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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH,
CTPS etc.).
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.
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.
Você dispõe de 02h30 (duas horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas
controle seu tempo. Esse tempo inclui a marcação na Folha de Respostas de questões objetivas. Você
somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 02h (duas horas) do seu início.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de
identificação, cargo escolhido e tipo de prova.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
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:
Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da
Folha de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os
candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
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.
Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Boa Prova!

Nº. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Poço das Trincheiras – AL, 6 de Outubro de 2013.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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4. Na frase: “Se um livro sobre fracassos não vende, isso é
um sucesso?” (Bob Kincey) está implícita a condição de que
um livro sobre fracassos

As questões de 1 a 3 referem-se ao texto seguinte.

“Encontrei uma espreguiçadeira à beira do mar. Ouvia,
junto a mim, o som baixo das marolas batendo na areia,
como se um monstro bondoso bebesse discretamente goles
de água numa grande taça. Alguns pássaros despertavam e
cortavam o ar em sua excitação matinal. Atrás de mim, os
telhados de ráfia dos bangalôs do hotel podiam ser vistos
entre as árvores. À minha frente, uma paisagem que eu
reconhecia do folheto publicitário: a praia se estendia numa
curva suave em direção à ponta da baía; por trás dela, havia
colinas cobertas de vegetação e a primeira fileira de
coqueiros se inclinava irregularmente na direção do mar
azul-turquesa, como se alguns deles esticassem o pescoço
para captar um melhor ângulo dos raios de sol.”

A) é comprado por empresas falidas.
B) não deve ter boa vendagem.
C) tem o sucesso como discussão.
D) vende bem para quem busca o sucesso.
E)

As questões 5 e 6 referem-se ao texto abaixo.

Uma vez ou outra, havia tico-tico; nas tardes quentes,
quando ameaçava chuva, havia um cruzar de andorinhas no
ar, em voos rasantes sobre o telhado do vizinho.
Rubem Braga – modificado

5. Reescrevendo-se no plural a frase sublinhada, obtém-se a

(DE BOTTON, Alain. A arte de viajar. RJ: Intrínseca, 2012).

1. São exemplos de locuções adverbiais de lugar, presentes no
texto, o seguinte grupo de palavras e expressões:
A) “folheto publicitário”, “mar azul-turquesa”, “raios de sol”.
B) “a praia se estendia”, “o som baixo das marolas”, “os telhados
de ráfia”.
C) “um monstro bondoso”, “uma paisagem”, “um melhor ângulo”.
D) “pássaros despertavam”, “esticassem o pescoço”, “inclinava
irregularmente”.
E)

“por trás dela”, “junto a mim”, “À minha frente”.

2. Podemos afirmar, de acordo com os princípios gramaticais,

apresenta fórmulas de sucesso.

seguinte forma:
A) existiam tico-ticos.
B) existiam ticos-ticos.
C) haviam tico-ticos.
D) havia ticos-ticos.
E)

existia tico-ticos.

6. Considerando o sentido e a pontuação do texto, conclui-se
que
A) havia um cruzar de andorinhas no ar e, nas tardes quentes,
havia tico-tico.
B) havia tico-tico nas tardes quentes quando ameaçava chuva.

que o substantivo “espreguiçadeira” (primeira linha do texto)
pode ser classificado como

C) havia tico-tico. Nas tardes quentes, quando ameaçava
chuva, havia um cruzar de andorinhas no ar.

A) uma palavra coletiva, porque representa um conjunto de
objetos.

D) Quando ameaçava chuva, havia tico-tico e um cruzar de
andorinhas no ar.

B) uma palavra proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é
tônica.

E)

C) uma palavra polissílaba, porque apresenta mais de três
sílabas.
D) uma palavra primitiva, porque não provém de outra palavra
existente na língua.
E)

uma palavra composta, porque é formada por mais de um
radical.

havia tico-tico e andorinhas nas tardes quentes.

7. Dados os pares de frases,
I. a) Um homem ansioso chegou ao aeroporto logo cedo.
b) Ansioso, um homem chegou ao aeroporto logo cedo.
II. a) No recital, somente Ernesto tocou piano.

b) No recital, Ernesto somente tocou piano.
III. a) O garoto, da calçada, assistiu ao espetáculo.

