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O FIM DO MUNDO 
Ronaldo Branco 

 
 Certo dia, um fato curioso aconteceu. Todos os homens, no mundo 
inteiro, perderam a capacidade de falar. Esqueceram. Ficaram mudos. E, para 
completar a desgraça, desaprenderam a ler e a escrever. 
 No começo foi só um susto. Um olhava para o outro, queria dizer alguma 
coisa, a língua enrolava, batia nos dentes e saíam apenas miados, latidos, 
relinchos, zurros, pios, chilreios, barulho de toda espécie. Menos palavra. 
 Seu Aníbal, atrasado para o trabalho, procurava desesperadamente as 
chaves do carro e, girando a mão direita, pedia à esposa: 
 — Au-au-au! 
 A mulher, sem entender nada, mas querendo ajudar, respondia fininho: 
 — Miau... miau... miau...?! — E trazia uma chave de fenda. 
 Na mercearia da esquina, a empregada, há mais de quinze minutos, 
gesticulava e grunhia com impaciência, querendo meio quilo de café. O 
vendedor oferecia sabão em pó, macarrão, caixa de fósforos, amendoim, 
chicletes e papel higiênico, coçava a cabeça e coaxava nervoso. Enquanto 
isso, na fila que já saía pela porta, uma senhora gorda cacarejava irritada 
com sua garotinha que não parava de zumbir. 
 Nas ruas, os carros, esquecidos dos sinais de mão e contramão, sem 
saber mais o que era verde ou vermelho, rangiam freios, batiam à vontade, 
entravam pelas lojas, subiam em postes, um pandemônio total. Os motoristas 
punham a cabeça para fora, levantavam os braços e trocavam rosnados 
ameaçadores. 
 Desagradável também foi quando o professor abriu a boca para começar 
sua aula de linguagem e deu um retumbante mugido, capaz de fazer inveja a 
qualquer boi premiado. Os alunos, satisfeitíssimos com aquela curiosa 
manifestação de cultura, deram o ar do seu agrado com rinchos e relinchos. 
 Em poucas horas o mundo se acabava. Sem se entenderem, os homens 
começaram a se agredir, inicialmente com latidos e miados, depois a socos e 
pontapés, unhadas e mordidas. Em pouco tempo não restava um só prédio em 
pé. As pontes caíram, os trens descarrilaram, bombas explodiram, adeus 
mundo louco... 
 Sobrou apenas um papagaio velho, caduco, arrepiado com toda aquela 
confusão. Rodava meio tonto, em cima de um resto de poste, estalando as 
últimas palavras da humanidade: 
 — Bem que meu pai dizia! Conversa demais dá é nisso... 
 E, depois de um rodopio frenético, despencou do poste e caiu duro, 
morto de susto e de velhice. 

 
01. Segundo o texto, qual dos períodos abaixo expressa a causa principal da 

destruição do mundo? 
 a) Os homens começaram a se agredir. 
 b) As pontes caíram, os trens descarrilaram, bombas explodiram. 
 c) Todos os homens perderam a capacidade de falar. 
 d) [Os homens...] desaprenderam a ler e a escrever. 
 e) Os motoristas [...] trocavam rosnados ameaçadores. 
 
02. As expressões que demonstram a confusão geral do mundo são, exceto: 
 a) "pandemônio total" 
 b) "para completar a desgraça" 
 c) "o mundo se acabava" 
 d) "mundo louco" 
 e) "rodopio frenético" 
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03. O caos no trânsito instalou-se porque... 
 a) os semáforos estavam estragados. 
 b) os sinais de mão e contramão eram desrespeitados. 
 c) havia um ruído ensurdecedor de freios rangendo. 
 d) os motoristas punham a cabeça para fora do carro e, levantando os 

braços, soltavam a direção. 
 e) ninguém utilizava os estacionamentos, e os carros acabavam colidindo 

com as lojas e com os postes. 
 
