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CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 
Para responder às questões 1- 3 leia o trecho abaixo. 
 
 

EDITORIAL 
Uma corrida pelo ouro negro 

                                                                                       Carlos José Marques 
 

  
A real dimensão da riqueza de petróleo contida na chamada camada pré-sal 

ainda não foi completamente definida, mas certo é que, a partir do primeiro jorro de 
produção desse óleo em escala, o Brasil muda sim de patamar econômico. Mesmo 
analistas conservadores falam em trilhões de dólares que deverão impactar fortemente 
o PIB e converter o País, finalmente, em potência mundial. Essas perspectivas cercaram 
o anúncio com pompa e solenidade do governo Lula, que levou três mil convidados e 
praticamente todo o seu Ministério à cerimônia na segunda-feira 31. A crítica recorrente 
é a do uso eleitoreiro de um projeto que ainda não gerou sequer um dólar furado. Mas 
qualquer mandatário com um instrumento desses nas mãos faria uso dele. O que 
importa são as oportunidades que se abrem aos brasileiros com o pré-sal. Depois de 
séculos de extrativismo predatório de seus mananciais, com uma corrida de 
exploradores estrangeiros que desviaram daqui fortunas incalculáveis em ouro, pau-
brasil, açúcar, café, borracha e inúmeros minerais, eis que as tais reservas do ouro 
negro podem se configurar, talvez, na última chance de mudança dos destinos da 
Nação. O presidente Lula chega a apontar – naturalmente movido também por objetivos 
políticos – que o dia 31 de agosto deveria ser comemorado daqui para a frente como o 
da segunda independência do País. O mundo tem lançado olhares de cobiça sobre a 
fantástica descoberta e criticado o viés estatizante embutido na proposta de exploração 
– dada a idéia de criação de uma nova estatal para dirigir os trabalhos e a capitalização 
de R$ 100 bilhões na Petrobrás com o aumento da participação da União. Mas, mesmo 
considerando os novos templos globais que incentivam a parceria externa, o zelo estatal 
pelas reservas procede. No pós-crise, países de vários tamanhos e diversos continentes 
adotaram condutas protecionistas como saída para garantir mercados. Neste cenário, o 
controle do pré-sal em mãos dos brasileiros é essencial e deveria suscitar um debate 
sobre o assunto em cada casa, em cada esquina. O movimento pode até ser visto como 
uma nova onda nacionalista, desde que não cometa os erros do passado e esteja em 
sintonia com as práticas modernas de desenvolvimento.  

ISTO É,  9/9/2009. P. 20. 
 
1- Assinale a alternativa que apresenta análise INCORRETA. 
 
A) O petróleo é designado como “ouro negro”, isso ocorre por duas razões: o ouro 

remete à riqueza que o petróleo irá gerar enquanto que o adjetivo negro é uma 
alusão à cor do petróleo.  

B) O texto defende a tese de que o Brasil praticou o extrativismo predatório, ou seja, 
consumiu suas riquezas naturais de maneira irresponsável.  

C) A expressão “ouro negro” é um exemplo de linguagem figurada, pois não foi 
empregada em seu sentido literal.  

D) O editorial chama a atenção para o possível uso eleitoreiro da exploração do pré-sal.  
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2- Em todas as opções abaixo é possível identificar marcas de autoria e o autor se 
posiciona acerca do assunto tratado, EXCETO em: 
 
A) “O presidente Lula chega a apontar – naturalmente movido também por objetivos 

políticos – que o dia 31 de agosto deveria ser comemorado daqui para a frente como 
o da segunda independência do País”. 

B) “O que importa são as oportunidades que se abrem aos brasileiros com o pré-sal”. 
C) “Mas qualquer mandatário com um instrumento desses nas mãos faria uso dele”. 
D) “No pós-crise, países de vários tamanhos e diversos continentes adotaram condutas 

protecionistas como saída para garantir mercados”. 
 
3- Leia a frase abaixo: 
“Mas, mesmo considerando os novos templos globais que incentivam a parceria 
externa, o zelo estatal pelas reservas procede”. 
A opção que apresenta a palavra designativa de que o editorial defende o viés 
estatizante do governo é a seguinte: 
 
A) mesmo. 
B) procede. 
C) zelo. 
D) incentivam. 
 
4. A lacuna da frase “Cortaram as árvores _____ troncos estavam podres” é preenchida, 
de acordo com a norma culta, por:  
 
A) cujos 
B) cujos os 
C) onde 
D) onde os 
 
5- O plural de razão se faz da mesma forma que: 
A) capitão 
B) pão 
C) porão 
D) cidadão 
 
6- Uma empresa tem a matriz em São Paulo e filiais em todos os estados do Brasil. A 
empresa tem, ao todo, 1 264 funcionários e nas filiais trabalha o triplo das pessoas que 
trabalham na matriz. O número de funcionários que trabalham nas filiais dessa empresa 
é: 
A) 948 
B) 900 
C) 320 
D) 316 
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7- Um retângulo tem 50 cm de comprimento por 35 cm de largura.  Se você aumentar o 
comprimento em 25% e a largura em 20%, a área do novo retângulo ficará aumentada 
em: 
A) 45% 
B) 50% 
C) 85% 
D) 150% 
 
8- Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. 
Nessas condições x + y vale: 
A) 60 
B) 42 
C) 30 
D) 18 
 
9- Seis embalagens de 500 g correspondem a quantas embalagens de 0, 250 Kg ? 
A) 6 
B) 8 
C) 12 
D) 24 
 
10- De acordo com a organização Mundial de Saúde (OMS), estudos comprovam que: 
• Se o meio Ambiente no Planeta fosse mais saudável, poderiam ser evitadas até 13 

milhões de mortes, a cada ano, 

• Nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
3
1  das mortes e doenças 

se deve principalmente a causas ambientais. 