3. Assinale a expressão cuja locução adjetiva apresenta

b) O garoto assistiu ao espetáculo da calçada.

contração de preposição com artigo definido.
A) “raios de sol”.
B) “beira do mar”.
C) “goles de água”.
D) “telhados de ráfia”.
E)

“fileira de coqueiros”.

verifica-se que as palavras em negrito alteraram o sentido das
frases em
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.
E)
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As questões 8 e 9 referem-se ao texto abaixo.

Eu tinha medo de dormir na casa do meu avô. Era um
sobradão colonial enorme, longos corredores, escadarias,
portas grossas e pesadas que rangiam, vidros coloridos nos
caixilhos das janelas, pátios calçados com pedras antigas… De
dia, tudo era luminoso. Mas quando vinha a noite e as luzes
se apagavam, tudo mergulhava no sono: pessoas, paredes,
espaços. Menos o relógio…
(Rubem Alves)

8. Pela forma como o autor descreve a casa do avô, o seu
medo de dormir
A) está fundamentado na forma como a casa se apresenta ao
seu olhar.
B) não está justificado no texto.
C) parece apenas um pretexto de criança.
D) se fundamenta no formato do relógio.
E)

se refere aos espaços iluminados da casa.

9. Para descrever a casa do avô, o autor
A) emprega adjetivos que não expressam
grandiosas do sobrado.

as

imagens

B) utiliza adjetivos que caracterizam espaços singelos e
reduzidos.
C) utiliza apenas
desconhecido.

imagens

complexas

de

um

mundo

D) emprega adjetivos que caracterizam a grandiosidade do
sobrado.
E)

utiliza substantivos que não se associam a adjetivos.

A questão 10 refere-se ao texto abaixo.

Na névoa sombria, poucos viam a paisagem matutina.
Somente os ciganos a cruzavam em silêncio. Era um silêncio
de pedra, de infinitas pedras, de infinitas durezas.
(Gabriel García Márquez)

10. Em qual das opções abaixo, a reescrita de um fragmento do
texto não obedece à norma culta da língua?
A) Na névoa sombria, a paisagem matutina era vista por
poucos.
B) Somente os ciganos cruzavam ela em silêncio.
C) Na névoa sombria, poucos a viam.
D) Somente os ciganos cruzavam-na em silêncio.
E)

Somente os ciganos cruzavam a paisagem em silêncio.

Nível Fundamental Completo (Agente de Endemias)
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MATEMÁTICA
11. A diferença
A)

6 – OUT – 2013

Rascunhos

é igual a

.

B) -1.
C) 1.
D)

.

E)

.

12. Se a soma e a diferença entre dois números inteiros são,
respectivamente, iguais a 33 e 7, o produto destes números é
A) 260.
B) 13.
C) 20.
D) 169.
E)

400.

13. Dadas as igualdades, relativas a expressões algébricas, com
x e y sendo números reais,
I. (x + y)2 = x2 + y2.
II. (x – y)2 = x2 – y2.
III. (x + y)(x – y) = x2 – y2.
qual(is) está(ão) correta(s)?
A) II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
E)

I e II, apenas.

14. Uma ligação telefônica iniciada às 15h50min40s e encerrada
às 16h01min30s do mesmo dia durou
A) dez minutos e dez segundos.
B) onze minutos e dez segundos.
C) dez minutos e cinquenta segundos.
D) nove minutos e nove segundos.
E)

onze minutos e cinquenta segundos.

15. Dois ônibus partem juntos às 6 horas da manhã de uma
Rodoviária. O primeiro retorna à Rodoviária a cada 1h30min
e o segundo retorna a cada 2 horas.
Antes da meia noite, quantas vezes os dois veículos voltam a
partir novamente juntos da Rodoviária?
A) Nenhuma vez.
B) Duas vezes.
C) Quatro vezes.
D) Cinco vezes.
E)

Seis vezes.