04. Assinale a alternativa onde a crase foi usada incorretamente: 
 a) Apesar do cansaço, ele só foi embora às 23 horas. 
 b) Já entreguei minha contribuição à Casa de Misericórdia. 
 c) Ele se pôs à gemer. 
 d) Refiro-me à Roma de César. 
 e) O gerente está sempre à disposição dos clientes com cheque especial. 
 
05. Indique o sinônimo de pretensioso: 
 a) prevenido 
 b) predestinado 
 c) presunçoso 
 d) pretendente 
 e) presumível 
 
06. "Verbo irregular é aquele cujo radical sofre modificações no decurso da 

conjugação, ou cujas desinências se afastam das desinências do paradigma, ou 
ainda o que sofre modificações tanto no radical quanto nas desinências". 

 Em um dos verbos apresentados a seguir a irregularidade se dá apenas no 
radical. Marque-o: 

 a) caber 
 b) ter 
 c) dar 
 d) ferir 
 e) querer 
 
07. Qual das expressões numéricas abaixo está com o resultado correto? 
 a) 5 x 9 + 3 x 7 = 66 
 b) 14 + 6 x 7 + 4 = 73 
 c) 200 + 14 x 10 - 8 x 17 = 36.244 
 d) 28 + 4 x 5 + 2 = 42 
 e) 42 ÷ 6 - 7 + 8 x 11 = -88 
 
08. Dez advogados gastaram seis meses para preparar a defesa de um acusado. 

Quantos advogados seriam necessários para executar a mesma tarefa em 
cinco meses? 

 a) 6 
 b) 2 
 c) 8 
 d) 12 
 e) 18 
 
09. Qual a fração de quilo que três quintos de 500 gramas representam? 
 a) 3/10, ou seja, 150 gramas 
 b) 1/10, ou seja, 300 gramas 
 c) 3/10, ou seja, 300 gramas 
 d) 2/10, ou seja, 150 gramas 
 e) Nenhuma das respostas está correta. 
 
10. Em uma loja, estão à venda três tipos de vestido: de seda, de linho e 

de algodão. Sabendo-se que 24 vestidos são de seda, 36 não são de 
algodão e 25% são de linho, o número de vestidos de algodão é: 

 a) 21 
 b) 48 
 c) 16 
 d) 12 
 e) 60 
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11. Quanto à forma de transmissão da dengue, é correto afirmar: 
 a) Ocorre por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma 

pessoa sadia. 
 b) O mosquito transmissor pica preferencialmente durante a noite. 
 c) Dá-se pela picada do mosquito macho infectado. 
 d) O período de transmissibilidade compreende dois ciclos: um que ocorre 

no homem e outro que ocorre no vetor. 
 e) A dengue hemorrágica pode ser transmitida em transfusões de sangue e 

relações sexuais. 
 
12. Assinale a alternativa incorreta: 
 a) A dengue é mais comum no perímetro urbano, onde ocorre maior chance 

de aparecimento de criadouros. 
 b) O clima interfere no número de casos da dengue, mas não no aumento 

do índice de infestação do mosquito. 
 c) Todos os grupos etários, independentemente do sexo, correm risco de 

contrair a dengue. 
 d) A febre hemorrágica da dengue pode evoluir de forma benigna ou levar à 

morte. 
 e) Um paciente infectado pela segunda vez com o vírus da dengue tem 

maior probabilidade de desenvolver a forma hemorrágica. 
 
13. Todas as definições a seguir estão corretas, exceto: 
 a) “ALADO” é a fase adulta do vetor. 
 b) “PESCA-LARVA” é um coador, confeccionado em tecido filó, usado para 

retirar larvas dos depósitos. 
 c) “INSPEÇÃO” é o ato de verificar a presença ou não de foco em  imóveis. 
 d) “CONTROLE” é a atividade que tem o objetivo de reduzir a infestação 

do vetor até um nível considerado aceitável. 
 e) “OVIPOSIÇÃO” é o ato de o inseto fêmea alimentar-se diretamente do 

sangue do animal infectado. 
 
14. São sintomas clássicos da dengue: 
 a) febre, mialgia e cefaleia. 
 b) dor na panturrilha, emagrecimento e icterícia. 
 c) salivação, cefaleia e tosse. 
 d) aumento da pressão arterial, febre e dor de cabeça. 
 e) dor no fundo do olho, tosse e diarreia. 
 
