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PORTUGUÊS  
 

01. Indique a alternativa em que há o mesmo encontro vocálico 
da palavra Paraguai. 

A) silêncio 

B) saguão 

C) caía 

D) redargüiu 

E) sangue 

 

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 

A) Suavizar, alisar, realizar 

B) sintonisar, agonizar, economizar 

C) deslizar, analisar, pesquizar 

D) improvisar, radicalizar, infernisar 

E) batisar, catequizar, sintetisar 

 

03. Assinale a alternativa cujas palavras não se acentuam no 
plural. 

A) colméia, esférico, você 

B) régua, vigésimo, mágoa 

C) hífen, éden, pólen 

D) ímã, magnético, dândi 

E) maracujá, vintém, armazém 

 

04. Marque a alternativa em que todos os substantivos são 
femininos. 

A) alface, sentinela, sucuri, cal 

B) diabete, sanduíche, omoplata, suéter 

C) omelete, aguardente, sósia, apêndice 

D) eclipse, apêndice, telefonema, gengibre 

E) guaraná, fêmur, rádio 

 

05. O adjetivo corresponde à locução adjetiva de açúcar é 

A) sacarino. 

B) açucarado. 

C) adoçante. 

D) sucaril. 

E) doce. 

 

 

 

 

 

 

 

06. 1- O cônjuge se aproximou. 

 2- O servente veio atender-nos. 

 3- O gerente chegou cedo. 

Não está claro se o substantivo se refere a homem ou mulher 

A) no primeiro período. 

B) no segundo período. 

C) no terceiro período. 

D) no primeiro e no segundo períodos. 

E) no segundo e no terceiro períodos. 

 

07. “....... dois meses que não vejo Paulo. Soube que ele esteve 
....... beira de uma crise nervosa ....... menos de cinco dias 
do vestibular.” A alternativa que preenche corretamente as 
lacunas é 

A) Há, a, a. 

B) Há, à, a. 

C) Há, à, à. 

D) A, a, à. 

E) A, à, a. 

 

08. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
Neste ....... muitas ....... se comunicam somente por meio de 
cartas. 

A) pais, pessoas 

B) paiz, pessoas 

C) país, pessoas 

D) país, pessôas 

E) paíz, pessôas 

 

09. Em que frase não se empregou corretamente a 
concordância do termo destacado? 

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia. 

B) O pai e o filho permanecem sós na sala. 

C) Ganhavam a vida como pseudogurus. 

D) Muito obrigado! disse-me a aluna meio comovida. 

E) Havia bastantes estrangeiros naquela região. 

 

10. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

        Segundo o que ....... os porteiros, ....... precisamente duas 
horas quando ....... os sinos. 

A) diz – eram – soou 

B) dizem – eram – soaram  

C) dizem – era – soaram 

D) diz – era – soou  

E) diz – era – soaram 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Em que região do Estado de Alagoas se encontra o 

município de Viçosa? 

A) No Norte. 

B) No Sul. 

C) No Leste.  

D) No Oeste. 

E) No Centro Oeste. 

 

12. A rua considerada a mais antiga das vias públicas de Viçosa 
teve origem no velho caminho que ligava o povoado 
Sabalangá a Mata Escura. A rua caracterizada no texto é 
hoje oficialmente denominada 

A) Rua do Quadro. 

B) Rua Ladeira do Rosário. 

C) Rua Epaminondas Gracindo. 

D) Rua Riacho do Meio. 

E) Rua do Beco. 

13. No final do século XVIII, existia um antigo caminho que 
ligava o povoado Sabalangá às terras situadas na parte Sul 
do Riacho do Meio. Desse antigo caminho, originou-se a rua 
Gurganema, hoje denominada 

A) Rua Gurupanema. 

B) Rua Tibúrcio Nemésio. 

C) Rua da Mata Escura. 

D) Rua Manoel Francisco. 

E) Rua do Comércio. 

 

14. O primeiro cinema de Viçosa era denominado “Cinema 
Edson”. Segundo o historiador Brandão Vilela, o cinema 
funcionava apenas quatro vezes por semana. Foi fundado 
em 1911 por 

A) Manoel Costa. 

B) Tibúrcio Nemésio. 

C) Alfredo Brandão. 

D) Alípio Coelho. 

E) Vigário Loureiro. 

 

15. O coreto da Praça do Quadro, construído em 1931, ainda 
em comemoração ao centenário da emancipação política de 
Viçosa e destinado às retretas domingueiras, foi obra 
edificada na administração municipal do prefeito 

A) José Maria de Melo. 

B) Arnaldo de Vasconcelos Murta. 

C) Luiz de França Albuquerque. 

D) Aloísio de Almeida Vasconcelos. 