Nível Fundamental Completo (Agente de Endemias)

3

Concurso Público 2013
Município de Poço das Trincheiras - AL

Prova Tipo 2

16. Um pedaço de arame foi cortado em várias partes. A
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Rascunhos

primeira e a segunda dessas partes medem, juntas, 10
metros, sendo que uma representa os 2/3 e a outra 1/6 do
comprimento total do arame. Com estas informações,
pode-se concluir que o comprimento do arame é igual a
A) 20 metros.
B) 12 metros.
C) 14 metros.
D) 16 metros.
E)

18 metros.

17. A área de um terreno retangular de 12 m de largura por 15 m
de comprimento é, em m 2, igual a
A) 12.
B) 180.
C) 144.
D) 225.
E)

15.

18. O piso de um quarto que tem 3 metros de largura e 4 metros
de comprimento deve ser revestido com cerâmica de
dimensões 0,20 m x 0,20 m. Sabendo-se que uma caixa
dessa cerâmica contém 10 unidades, quantas caixas são
necessárias para o revestimento desse quarto? (Despreze o
afastamento existente entre as cerâmicas)
A) 60 caixas
B) 20 caixas
C) 30 caixas
D) 40 caixas
E)

50 caixas

19. Um pedreiro e seu auxiliar ganham juntos R$ 110,00 por dia.
Depois de trabalharem um mesmo número de dias, o
pedreiro recebeu R$ 975,00 e seu auxiliar R$ 675,00.
Indique a opção que corresponde à diária do auxiliar.
A) R$ 45,00
B) R$ 55,00
C) R$ 35,00
D) R$ 65,00
E)

R$ 50,00

20. A frequência diária dos operários de uma fábrica é de 97%.
Sabe-se que diariamente faltam 10 operários. Indique a
opção que representa o número de operários dessa fábrica.
A) 1.300
B) 500
C) 700
D) 900
E)

1.100

Nível Fundamental Completo (Agente de Endemias)
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26. Analise as informações abaixo sobre o município destacado

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE
POÇO DAS TRINCHEIRAS

e marque a afirmativa correta.

21. João Carlos de Melo uniu-se aos Wanderley dando grande
impulso para a formação do aglomerado humano que
atualmente é Poço das Trincheiras. Em pouco tempo, a
povoação cresceu e formou-se um próspero núcleo. O
desenvolvimento foi, aos poucos, revelando a necessidade de
emancipação política. O mais destacado líder dessa luta foi
A) Osman Medeiros.
B) Fernando Medeiros.
C) Olivan Medeiros.
D) Ronalson Medeiros.

A) Apresenta clima equatorial.

E)

B) Encontra-se na parte oeste do estado de Alagoas.

Pedro Leão Filho.

C) Faz limites apenas com municípios alagoanos.

22. É forte a influência da cultura negra e a de colonizadores
europeus que povoaram o Estado brasileiro. Isso originou
uma diversidade de danças, crenças religiosas e populares,
oriundos dessa herança cultural. Fazendo parte deste
Estado, o município de Poço das Trincheiras possui vários
folguedos, dentre eles:
A) zabumba e dança do boi.

E)

27. No município de Poço das Trincheiras, o sistema de
drenagem é pouco denso e tem como componente principal
o rio
B) Capiá.

C) corrida de mourão e esquenta mulher.

C) Riacho Grande.

D) pastoril e cavalhada.

D) Ipanema.

vaquejada e baianas.

E)

23. No município de Poço das Trincheiras alguns feriados se
destacam, são eles:

São Francisco.

28. Analise o quadro abaixo.
Participação (%) na população residente
segundo a localização-2012

A) a festa do padroeiro e a data da emancipação política do
município.
B) a festa de Santo Antônio e a data da emancipação política
do município.
C) a festa de São Sebastião e a festa da juventude.
D) a festa do feijão e a festa da juventude.
E)

Apresenta alto nível de urbanização.

A) Salgadinho.

B) reisado e quadrilha junina.

E)

D) Destaca-se no setor secundário da economia.

POPULAÇÃO URBANA

14,73%

POPULAÇÃO RURAL

85,27%

FONTE: IBGE, CÁLCULO: SEPLANDE/AL

a data da emancipação política do município e a festa de
Sant’Ana.

