
 
    

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  
 

Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
  
 

2. Esta prova contém 20 questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 10 de 
Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu 
início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 20. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Almeirim, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 






 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA O TEXTO BRINQUEDOS INCENDIADOS ANTES DE RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 
01 A 05. 
 

BRINQUEDOS INCENDIADOS 

Cecília Meireles 

 
Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os seus 
brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los nos 
mostruários – uns, pendentes de longos barbantes; outros, apenas entrevistos em suas caixas. 
Ah! Maravilhosas bonecas louras, de chapéus de seda! Pianos cujos sons cheiravam a metal e 
verniz! Carneirinhos lanudos, de guizo ao pescoço! Piões zumbidores! – e uns bondes com 
algumas letras escritas ao contrário, coisa que muito nos seduzia – filhotes que éramos, então, 
de M. Jordain, fazendo a nossa poesia concreta antes do tempo. 
 
Às vezes, num aniversário, ou pelo Natal, conseguíamos receber de presente alguns 
bonequinhos de celulóide, modestos cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem 
possibilidade de navegação... –  pois  aquelas admiráveis bonecas de seda e filó, aqueles 
batalhões completos de soldados de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas, 
isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria. Amávamos os brinquedos sem 
esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas 
em sonho, como se para isso, apenas, tivessem sido feitos. 
 
Assim, o bando que passava, de casa para a escola e da escola para casa, parava longo 
tempo a contemplar aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços, com seus cifrões e zeros, 
sem muita noção do valor – porque nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, 
éramos só renúncia e amor. Bastava-nos levar na memória aquelas imagens e deixar cravadas 
nelas, como setas, os nossos olhos. 
 
Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara. E foi uma espécie de festa 
fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro, voavam chispas e labaredas pelo bairro 
todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, 
fugiam para a rua, onde brilhavam bombeiros entre jorros d’água. A elas não interessavam 
nada peças de pano, cetins, cretones, cobertores, que os adultos lamentavam. Sofriam pelos 
cavalinhos e bonecas, os trens e palhaços, fechados, sufocados em suas grandes caixas. 
Brinquedos que jamais teriam possuído, sonhos apenas da infância, amor platônico. 
                 
O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas. 
 
Felizmente, ninguém tinha morrido – diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém?, 
pensavam as crianças. Tinha morrido o mundo e, dentro dele, os olhos amorosos das crianças, 
ali deixados. 
 
E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros 
brinquedos. Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que 
somos, talvez de anjos distantes! 
 
(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho. 25ª Ed., Rio de Janeiro: Record, 1996) 
 
 
 
 






 
01. “Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às 
nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se para isso, apenas, tivessem sido 
feitos.” 
No trecho em destaque, a palavra apenas pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 
(A) somente 
(B) também 
(C) ainda 
(D) inclusive 
 
02. “...nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, éramos só renúncia e amor.” 
A figura de linguagem presente no trecho destacado acima é a 
(A) metonímia 
(B) metáfora 
(C) hipérbole 
(D) comparação 
 
03. “Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os 
seus brinquedos.” 
O termo sublinhado acima é 
(A) adjunto adnominal 
(B) predicado 
(C) sujeito da oração 
(D) predicativo 
 
04.  Em “Até que um dia também desaparecêssemos sem socorro, nós brinquedos que somos, 
talvez de anjos distantes!”, a palavra talvez expressa 
(A) confiança 
(B) dúvida 
(C) certeza 
(D) ironia 
 
05. O trecho em que a narradora expressa o que o incêndio representou para a vida dela e de 
outras crianças que viveram aquele momento é 
(A) Uma noite houve um incêndio num bazar. E no fogo total desapareceram consumidos os 

seus brinquedos. 
(B) Ora, uma noite, correu a notícia de que o bazar incendiara. E foi uma espécie de festa 

fantástica. 
(C) O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um fumoso galpão de cinzas. 
(D) E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios. Em outras idades. De outros 

brinquedos. 
 

MATEMÁTICA 
 
06. Uma hora tem 60 minutos. Que fração da hora corresponde a 20 minutos? 
(A) 1/2. 
(B) 1/3. 
(C) 1/4. 
(D) 1/5. 
 
07. Se dez bombons pesam 50 gramas. Quantas gramas pesarão 25 desse bombons?  
(A) 90 gramas. 
(B) 100 gramas. 
(C) 125 gramas. 
(D) 150 gramas. 
 
 






08. Normalmente nos concursos, quanto mais vagas mais candidatos. As grandezas vagas e 
candidatos, nesse caso, são   
(A) diretamente proporcionais. 
(B) simétricas. 
(C) não proporcionais. 
(D) inversamente proporcionais. 
 
09. Em uma prova de 40 questões, um estudante acertou 10. Qual o percentual de acerto desse aluno?  
(A) 20%. 
(B) 22%. 
(C) 24%. 
(D) 25%. 
 