E) José Danglard Jucá. 
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MATEMÁTICA 
 

16. Três pessoas ganharam R$ 1.800,00 numa aposta feita num 
certo jogo de loteria. Como dividir, proporcionalmente, esse 
prêmio entre eles, se a 1a contribuiu com R$ 5,00, a 2a com 
R$ 10,00 e a 3a com R$ 25,00 na elaboração do cartão do 
jogo? 

A) A 1a recebeu R$ 200,00, a 2a R$ 400,00 e a 3a R$ 1.000,00. 

B) A 1a recebeu R$ 175,00, a 2a R$ 350,00 e a 3a R$ 1.125,00. 

C) A 1a recebeu R$ 250,00, a 2a R$ 500,00 e a 3a R$ 1.050,00. 

D) A 1a recebeu R$ 125,00, a 2a R$ 250,00 e a 3a R$ 1.425,00. 

E) A 1a recebeu R$ 225,00, a 2a R$ 450,00 e a 3a R$ 1.125,00. 

 

17. Com 32 tijolos é possível construir 1 m2 de parede de uma 
casa. Quanto gastarei para construir 17 m2 de parede, 
sabendo-se que 1.000 tijolos custam R$ 200,00? 

A) Mais de R$ 120,00. 

B) Menos de R$ 110,00. 

C) Menos de R$ 100,00. 

D) Mais de R$ 130,00. 

E) Mais de R$ 150,00. 

 

18. Se x = 5 é uma das raízes da equação 2x2 – ax + 5 = 0, 
então a é igual a 

A) 8. 

B) 9. 

C) 10. 

D) 11. 

E) 12. 

 

19. Um terreno irregular tem o formato da figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a sua área se o ângulo de cada canto do terreno vale 90o? 

A) 2.300 m2 

B) 2.000 m2 

C) 5.500 m2 

D) 4.000 m2 

E) 3.500 m2 
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20. A soma das raízes da equação x2 – 4x – 5 = 0 é igual a 

A) –4. 

B) 5. 

C) 4. 

D) –5. 

E) 6. 

 

21. Nas igualdades 
205

336
10

z
y

x
===  a soma x + y + z é 

igual a 
A) 78. 

B) 90. 

C) 95. 

D) 110. 

E) 105. 

 

22. A equação ax2 + bx + c = 0 possui duas raízes reais 
diferentes. Se ∆ = b2 – 4ac, então  

A) ∆ = 0. 

B) ∆ < 0. 

C) ∆ > 0. 

D) ∆ ≤ 0. 

E) ∆ ≥ 0. 
 
23. Se uma dúzia de banana custa R$ 1,80, então 14 bananas 

custarão 

A) R$ 2,10. 

B) R$ 2,00. 

C) R$ 2,20. 

D) R$ 2,15. 

E) R$ 1,90. 

 

24. Cem postes de eletricidade são colocados numa certa 
avenida. Se a distância entre dois postes consecutivos é de 
50,5 m, então, a distância entre o primeiro e o último poste é 
de 

A) 5.050 m. 

B) 5.900 m. 

C) 5.000 m. 

D) 4.999,50 m. 

E) 4.990 m. 

 

25. Um avicultor vende 10,5 dúzias de ovos a R$ 0,20 cada ovo. 
Com o dinheiro apurado comprou 15 quilos de açúcar e 
ainda ficou com R$ 7,95. Podemos concluir que o quilo do 
açúcar custou 

A) R$ 1,10. 

B) R$ 1,15. 

C) R$ 1,20. 

D) R$ 1,30. 

E) R$ 1,25. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 
26. No Programa de Saúde da Família, o número de famílias 

assistidas por cada agente de saúde é de 

A) 50 a 100 famílias. 

B) 100 a 200 famílias. 

C) no máximo 1.000 famílias. 

D) 10 a 50 famílias. 

E) no máximo 150 famílias. 

 

27. A vacina tríplice (DPT) imuniza contra as seguintes 
doenças: 

A) tétano, coqueluche e difteria. 

B) tétano, dengue, poliomielite. 

C) tétano, catapora, caxumba. 

D) cólera, coqueluche, tétano. 

E) tétano, coqueluche, dengue. 

 

28. São consideradas doenças endêmicas do município de 
Viçosa: 

A) dengue e febre amarela. 

B) esquistossomose e Doença de Chagas. 

C) leishmaniose e filariose. 

D) esquistossomose e malária. 

E) leishmaniose e oncocercose. 

 

29. A legislação que criou o Sistema Único de Saúde no Brasil 
foi a 

A) Constituição Federal. 

B) Lei 8.080/90. 

C) Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS/96). 

D) Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01-
2001). 

E) Lei 8.142/90. 