Sobre a concentração populacional no município de Poço das
Trincheiras, é correto afirmar que

24. Poço das Trincheiras foi elevado à condição de município,

A) a maior parte da população, no município de Poço das
Trincheiras, mora no campo, pois depende diretamente da
agricultura comercial.

galgando sua independência.
desmembrado do município de

Nessa

condição,

foi

A) Pão de Açúcar.
B) Maravilha.
C) Ouro Branco.
D) Senador Rui Palmeira.
E)

Santana do Ipanema.

25. Em 25 de maio de 2003, por um decreto de dom Fernando
Iório Rodrigues, bispo diocesano de Palmeira dos Índios, foi
instituída conforme o Direito Eclesiástico a
A) Paróquia de São Benedito.

B) a maior parte da população mora no campo, devido ao
desenvolvimento tecnológico da agricultura no município de
Poço das Trincheiras.
C) a maior parte da população rural do município de Poço das
Trincheiras reside no campo e trabalha na cidade.
D) a maior parte da população, no município de Poço das
Trincheiras, mora no campo, pois depende diretamente da
agricultura de subsistência.
E)

a maior parte da população mora no campo devido ao
crescimento da pecuária bovina no município de Poço das
Trincheiras.

B) Paróquia de São Sebastião.
C) Paróquia de Santo Antônio.
D) Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.
E)

Paróquia de Sant’Ana.

Nível Fundamental Completo (Agente de Endemias)
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29. O município de Poço das Trincheiras apresenta clima
semiárido. Marque a opção que não apresenta característica
desse clima.
A) Elevado escoamento superficial das águas
B) Baixa umidade

6 – OUT – 2013

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. As doenças onde o homem é o único reservatório, único
hospedeiro e único susceptível são chamadas de

C) Chuvas escassas

A) anfixenoses.

D) Temperaturas elevadas

B) antroponoses.

E)

C) zoonoses.

Baixa evaporação

30. Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do
município de Poço das Trincheiras, é correto afirmar:
A) diante de todos os esforços para melhorar sua classificação,
o município de Poço das Trincheiras foi considerado, em
2010, como o município que apresentou o melhor IDH entre
os municípios alagoanos.

D) fitonoses.
E)

imunogênicas.

32. “O ser humano é a fonte primária de infecção; o parasita é
transmitido de pessoa a pessoa por meio da picada do
mosquito Culex quinquefasciatus (pernilongo).“

B) possui um dos melhores IDH do estado de Alagoas.

A definição citada acima refere-se a qual enfermidade?

C) apesar de ter melhorado sua classificação entre os anos de
2000 e 2010, ainda é classificado como um dos municípios
com menor Índice de Desenvolvimento Humano do estado
de Alagoas.

A) Raiva

D) apesar de todos os esforços para melhorar sua
classificação, o município de Poço das Trincheiras foi
considerado, em 2010, como o município que apresentou o
pior IDH entre os municípios alagoanos.
E)

B) Dengue
C) Doença de Chagas
D) Filariose
E)

Esquistossomose

33. “É uma zoonose (doença transmitida de animais para o
homem) causada por um vírus.

O IDH do município de Poço das Trincheiras se destaca pela
elevada renda per capita de sua população.

É uma das doenças mais graves de que se tem
conhecimento. Sua mortalidade é de quase 100%.
Nenhuma outra doença infecciosa tem taxa de mortalidade
tão elevada. Apesar da vacina, ainda morrem anualmente
aproximadamente 70.000 pessoas em todo mundo. O vírus
é transmitido por mordidas e arranhaduras de mamíferos
contaminados. Na maioria dos casos a transmissão ocorre
através de cães e gatos. Porém, vários outros mamíferos
podem transmitir a doença, entre eles:
- Furão (ferrets)
- Raposas
- Coiotes
- Guaxinins
- Gambás
- Morcegos.”
A descrição acima citada refere-se à transmissão de qual
enfermidade?
A) Leptospirose
B) Malária
C) Hanseníase
D) Dengue
E)

