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PORTUGUÊS 

 
Utilize o texto a seguir para responder as questões de número 01 a 03. 
 

MEU DIA 
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o 

relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia vou 
ter hoje.  

Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por 
lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir 
encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. 
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso 
me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria 
ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar 
ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho 
doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos 
ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades.  

Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter hoje 
para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu 
quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só 
de mim. 

 (Charles Chaplin) 
 
01. Qual das alternativas mais se aproxima da idéia representada pelo 

autor no trecho “... antes que o relógio marque meia noite.”? 
(A) O autor tem uma hora específica para terminar o que tem a 

fazer. 
(B) As horas deveriam demorar mais a passar. 
(C) O autor espera fazer tudo o que planeja antes que o dia acabe. 
(D) Algo especial vai acontecer quando se passar da meia noite. 

 
02. Qual a idéia central do texto? 

(A) Todos os acontecimentos têm um lado positivo e um lado 
negativo e devemos nos sentir felizes por isso.  

(B) Perceber o lado positivo de tudo o que acontece depende 
apenas de uma atitude pessoal. 

(C) Devemos sempre tirar proveito das coisas positivas que 
acontecem em nossas vidas. 

(D) Não devemos agir pensando apenas no lado negativo de tudo o 
que acontece. 

 
03. Qual das palavras abaixo melhor substitui a palavra TÉDIO (l.7) do 

segundo parágrafo? 
(A) Aborrecimento 
(B) Resignação 
(C) Repugnância 
(D) Humilhação 

 
04. Qual a classificação morfológica da palavra sublinhada na oração 

abaixo? 
“Ela chegou até mim e abraçou-me carinhosamente.” 

(A) Adjetivo 
(B) Substantivo 
(C) Pronome 
(D) Advérbio 

 
05. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

“Os alunos dos institutos ___________  usam uniformes 
__________.” 

(A) Afros-asiáticos, verde-olivas. 
(B) Afro-asiáticos, verde-oliva. 
(C) Afro-asiáticos, verdes-oliva. 
(D) Afros-asiático, verdes-olivas. 

 
06. “A onça é um animal característico do Pantanal, porém está 

ameaçado de extinção.”  
A palavra ONÇA é um substantivo: 

(A) Epiceno 
(B) Sobrecomum 
(C) Comum de dois gêneros 
(D) Feminino 

MATEMÁTICA 
 

 
07. Transformando corretamente 0,32 km² em metros quadrados 

obtemos: 
(A) 32 m² 
(B) 3.200 m² 
(C) 32.000 m² 
(D) 320.000 m² 

 

 
08. Quantos pontos em comum possuem duas retas paralelas? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 10 

 
09. Em um determinado plano há duas retas que possuem um único 

ponto em comum. Qual o nome dado a essas retas em relação ao 
plano? 
(A) Paralelas 
(B) Concorrentes 
(C) Coincidentes 
(D) Derivadas 

 
10. A soma das idades de Márcia e Paulo é igual a 48 anos. Sabendo que 

Paulo tem o triplo da idade de Márcia, qual é a idade de Márcia? 
(A) 6 anos 
(B) 12 anos 
(C) 16 anos 
(D) 32 anos 

11. Qual o valor da expressão numérica 10² + (4 x 3²) – 5² + (5 x 3 + 15)? 
(A) 163 
(B) 141 
(C) 118 
(D) 112 

 
12. Dado o conjunto {1, 41, 56, 87, 273, 307, 313}, quais os números 

primos presentes nesse conjunto? 
(A) 1, 41, 87, 307 
(B) 41, 87, 273, 307, 313 
(C) 41, 56, 307, 313 
(D) 41, 307, 313 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

13. Qual dos itens abaixo corresponde a Lei que regula, em todo o 
território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado? 
(A) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 
(B) Lei 8.142 de 29 de dezembro de 1990. 
(C) Lei 8.042 de 19 de setembro de 1990. 
(D) 8.180 de 29 de setembro de 1990. 
 

14. Sobre a direção do SUS (Sistema Único de Saúde) assinale a 
alternativa incorreta. 
(A) É única de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal; 
(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde; 
(C) No âmbito dos Estados é exercida pela Secretaria de Saúde; 
(D) É bipolar sendo que, cada esfera do governo disciplina as 

normas e cria seus órgãos para gerenciar o SUS. 
 
15. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, 

EXCETO: 
(A) Promover a centralização para os Municípios dos serviços e das 

ações de saúde; 
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 
(C) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 
(D) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 

serviços de vigilância epidemiológica. 
 
16. De acordo com a Lei 8.080/90, a quem cabe financiar o Subsistema 

de Atenção à Saúde Indígena? 
(A) À União com a ajuda de recursos dos Estados; 
(B) À União com recursos próprios; 
(C) À cada Estado no qual se encontra a reserva indígena; 
(D) À União, Estados e Municípios, solidariamente. 

 
17. De acordo com as características do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena marque a alternativa incorreta. 
(A) Descentralizado; 
(B) Hierarquizado; 
(C) Centralizado; 
(D) Regionalizado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Sobre as atribuições do Agente de Endemias, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) O exercício das atividades de Agente de Combate às Endemias 

dar-se-á, exclusivamente, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade 
dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos 
Agentes e órgão ou entidade da administração direta, 
autárquica ou fundacional. 

(B) Cabe ao Agente de Endemias o registro, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

(C) 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. 

(D) Poderá ter seu contrato rescindido o agente de combate a 
endemias que acumular ilegalmente, cargos, empregos ou 
funções públicas. 