15. Sobre a prova do laço todas as alternativas são falsas, exceto: 
 a) É um exame que deve ser realizado exclusiva e obrigatoriamente em 

todos os casos suspeitos de dengue hemorrágica. 
 b) É um exame diagnóstico usado como critério para confirmar apenas os 

casos suspeitos de dengue clássica. 
 c) É um exame que deve ser realizado obrigatoriamente em todos os casos 

suspeitos de dengue. 
 d) É um exame que, devido à introdução de técnicas mais modernas de 

diagnóstico molecular, vem perdendo sua importância. 
 e) É uma técnica incapaz de diferenciar os casos de dengue clássica dos 

de dengue hemorrágica. 
 
16. Quanto à Leishmaniose Visceral (LV), marque a afirmativa incorreta: 
 a) Entre seus muitos sinônimos populares incluem-se “calazar”, “febre 

dundum” e “doença do cachorro”. 
 b) Inicialmente considerada doença rural, vem se “urbanizando” devido à 

ocupação desordenada do território. 
 c) Entre as medidas para seu controle estão a busca ativa de cães 

positivos e o tratamento imediato de todos os animais com sorologia 
a partir de 1:40 ou com diagnóstico parasitológico positivo. 

 d) Para orientar medidas de prevenção e controle da doença, todos os 
casos de LV devem ser submetidos à investigação epidemiológica. 
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 e) As ações de vigilância canina compreendem investigação do foco, busca 
ativa de cães sintomáticos e monitoramento sorológico de animais. 

17. A visita domiciliar de rotina é parte fundamental das atividades do 
Agente de Combate a Endemias. Durante essa visita, ele deve inspecionar o 
local obedecendo às seguintes normas de trabalho, exceto: 

 a) Iniciar a inspeção somente após a licença do responsável pelo local 
a ser inspecionado. 

 b) Iniciar a inspeção pela parte externa, seguindo sempre pela direita. 
 c) A inspeção no interior da habitação deverá ser acompanhada por um 

dos moradores do imóvel. 
 d) A inspeção da parte interna do imóvel deve ser iniciada pela sua 

porta de entrada. 
 e) Cacimbas, poços e cisternas devem ser vistoriados, assim como os 

potes de água para consumo humano. 
 
18. São condutas preconizadas para o Agente de Combate a Endemias no 

desenvolvimento de suas atividades, exceto: 
 a) Tratar de forma respeitosa o cidadão. 
 b) Usar uniforme adequado à atividade desenvolvida. 
 c) Cuidar da manutenção dos equipamentos. 
 d) Inspecionar os terrenos baldios, mesmo que desabitados. 
 e) Usar de sua autoridade para realizar a inspeção, ainda que o morador 

queira impedi-lo. 
 
19. O controle de roedores e mamíferos silvestres e a desratização no meio 

urbano são importantes para combater principalmente a: 
 a) malária. 
 b) leptospirose. 
 c) leishmaniose. 
 d) febre amarela. 
 e) hanseníase. 
 
20. A Equipe de Saúde da Família (ESF) de uma comunidade que cresceu próxima 

a uma área de mata atlântica desmatada começou a receber pacientes com 
os seguintes sintomas: febre aguda com duração de até sete dias, dor de 
cabeça, dores musculares e prostração (debilidade e perda de forças). 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a doença dos 
pacientes e suas medidas de controle: 

 a) Cólera / Consumo de água tratada e preparo adequado dos alimentos. 
 b) Rubéola / Vacinação. 
 c) Febre amarela / Combate ao mosquito, colocação de telas nas janelas, 

eliminação dos focos de água parada e vacinação. 
 d) Dengue / Combate ao mosquito, eliminação dos focos de água parada e 

colocação de cortinados nas camas e de telas nas janelas. 
 e) Febre tifoide / Higiene alimentar e vacinação durante as epidemias. 
 
