pública.                    
A infecção por leptospirose pode apresentar-se sob várias formas 
clínicas, variando de assintomática a quadros graves, podendo 
levar à morte. Dados os itens sobre esta temática, 

I. A infecção pode ocorrer por meio da pele íntegra, quando 
imersa por longos períodos em água contaminada. 

II. Os seres humanos são considerados hospedeiros na cadeia 
de transmissão de leptospirose. 

III. A leptospirose ocorre onde há condições inadequadas de 
saneamento. 

verifica-se que está(ão) correto(s) 
A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 30 ________________________________  
Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde 
pública pela frequência com que ocorrem e pela morbi-mortalidade 
que ocasionam. Dadas as afirmativas sobre ofidismo, 

I. O acidente ofídico não tem relação com fatores climáticos, 
mas com o aumento da atividade humana nos trabalhos no 
campo. 

II. A identificação do animal causador do acidente não influencia 
na indicação do antiveneno a ser administrado.  

III. Evitar o acúmulo de lixo e entulhos, e outros ambientes que 
atraem e abrigam animais pequenos, ajuda no controle das 
serpentes. 

IV. O uso de botas de cano alto, perneiras e luvas constituem 
medidas fundamentais para a prevenção dos acidentes.  

verifica-se que estão corretas 

A) I e II, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 31 _______________________________  

A Lei Federal nº 11.350/2006, disciplina comenta que  
“A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes 
de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo 
seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para o exercício das atividades, que atenda aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência”. Dadas as afirmativas sobre as condições que 
possibilitam que a administração pública rescinda o contrato do 
Agente de Combate às Endemias, 

I. A prática de falta leve, dentre as enumeradas no Art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.  

II. A acumulação legal de cargos, empregos ou funções 
públicas.  

III. A necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso 
de despesa, nos termos da Lei Federal nº 9.801/1999. 

IV. A suficiência do desempenho profissional, de acordo com as 
peculiaridades das atividades exercidas.  

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 32 _______________________________  

Uma reportagem divulgada em 08 de outubro de 2015 dizia: 

Apesar das campanhas de combate, o número de casos de 
dengue em Alagoas não pára de crescer. O estado já registra 
8.442 mil casos a mais que no ano de 2014, e já soma neste ano 
mais de 22 mil casos confirmados. A doença tem sido registrada 
em todo o estado, porém em alguns municípios a situação é mais 
preocupante, são aqueles caracterizados como em epidemia. [...]  

Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/index.html>. Acesso em: 08 out. 2015 

De acordo com essa reportagem, dados os itens, 

I. A epidemia de dengue ocorreu, pois o número de casos, em 
uma comunidade ou região, ultrapassou a incidência 
esperada.  

II. A situação de dengue é preocupante, pois uma vez que 
ocorra a epidemia, não há mais como evitar a doença. 

III. Somente os municípios caracterizados como em epidemia 
devem fazer campanhas de controle da dengue.  

IV. O mosquito da dengue se reproduz em todo lugar com água 
corrente. 

verifica-se que está(ão) correto(s) apenas 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) I e IV. 

E) II, III e IV. 
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QUESTÃO 33 ________________________________  
Com relação à legislação do SUS, é correto afirmar que a 
A) NOAS 01/2001 acorda a articulação das três dimensões: 

pacto pela vida, pacto em defesa do SUS, pacto de gestão. 

B) Lei Complementar nº 141/2012 institui os planos diretores de 
regionalização e de investimentos e introduz a ideia de redes 
de assistência. 

C) NOB 01/1996 institui a gestão plena do Sistema Municipal e 
a gestão plena da Atenção Básica e redefine as 
responsabilidades da União e dos estados. 

D) Lei Federal nº 8.142/1990 objetiva promover maior equidade 
na alocação de recursos e no acesso da população aos 
serviços de saúde em todos os níveis de atenção. 

E) Lei Federal nº 8.080/1990 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros da Saúde.  

QUESTÃO 34 ________________________________  
Qual o material que demora mais tempo para sofrer decomposição 
no meio ambiente? 
A) Vidro. 