 
19. Concluída a inspeção feita na visita domiciliar, será preenchida uma 

ficha de visita com registro da data, hora de conclusão, a atividade 
realizada e a identificação do agente de saúde. A ‘‘ficha de visita’’ 
deverá ser colocada: 
(A) Sob os cuidados do morador, pois sempre que for realizada 

visita o Agente solicitará ao mesmo; 
(B) Por trás da porta principal da casa; 
(C) Na porta do banheiro ou cozinha; 
(D) Em um prontuário que fica na Unidade de Saúde da 

circunscrição do domicílio visitado. 
 
20. Em se tratando de Esquistossomose qual é seu principal reservatório? 

(A) Homem; 
(B) Cercárias; 
(C) Caramujos; 
(D) Miracídeos. 

 
21. A cólera é uma infecção aguda que tem como agente etiológico o 

Vibrio cholerae, tendo como principal reservatório o homem. Sobre 
essa doença assinale a alternativa incorreta. 
(A) É transmitida através da ingestão de água ou alimentos 

contaminados por fezes ou vômitos de doente ou portador. 
(B)  A incubação dura de algumas horas a 05 dias; 
(C) O leite materno protege as crianças. A infecção produz 

diminuição de anticorpos e confere imunidade por tempo 
limitado (em torno de 06 meses); 

(D) Na maioria dos casos o período de incubação é de 02 a 03 dias. 
O principal reservatório é o homem, todavia estudos recentes 
sugerem a existência de reservatórios ambientais. 
 

22. A existência de uma doença que se desenvolve em um local, de forma 
rápida, e por sua vez apresentando um grande número de casos, num 
curto intervalo de tempo, é chamada de: 
(A) Epidemia; 
(B) Pandemia; 
(C) Surto pandêmico; 
(D) Endemia. 

 
23. Que doença é também conhecida por ‘‘Febre de quebra ossos’’? 

(A) Febre Amarela; 
(B) Dengue; 
(C) Febre Tifóide; 
(D) Febre maculosa brasileira. 

 
24. Qual o gênero dos vetores hospedeiros da Dengue? 

(A) Mosquito; 
(B) Aedes; 
(C) Aegypti; 
(D) Flavivírus. 

 
25. Em se tratando de Febre Amarela Silvestre, qual o ciclo no modo de 

transmissão? 
(A) Mosquito infectado – macaco silvestre – homem; 
(B) Macaco infectado – mosquito silvestre – macaco sadio; 
(C) Homem infectado – mosquito silvestre – homem sadio; 
(D) Macaco silvestre infectado – mosquito – homem sadio.  

 
 
 

 

 
26. Assinale a alternativa que corresponde à base correta para diluição do 

larvicida BTI. 
(A) 01 grama para cada 20 litros de água; 
(B) 01 grama para cada 40 litros de água; 
(C) 01 grama para cada 100 litros de água; 
(D) 01 grama para cada 50 litros de água. 

 
27. O que são ovitrampas? 

(A) São depósitos de plástico preto com capacidade de 500 ml, com 
água e uma palheta de eucatex, onde serão depositados os 
ovos do mosquito. 

(B) É o local onde há grande concentração de depósitos 
preferenciais para a desova de Aedes aegypti, ou seja, local 
especialmente vulnerável a introdução do vetor; 

(C) São depósitos geralmente feitos de barro ou de pneus usados, 
dispostos em locais considerados porta de entrada de vetor 
adulto, tais como portos fluviais ou marítimos, aeroportos, 
terminais rodoviários, ferroviários, terminais de carga, etc. 

(D) É qualquer depósito de água colocado em nível elevado, 
permitindo a distribuição de líquido pela gravidade. 

 
28. Doença infecciosa aguda tem o homem como único reservatório 

importante, tendo como vetor o mosquito. No Brasil, três espécies de 
Plasmodium a causam. Conhecida também como paludismo, febre 
palustre, maleita, sezão.  De que doença estamos falando? 
(A) Malária; 
(B) Febre Tifóide; 
(C) Leptospirose; 
(D) Raiva. 

 
29. Sobre a Raiva assinale a alternativa correta. 

(A) No ciclo urbano, a principal fonte de infecção é o homem; 
(B) O agente etiológico é um vírus do gênero Lyssavirus; 
(C) Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre 

apenas a partir do quinto dia após o aparecimento dos sinais 
clínicos; 

(D) Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 
2 a 5 dias depois do aparecimento dos sinais clínicos, 
persistindo durante toda a evolução da doença. 

 
30. Em qual das fases do PEAa serão desenvolvidas as atividades da fase 

de ataque, exceto o tratamento, procurando garantir a eliminação dos 
resíduos da infestação, tendo em vista a possibilidade da 
permanência de ovos em condições de eclodir tardiamente? 
(A) Fase preparatória; 
(B) Fase de Ataque; 
(C) Fase de consolidação; 
(D) Fase de manutenção. 

 
31. O município não infestado é aquele no qual o levantamento de índice 

não detecta a presença do vetor, todavia, o município infestado passa 
a ser considerado não infestado quando permanecer: 
(A) Pelo menos 06 meses consecutivos sem a presença de vetor, 

conforme levantamento de índices bimensais; 
(B) Pelo menos 08 meses consecutivos sem a presença de vetor, 

conforme levantamento de índices bimensais; 
(C) Pelo menos 10 meses consecutivos sem a presença de vetor, 

conforme levantamento de índices bimensais; 
(D) Pelo menos12 meses consecutivos sem a presença de vetor, 

conforme levantamento de índices bimensais. 
 
32. Das figuras abaixo, qual corresponde ao Aedes aegypti? 
 

 
(A)  

 

 
 (B) 
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       (C) 

 

 
       (D) 

 