 

30. A esquistossomose e a cólera têm geralmente 
comportamento epidemiológico como 

A) doenças epidêmicas. 

B) doença epidêmica e endêmica, respectivamente. 

C) doença endêmica e epidêmica, respectivamente. 

D) doenças endêmicas. 

E) doenças endemo-epidêmicas. 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Corre risco de contrair a Doença de Chagas quem 

A) andar descalço. 

B) tomar banho de rio. 

C) dormir em casa de taipa. 

D) beber água não tratada. 

E) comer carne crua ou mal passada. 

 

32. O principal transmissor do dengue é 

A) Aedes aegytpi. 

B) Anopheles darlingi. 

C) Lutzomyia longipalpis. 

D) Cules quinquefasciatus. 

E) Triatoma infestans. 

 

33. O Estado de Alagoas viveu uma epidemia de cólera recente. 
Qual a alternativa que melhormente expressa o motivo do 
seu desaparecimento? 

A) Vacinação em massa da população. 

B) Melhoria das condições sanitárias da população. 

C) Criação e implantação do PSF. 

D) Campanhas educativas. 

E) Esgotamento do hospedeiro humano exposto (imunidade). 

 

34. Os padrões de transmissão da febre amarela são: 

A) urbano e rural. 

B) urbano e silvestre. 

C) florestal e lacustre. 

D) litorâneo e de altitude. 

E) marítimo e fluvial. 

 

35. Indivíduo que reside em zona rural apresenta na perna uma 
lesão ulcerada de três centímetros de diâmetro, bordos 
elevados e fundo granuloso. Pode-se suspeitar de 

A) Doença de Chagas. 

B) Calazar. 

C) Leishmaniose Tegumentar Americana. 

D) Hanseniase. 

E) Leptospirose. 

 

36. O principal reservatório da leptospirose no ambiente é 

A) gato. 

B) coelho. 

C) macaco. 

D) rato. 

E) gambá. 
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37. A raiva humana é causada por 

A) vírus. 

B) bactéria. 

C) helminto. 

D) protozoário. 

E) fungo. 

 

38. O local preferencial da criação do Aedes aegypti é 

A) grande coleção de água doce não poluída. 

B) no solo, em área de lixo. 

C) em água de esgoto. 

D) em água salgada ou salobra. 

E) em pequena coleção de água doce e limpa. 

 

39. Os medicamentos utilizados para o tratamento da 
esquistossomose são 

A) mebendazol e metronidazol. 

B) mebendazol e praziquantel. 

C) oxamniquine e praziquantel. 

D) oxamniquine e metronidazol. 

E) thiabendazol e cetoconazol. 

 

40. Em relação ao uso de luvas como EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual), é correto afirmar que 

A) luvas de borracha nitrílica ou neoprene podem ser usadas 
apenas para produtos sólidos ou formulações que não 
contenham solventes orgânicos. 

B) produtos que contêm solventes orgânicos, como, por 
exemplo, os concentrados emulsionáveis, devem ser 
manipulados com luvas de látex ou de PVC. 

C) produtos que contêm solventes orgânicos, como, por 
exemplo, os concentrados emulsionáveis, devem ser 
manipulados com luvas de borracha nitrílica ou neoprene, 
pois estes materiais são impermeáveis aos solventes 
orgânicos. 

D) existem vários tipos de luvas de segurança no mercado e 
para sua utilização não há necessidade de se preocupar 
com o tipo de formulação do produto a ser manuseado. 

E) luvas de couro permitem a manipulação de qualquer produto 
emulsionável, sem risco de contaminação. 

 

41. É contra-indicado o tratamento medicamentoso da 
esquistossomose para 

A) criança menor de dois anos. 

B) paciente pesando menos de dez quilos. 

C) paciente com história de epilepsia. 

D) paciente com idade acima de 60 anos. 

E) paciente com história de alcoolismo. 

 

 

42. Acerca da limpeza e conservação dos EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) é correto afirmar que 

A) não há necessidade de cuidados especiais de proteção para 
quem lava os EPI, pois não há risco de contaminação com 
resíduos tóxicos neste breve manuseio. 

B) as vestimentas devem ficar de molho para garantir a saída 
de todo resíduo tóxico. 

C) devemos utilizar água abundante e água sanitária na 
limpeza de vestimentas, que devem secar diretamente ao 
sol. 

D) antes de ser descartadas, as vestimentas devem ser 
lavadas para que os resíduos do produto fitossanitário 
sejam removidos, permitindo-se o descarte comum. 

E) as luvas e a viseira não necessitam ser lavadas após cada 
uso, permitindo maior durabilidade. 