21. Os insetos popularmente conhecidos como “mosquitos” são vetores de 

muitas doenças infecciosas importantes. Marque a alternativa em que 
todos os agravos mencionados são transmitidos por esses insetos: 

 a) Leishmaniose tegumentar, febre amarela e dengue. 
 b) Dengue, cólera e leptospirose. 
 c) Esquistossomose, febre maculosa e malária. 
 d) Leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral e doença de Chagas. 
 e) Febre amarela, febre maculosa e dengue. 
 
22. A raiva é uma doença que acomete os mamíferos e, embora praticamente 

incurável, pode ser prevenida. Marque a alternativa que traz informações 
incorretas sobre essa doença: 

 a) A vacinação de cães e gatos domésticos é uma medida de controle da 
raiva urbana e deve ser executada anualmente. 

 b) Todos as espécies de morcegos podem transmitir raiva pala mordedura 
ou arranhadura. 

 c) A dificuldade de vocalização e de locomoção e a salivação excessiva 
são sintomas da raiva nos bovinos, equinos e caninos. 

 d) A raiva é uma doença de vacinação obrigatória em todas as pessoas e, 
por isso, consta do Programa Nacional de Imunização. 

www.pciconcursos.com.br
 




 e) Toda mordedura de mamíferos silvestres de vida livre deve ser 
considerada um evento de alto risco para contrair raiva. 

23. Nos acidentes ocasionados por picadas de cobras o(s) procedimento(s) 
imediato(s) deve(m) ser: 

 a) Fazer um torniquete para que o sangue não se espalhe e encaminhar o 
paciente ao hospital mais próximo. 

 b) Fazer um corte circular em torno do local atingido para que o veneno 
seja eliminado no sangramento. 

 c) Lavar o local com água e sabão e encaminhar o acidentado para o 
hospital, orientando-o a se movimentar o mínimo possível durante o 
trajeto. 

 d) Imobilizar o paciente no local onde ele se encontra e ir prontamente 
ao hospital buscar soro antiofídico. 

 e) Preencher a Ficha de Notificação de Acidentes por Animais Peçonhentos 
e encaminhá-la ao hospital. 

 
24. A doenças de Chagas acomete muitos brasileiros e apresenta diversas 

formas de manifestação. Marque a alternativa incorreta sobre essa doença: 
 a) Pode apresentar manifestação aguda, com envolvimento cardíaco, e 

manifestação crônica, com acometimento do esôfago e subsequente 
disfagia. 

 b) Pode ser transmitida por transfusão de sangue ou por insetos das 
espécies Triatoma infestans, T. brasiliensis e Panstrongylus megistus. 

 c) Sua transmissão ocorre não pela picada mas sim, pelo contato com as 
fezes do seu vetor. 

 d) Alimentos contaminados com o Trypanosoma cruzi são responsáveis por 
sua transmissão oral. 

 e) Em função do sucesso do seu controle, a transmissão vetorial já não 
é mais considerada preferencial, sendo o controle da transmissão oral 
a forma prioritária de combate nas áreas endêmicas. 

 
25. Sobre as técnicas de avaliação de infestações e controle dos roedores, 

todas as alternativas estão corretas, exceto: 
 a) O uso de armadilhas cruentas, que causam agonia e dor nos animais, 

tem forte oposição por parte dos organismos ligados aos direitos dos 
animais. 

 b) Um dos fatores que dificulta o controle da população de roedores é 
seu comportamento social: apenas os indivíduos de menor hierarquia 
no grupo comem alimentos “novos” em sua dieta, o que torna possível 
à maioria do grupo evitar o controle químico. 

 c) O fenômeno conhecido como “efeito bumerangue” acontece quando a 
técnica de desratização é bem planejada, com a utilização de vários 
métodos simultâneos que, tendo efeito sinérgico, eliminam totalmente a 
infestação. 

 d) O camundongo (Mus musculus) é um animal curioso, que gosta de 
experimentar alimentos “novos” em seu ambiente. 

 e) O sucesso da desratização depende, em grande parte, da correta 
colocação das iscas no que diz respeito à espécie que se está 
combatendo e às características químicas e físicas do produto que se 
está utilizando. 
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