Raiva

34. São enfermidades que possuem o mesmo vetor etiológico:
A) malária e leishmaniose.
B) raiva e hanseníase.
C) tuberculose e HIV/AIDS.
D) doença de Chagas e malária.
E)

Nível Fundamental Completo (Agente de Endemias)
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35. Dadas as afirmativas abaixo, quanto às Formas das

38. O escorpionismo é um problema de saúde pública devido à

doenças,

elevada incidência em várias regiões do País, com mais de
36.000 casos notificados em 2006. Apesar da baixa
letalidade, alguns estados mostram letalidade muito acima
da média nacional de 0,17%. Para realizar busca ativa e
captura destes animais é obrigatório alguns equipamentos,
exceto:

I. Forma Manifesta é aquela que apresenta sinais e/ou
sintomas clássicos de determinada doença.
II. Forma Inaparente, ou Sub-Clínica é aquela em que o
indivíduo que não apresenta nenhum sinal ou sintoma (ou
que apresenta muito poucos), apesar de estar com a doença
presente (revelada, às vezes, somente através de exames
laboratoriais).

6 – OUT – 2013

A) camisa de manga curta ou longa com pulso justo.
B) botas ou sapatos fechados.

III. Forma Abortiva, ou Frustra é aquela que desaparece
rapidamente após poucos sinais ou sintomas.

C) calças compridas.

IV. Forma Fulminante é aquela que leva rapidamente a óbito.

E)

D) luvas grossas (tipo de eletricista).
pinça anatômica de aço inoxidável de pelo menos 20 cm.

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

39. “A infecção humana começa quando um mosquito
Anopheles fêmea inocula esporozoítos dos plasmódios a
partir da sua glândula salivar durante a hematofagia. Essas
formas são transportadas pela corrente sanguínea até o
fígado.”

B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I e III, apenas.
E)

II, III e IV, apenas.

36. “Os flebótomos medem de 2 a 3 milímetros de
comprimento e devido ao seu pequeno tamanho são
capazes de atravessar as malhas dos mosquiteiros e telas.
Apresentam cor amarelada ou acinzentada e suas asas
permanecem abertas quando estão em repouso. Seus
nomes variam de acordo com a localidade; os mais comuns
são: mosquito palha, tatuquira, birigui, cangalinha, asa
branca, asa dura e palhinha. O mosquito palha ou asa
branca é mais encontrado em lugares úmidos, escuros,
onde existem muitas plantas.”

A afirmação acima refere-se a transmissão de qual enfermidade?
A) Leishmaniose
B) Dengue
C) Malária
D) Febre amarela
E)

40. “Art. 4º – O Agente de Combate às Endemias tem como
atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção
e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão
do gestor de cada ente federado.
Art. 5º – O Ministério da Saúde disciplinará as atividades de
prevenção de doenças, de promoção da saúde, de controle
e de vigilância a que se referem os Arts. 3º e 4º e
estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos nos incisos
II do Art. 6º e I do Art. 7º, observadas as diretrizes
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de
Educação.”

A descrição acima se refere ao vetor de qual enfermidade?
A) HIV/AIDS
B) Malária
C) Dengue
D) Leishmaniose
E)

Doença de chagas

37. Dados os itens seguintes sobre controle de escorpiões,
I. Eliminar fontes de alimento para os escorpiões: baratas,
aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados.

Leptospirose

Os dois artigos citados acima compõem a redação de qual Lei
Normativa da Saúde?
A) NOAS – SUS 01/01

II. Remover periodicamente materiais de construção e lenha
armazenados, evitando o acúmulo exagerado.

B) Lei nº 8.080/90

III. Evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os
escorpiões.

D) Lei nº 11.350/06

IV. Remover folhagens, arbustos e trepadeiras junto às paredes
externas e muros.

C) Lei nº 8.142/90
E)

NOB – SUS 01/91

V. Evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de
escorpiões, como obras de construção civil e terraplenagens
que possam deixar entulho, superfícies sem revestimento,
umidade etc.
quais estão corretos?
A) II, III e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II, III, IV e V.
D) I, II e V, apenas.
E)

III, IV e V, apenas.
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