• Entre as crianças menores de 5 anos, 
3
1  das enfermidades é causado por fatores 

ambientais como a insalubridade da água e a contaminação do ar. 

• Entre essas mesmas crianças, coma prevenção desses riscos ambientais, poderiam 
ser salvas 4 milhões de vida por ano. 

• Melhores condições de saneamento básico permitiriam evitar 40% das mortes por 
malária, 41% das mortes por infecções respiratórias e 94% das mortes por diarréia, 
três das principais causas da mortalidade infantil em todo mundo. 

FONTE: SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 
              LIVRO DO PROFESSOR- página 18 
              PROGRAMA SEMEANDO-2009 

 
De acordo com as informações citadas: 
l  - 4 milhões não é um número racional. 
II - as taxas de 40%, 41% e 94% podem ser representadas respectivamente por 0,40; 
0,41 e 0,94. 

III - 
3
1  não é um número racional. 
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lV-  Nos países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
3
2  das mortes e doenças 

se deve a outras causas. 
As alternativas verdadeiras são: 
A) l ,ll e IV 
B) I , e III 
C) ll, lll e lV 
D) ll e lV 
 
11- Sobre os agentes etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias, assinale a 
alternativa errada: 

A) No Brasil, três espécies de Plasmodium causam malária: Plasmodium malariae, 
Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. 

B) O agente etiológico da esquistossomose é o helminto Strongyloides stercolaris. 
C)  O agente etiológico da leishmaniose visceral é o protozoário da espécie Leishmania 

chagasi. 
D) O agente etiológico da dengue é o arbovírus do gênero Flavivirus. 
 
12- Assinale a alternativa correta sobre as doenças infecciosas e parasitárias: 

 
A) São reservatórios da leishmaniose tegumentar americana: marsupiais, roedores e 

eqüinos. 
B) O modo de transmissão da leishmaniose visceral é através da mordida do cão. 
C) O Aedes albopictus e o Aedes aegypti são os principais transmissores da dengue 

no Brasil. 
D) A esquistossomose não necessita de hospedeiro intermediário, as larvas 

infectantes (filarióides) presentes no meio externo, penetram através da pele, no 
homem. 

 
13- Segue noções básicas sobre a epidemiologia, meio ambientes e saneamento, 
marque a alternativa incorreta: 
 
A) Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e infra-estrutura de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas. 

B) Pode-se definir a vigilância epidemiológica, de modo simples e operacional, como 
informação-decisão-ação. 

C) Saneamento básico é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que 
podem prejudicar a sua saúde. 

D) Devem-se notificar apenas quando confirmar a doença, para evitar falso-positivos. 
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14-Todas as alternativas estão corretas sobre a visita domiciliar, exceto: 
 
A) Concedida a licença para a visita, o servidor iniciará a inspeção começando pela 

parte externa, seguindo sempre pela direita. 
B) A visita interna inicia-se pela parte dos fundos, passando de um cômodo ao outro 

até aquele situado mais à frente. 
C) Antes da inspeção, preencher a ficha de visita com data, atividade a realizar e 

identificação do agente de saúde. 
D) Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o agente de saúde deve cumprir sua 

atividade em companhia de moradores do imóvel visitado, para transmitir 
informações sobre o trabalho realizado e cuidados com a habitação. 

 
 
15- A lei 8080/90 (lei orgânica da saúde) dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Sobre esta lei assinale a alternativa errada: 
 
A) O dever do estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
B) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde. 
C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
D) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico é um campo de atuação do Sistema Único de Saúde. 
 
16- São princípios do Sistema Único de Saúde, exceto: 
 
A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde. 
B) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática. 
C) Participação da comunidade. 
D) Ênfase no atendimento dos mais carentes. 
 
17- Sobre ética e cidadania no trabalho pode-se afirmar, exceto: 

 
A) A responsabilidade individual é que vai garantir uma ética, fundada em princípios e 

valores que norteiem o viver em comunidade. 
B) São os comportamentos a serem tomados para que a vida profissional  esteja livre 

de conflitos. 
C) Ética é a ciência da moral, onde se estuda o comportamento moral de um individuo 

em sociedade e, cidadania e direitos são o que a sociedade exige do indivíduo. 
D) A construção de uma sociedade sustentável, democrática, justa e mais igualitária, 

requer a extensão dos direitos humanos. 
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18- Assinale a alternativa correta: 
 
A) A implantação dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

destino adequado do lixo trazem uma rápida e sensível melhoria na saúde e 
condições de vida de uma população. 

B) Aterro controlado trata o chorume; o aterro sanitário só aterra o lixo, sem tratar o 
chorume. 

C) Acidentes e envenenamentos são exemplos de atendimentos hospitalares não 
abrangidos pela epidemiologia. 

D) El niño é um fenômeno meteorológico natural e decorre do aumento anormal da 
temperatura do oceano Atlântico. 

 
19- Sobre risco ambiental, assinale a alternativa errada: 
 
A) O risco ambiental não expressa uma corrente de determinações que conduzam 

necessariamente a um resultado prognosticado. Tem sempre o caráter de alerta. 
B) Riscos tectônicos, descongelamento de neves de altitude são exemplos de riscos 

naturais. 
C)  Uma epidemia é um risco ambiental. 
D) Risco  é a tradução de uma ameaça, de um perigo para um indivíduo ou população 

que está sujeito a ele. 
 
20- São exemplos de um risco sanitário; exceto: 
 

A) Consumo de queijos caseiros, sem registro em órgão fiscalizador. 
B) Cozinha de um restaurante suja na hora da preparação dos alimentos. 
C) Consumo de carnes expostas fora da refrigeração em açougues. 
D) Margarinas armazenadas a 15oC. 

 