 
43. A captura de triatomíneo (barbeiro) deve ser realizada 

A) nas casas de pau-a-pique, à noite, com o uso de pinças e 
lanternas. 

B) com armadilha luminosa, colocada no peri-domicílio. 

C) com capturador bucal, com isca humana viva. 

D) com armadilha tipo tenda, colocada no peri-domicílio. 

E) no peri-domicílio, utilizando isca viva (galinha) e armadilha 
luminosa. 

 
44. Faz parte dos equipamentos dos agentes de endemias, no 

combate à esquistossomose: 

A) agulhas e seringas de 5 ml, bolsa de lona nº 10, etiquetas 
numeradas. 

B) balança portátil tipo banheiro; recipiente plástico para coleta 
de fezes, praziquantel. 

C) balança portátil, bolsa de lona nº 10, glucantime. 

D) formulários PCE-101, recipiente para coleta de fezes, 
mebendazol. 

E) manual de reconhecimento geográfico, agulhas e seringas 
de 3 e 5 ml, oxamniquine. 

 

45. No combate à dengue, são atribuições do agente de 
endemias, exceto: 

A) ser responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, 
visitados em ciclos bimensais nos municípios infestados por 
Aedes aegypti. 

B) descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, 
impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com 
ações educativas. 

C) realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento 
de índice e descobrimento de focos nos municípios 
infestados e em armadilhas e pontos estratégicos nos 
municípios não infestados. 

D) manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos 
estratégicos da sua zona. 

E) tratar todos os casos suspeitos de dengue clássico, 
encaminhando ao Posto de Saúde os casos suspeitos de 
dengue hemorrágico. 
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46. A estratificação dos municípios para efeito operacional do 
PEAa far-se-á segundo o enfoque de risco com base em 
dados entomo-epidemiológicos. Assim, nos municípios 
infestados, o que deverá ser realizado? 

A) Levantamento de índice amostral em ciclos quadrimensais. 

B) Pesquisa entomológica com ovitrampas ou larvitrampas em 
ciclos semanais. 

C) Delimitação de foco (quando necessário). 

D) Serviço marítimo ou fluvial e serviço portuário nas cidades 
portuárias que mantenham intercâmbio com outras áreas 
infestadas, por meio de embarcações. 

E) Levantamento de índice amostral e tratamento focal em 
ciclos bimensais. 

 
47. O que você entende sobre Levantamento de Índice (LI) no 

programa de combate à dengue? 

A) Levantamento semanal dos casos clínicos de dengue na 
comunidade. 

B) Levantamento anual apenas dos casos de dengue 
hemorrágico que tenham ocorrido numa área. 

C) Pesquisa larvária, para conhecer o grau de infestação, 
dispersão e densidade por Aedes aegypti e/ou Aedes 
albopictus, nas localidades. 

D) É a quantidade de larvas de Aedes aegypti e/ou Aedes 
albopictus encontradas por criadouro. 

E) É o percentual de imóveis semanalmente visitados por cada 
agente. 

 
48. A respeito da Notificação de Dengue, é correto afirmar que 

A) apenas os casos confirmados de dengue hemorrágico 
devem ser comunicados ao Serviço de Vigilância 
Epidemiológica. 

B) o Serviço de Vigilância Epidemiológica deve comunicar 
imediatamente a notificação de casos para a equipe de 
controle vetorial. 

C) a periodicidade da notificação deve ser quinzenal. 

D) por não ser uma doença de notificação compulsória, não há 
urgência na notificação dos casos. 

E) somente devem ser notificados os casos de dengue com 
confirmação laboratorial. 

 
49. Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o agente de saúde 

deve preocupar-se em realizar sua atividade junto com os 
moradores. Assim, devem ser orientados: 

A) no caso de vasos de flores ou plantas, manter o prato que 
fica sob os vasos sempre com água limpa. 

B) o cultivo de plantas em vasos com água deve ser 
estimulado nos domicílios, ao invés de encher o vaso com 
terra ou areia. 

C) toda vasilha de lata deve ser furada antes de ser 
descartada, para que não acumule água, sendo colocadas 
em lixeiras tampadas. 

D) todos os pneus velhos devem ser destinados ao lixo. 

E) as garrafas vazias devem ser armazenadas e empilhadas. 

50. Na fase toxêmica da esquistossomose, encontramos 

A) febre, tosse, moleza no corpo, falta de apetite e, às vezes, 
diarréia. 

B) prisão de ventre ou diarréia com muco e sangue, tontura e 
dor abdominal. 

C) aumento do fígado e febre muito alta, podendo ter 
convulsões. 

D) aumento do fígado e baço, dor de cabeça e tontura. 

E) baço grande, água na cavidade abdominal (ascite), vômito 
com sangue (hematêmese). 

 