B) Plástico. 

C) Chiclete. 

D) Madeira. 

E) Lata de alumínio. 

QUESTÃO 35 ________________________________  
Dadas as afirmativas acerca do controle dos riscos ambientais, 

I. As medidas de proteção coletiva devem favorecer a 
disseminação de agentes prejudiciais à saúde no ambiente de 
trabalho.  

II. Máscara e capacete são equipamentos de proteção coletiva 
que têm como objetivo a minimização dos riscos 
ocupacionais.  

III. Os trabalhadores devem receber treinamentos relativos aos 
métodos de prevenção coletiva e individual, para minimizarem 
os riscos. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 
A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 36 ________________________________  
A coleta seletiva é a prática de separar materiais que podem ser 
reutilizados ou reciclados. Dadas as afirmativas sobre as 
características da coleta seletiva, 

I. Aumenta os custos com a limpeza urbana.  

II. Ajuda a gerar emprego e renda. 

III. Diminui a exploração de recursos naturais. 

IV. Diminui a vida útil dos aterros sanitários.  

verifica-se que estão corretas 
A) I e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 37 _______________________________  

Riscos ocupacionais ambientais correspondem aos agentes 
físicos, químicos e biológicos que possam existir nos locais de 
trabalho. Dadas as afirmativas, com relação aos riscos ambientais, 

I. A capacidade de os riscos ambientais causarem danos à 
saúde do trabalhador depende de sua natureza, 
concentração e tempo de exposição. 

II. Radiações ionizantes e radiações não ionizantes são 
exemplos de agentes químicos aos quais os trabalhadores 
podem estar expostos.   

III. Poeira, neblina e gases são exemplos de agentes físicos aos 
quais as pessoas podem estar expostas em seu ambiente de 
trabalho.   

IV. Vírus, bactérias e parasitas são exemplos de agentes 
biológicos aos quais as pessoas podem estar expostas em 
seu ambiente de trabalho.   

verifica-se que está(ão) correta(s) 
A) IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 38 _______________________________  

O trabalho em equipe deve ser tratado como um processo 
contínuo em que um grupo de pessoas, com objetivos comuns, 
trabalham em interação. Dadas as afirmativas sobre as vantagens 
do trabalho em equipe, 

I. O trabalho em equipe tende a melhorar a produtividade. 

II. A redução do desperdício é uma das vantagens do trabalho 
em equipe. 

III. O trabalho em equipe favorece a melhora da qualidade dos 
serviços. 

IV. O aumento da sobrecarga de trabalho é comum nas equipes. 

verifica-se que estão corretas apenas 
A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 39 _______________________________  

Analise as características de uma determinada doença descrita no 
texto. 

É uma entidade mórbida viral que acomete o sistema nervoso 
central (SNC), cujo agente etiológico pertence à família 
Rhabdoviridae e ao gênero Lyssavirus. Sua transmissão ocorre 
por secreções infectadas, usualmente saliva, as quais atingem o 
organismo através da mordedura animal ou da ferida aberta. 
A forma mais frequente de transmissão da moléstia nos países em 
desenvolvimento é a mordedura por cães. 

GOMES, A. P e cols. Revista Brasileira de Clínica Médica. São Paulo, 2012 jul-ago; 10(4): 334-40. 

A qual doença se refere o texto? 

A) Raiva. 

B) Cólera. 

C) Dengue. 

D) Leptospirose. 

E) Esquistossomose. 
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QUESTÃO 40 ________________________________  
Dadas as afirmativas sobre as visitas domiciliares e a avaliação de 
risco ambiental, 

I. O planejamento das ações de promoção da saúde depende 
das informações conseguidas no diagnóstico da realidade. 

II. É importante identificar os riscos e divulgar as informações 
sobre os determinantes e condicionantes do processo   
saúde-doença. 

III. As ações a serem implementadas objetivam, entre outros, 
eliminar os principais fatores ambientais de riscos à saúde 
humana. 

IV. A promoção da saúde depende da interação entre saúde, 
meio ambiente, desenvolvimento e participação da 
comunidade. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) IV, apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