10. Com taxa de 5% ao mês, quanto tempo levará para os juros serem iguais ao capital em uma 
aplicação de juros simples? 
(A) 10 meses. 
(B) 15 meses. 
(C) 20 meses. 
(D) 25 meses. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. O lixo se constitui como uma via indireta de transmissão de doenças e por isso deve ser depositado 
em locais adequados. Assim, sobre o lixo é correto afirmar que  
(A) não está associado à higiene do ambiente. 
(B) não interfere na poluição do solo. 
(C) favorece a proliferação de mosquitos, moscas e baratas. 
(D) os resíduos inorgânicos provocam mau cheiro. 
 
12. O lançamento de produtos químicos ou de resíduos no solo pode resultar em poluição. Desse 
modo, umas das principais fontes de poluição do solo são: 
(A) aplicação de produtos agrícolas ou de fertilizantes. 
(B) presença de ervas daninhas nas plantações. 
(C) aves que se alimentam de frutas e vegetais 
(D) a reutilização de resíduos inorgânicos 
 
13. Na região amazônica é comum a queima de florestas para servir de criação de gados e plantações. 
Contudo, esse processo contribui para aumentar a quantidade de gás carbônico existente no ar. Assim, 
uma das conseqüências do aumento desse gás, na atmosfera, seria 
(A) diminuição do nível do mar. 
(B) aumentar a temperatura da terra. 
(C) redução do calor. 
(D) acelerar a fotossíntese nas plantas. 
 
14. As florestas são fundamentais à vida do homem e indispensáveis à vida na terra, contudo, o Brasil 
está entre os países que mais devastam sua floresta. Sobre a devastação da floresta, marque a 
alternativa correta. 
(A) A queima da floresta auxilia na reciclagem da terra para a agricultura. 
(B) Auxilia no crescimento da vegetação para a pecuária.  
(C) Aumenta a população de predadores na floresta e controle dos insetos.  
(D) Pode levar à extinção de várias espécies de plantas e animais. 
 
15. O dengue é uma doença infecciosa que pode se apresentar de forma benigna ou grave, cursando 
com febre, dores de cabeça, fraqueza generalizada, dores musculares, dentre outros sintomas. Assim, 
marque a alternativa certa sobre essa doença. 
(A) Atividades de educação em saúde e mobilização social são importantes medidas de controle. 
(B) É transmitida somente pela picada do mosquito macho que se alimenta de néctar de plantas. 
(C) Uma das principais medidas de controle é a vacina contra o dengue disponível somente em clínicas 

particulares. 
(D) Os ovos do mosquito são depositados em locais secos e sombreados pelas fêmeas jovens. 






16. A malária é uma doença infecciosa aguda, causada por um parasita e caracterizada por febre alta, 
calafrios, suores e fraqueza intensa. É endêmica na Região Amazônica e, no Brasil, três espécies de 
Plasmodium causam a malária. Desse modo, com relação a esse agente etiológico é correto afirmar 
que o 
(A) Plamodium falciparum causa as formas brandas da doença. 
(B) Plamodium falciparum causa as formas graves da doença. 
(C) Plamodium malariae causa as formas graves da doença. 
(D) Plamodium vivax causa as formas graves da doença. 
 
17. Leishmaniose visceral é uma doença de transmissão silvestre, caracterizada principalmente por 
aumento do baço e febre. É prevalente mais na população da área rural e apresenta, como uma das 
medidas preventivas dirigidas ao homem, 
(A) recomendar a eutanásia canina para todos os animais sororreagentes. 
(B) controle da população canina errante. 
(C) uso de repelentes e de mosquiteiros de malha fina. 
(D) realizar o controle químico imediato nas áreas com registro de caso. 
 
18. Na comemoração de um aniversário, em uma casa de recepção da cidade de Almeirim, foi servida 
aos convidados, uma carne de porco assada com farofa. Após o encerramento da festa, alguns 
convidados apresentaram mal-estar geral, vômitos e diarréias. Acionada a Vigilância Sanitária local que, 
após coletar sobras da carne de porco para exames laboratoriais, constatou a presença de resíduos de 
um medicamento de uso animal. Diante do caso, a contaminação da carne de porco pode ser 
classificada como 
(A) química. 
(B) biológica. 
(C) física. 
(D) medicamentosa. 
 
19. Com o objetivo de garantir a segurança dos alimentos em todas as etapas de produção, do campo 
até a hora do consumo, a Vigilância Sanitária estabelece normas obrigatórias. Desse modo, em casa, a 
contaminação alimentar pode ser evitada através  
(A) da manutenção dos alimentos em temperatura ambiente. 
(B) do uso de matérias-primas contendo produtos químicos. 
(C) da utilização de conservantes e amaciantes. 
(D) da separação de alimentos crus e cozidos. 
 
20. Os alimentos podem ser contaminados pelas mãos sujas, as quais podem transportar 
microorganismos para os alimentos causando várias doenças no homem. Assim, uma das formas de 
evitar essa contaminação seria 
(A) usar máscaras durante a manipulação dos alimentos. 
(B) lavar as mãos adequadamente depois de ir ao banheiro.  
(C) usar avental durante o preparo dos alimentos. 
(D) lavar as mãos antes de manusear as carnes cruas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 







