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Instruções



Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.



Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.



O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu
cartão resposta.



A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade
do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.



Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.



Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.


Veja como marcar esta resposta.



Deve-se estar atento para:



Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão



Não escrever no verso do cartão resposta



Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta



Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:



Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:



Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;



For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou
por qualquer outra forma;



For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa
identificação pessoal;



Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;



Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.



Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta
atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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1.

Para a Vigilância Epidemiológica, a notificação semanal negativa:

a)
b)
c)
d)
e)

Desvia recursos dos problemas relevantes
É desvantajosa em sua relação custo/benefício
Gera transtorno no fluxo de informação
Funciona como um indicador da eficiência do sistema de informação
Nenhuma das alternativas anteriores

2. “É um estudo realizado com base nos dados existentes nos registros dos serviços de saúde ou de outras instituições”. Para
a Vigilância Epidemiológica, este tipo de estudo epidemiológico é um (a):
a)
b)

Investigação especial
Inquérito epidemiológico

c)
d)

Investigação epidemiológica
Levantamento epidemiológico

e)

Interrogação epidemiológica

3. Na medida da saúde coletiva, utilizam-se diversos índices que servem de amostragem para a predição de ocorrências e
planejamento de atividades. O índice que significa a porcentagem de pessoas que morreram com 50 anos ou mais, em relação
ao total de óbitos em uma determinada população, é denominado:
a)
b)

Índice de Moraes
Índice de Peral

c)
d)

e)

Índice de Swaroop e Uemura
Índice de Guedes

Índice de John Snow

4. Sob o ponto de vista de Saúde Pública, em qualquer situação de surto de meningite, há dois agentes etiológicos de especial
importância, que são:
a)
b)

Hemófilo e estafilococo
Meningococo e bacilo de Koch

c)
d)

Estafilococo e bacilo de Koch
Bacilo de Koch e hemófilo

e)

Meningococo e hemófilo

5. Com a simples medida de introdução de água de rede de abastecimento, ocorre a imediata melhora do seguinte indicador
de saúde:
a)
b)

Mortalidade materna
Morbidade por sarampo

c)
d)

Mortalidade infantil
Letalidade por hanseníase

e)

Morbidade por difteria

6. Em determinado estado chamado Paraíso com uma população estimada em 5.420.150 habitantes, foram registrados 2.450
casos de cólera, dos quais 120 com morte. Nesse caso, o coeficiente específico de mortalidade é de:
a)

5,9

b)

3,4

c)

7.

Segundo o Programa Nacional de Imunização, a vacina que não pode ser congelada é:

a)
b)

Contra sarampo
Contra hepatite B

8.

A situação que constitui contra-indicação absoluta para administração da vacina DPT é:

a)
b)

Desnutrição
Estado febril

9.

O indicador de saúde que mede o risco que têm os recém-nascidos de morrer antes de completar um ano de vida é o (a):

a)
b)
c)

Esperança de vida ao nascer
Curva de Moraes
Coeficiente de Letalidade

c)
d)

c)
d)

2,2

d)

BCG-ID
Contra rubéola

1,1

e)

e)

Infecção respiratória
Quadro neurológico grave

d)
e)

e)

4,8

Contra poliomielite

Gripe

Proporção de óbitos em menores de 1 ano
Taxa de mortalidade infantil

10. A tuberculose transmite-se através de:
a)
b)
c)
d)
e)

Contato direto com o paciente em qualquer fase da doença
Contato indireto com utensílios domésticos utilizados pelo paciente
Ingestão de água e alimentos contaminados por secreção
Gotículas de Flugge de paciente bacilífero positivo
Convivência prolongada com indivíduo tuberculoso

11. São doenças causadas pelo mesmo agente etiológico:
a)
b)

Catapora e herpes zoster
Poliomielite e varicela

c)
d)

Rubéola e caxumba
Varíola e sarampo

e)

Rubéola e sarampo

12. São vetores na transmissão da febre tifóide:
a)
b)
c)

Percevejos
Mosquitos
Morcegos
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13. É considerado RN de baixo peso aquele que nasce com peso inferior a:
a)

1.800 g

b)

2.500 g

c)

2.000 g

d)

1.000 g

e)

1.500 g

14. O agente etiológico da Sífilis é o(a):
a)
b)
c)

Treponema pallidum
Chamydia trachomatis
Haemophylus ducreyi

d)
e)

Granuloma inguinal
Nenhuma das alternativas anteriores

15. Dentre as doenças que não são passíveis de prevenção pela imunização básica temos:
a)
b)

Coqueluche e difteria
Sarampo e poliomielite

c)
d)

Hepatite e malária
Difteria e tuberculose

e)

Tétano e difteria

Leia o texto a seguir e responda às questões:
O adeus do golfinho
O baiji, mamífero que vivia no Rio Yang Tsé, na China, é considerado extinto
Desta vez, infelizmente, não se trata de um alerta sobre ameaça de extinção, mas do inapelável desaparecimento de um
mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o
primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do Flipper – a ser extinto nos tempos modernos.
Durante um mês e meio, uma equipe formada por trinta cientistas de seis países percorreu 3.500 quilômetros do rio em dois
navios em busca do animal. A expedição terminou há duas semanas e a espécie foi declarada extinta. "Pode ser que tenhamos
perdido um ou dois animais durante as buscas, mas eles não têm a mínima chance de sobreviver", diz o economista suíço
August Pfluger, fundador de uma ONG de pesquisas sobre o golfinho.
O baiji é a primeira espécie de mamífero aquático de grande porte a ser extinta desde a matança de focas-monge por caçadores
no Caribe nos anos 50. Nas últimas décadas, o número de golfinhos brancos diminuiu na mesma velocidade em que a economia
chinesa cresceu. O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas por sua biodiversidade, tem hoje uma
espécie dominante: os 400 milhões de chineses instalados em suas margens. O estoque de peixes que servia de alimento para
o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio, e o ruído das hélices dos barcos passou a confundir os golfinhos, que se
orientavam por sons para caçar os peixes nos bancos de areia. No fim da década de 80, existiam 400 baijis no Rio Yang Tsé.
Uma década depois, o número baixou para 100 e, em 1997, na última contagem, havia sido reduzido para treze.
Restam agora quatro espécies de golfinhos de água doce, três delas na Ásia e uma, o boto, na Amazônia. "Todas correm sério
risco de desaparecer", diz o biólogo americano Zeb Hogan, pesquisador da National Geographic Society. As maiores ameaças,
de acordo com Hogan, são a pesca predatória, a construção de barragens, a poluição e a destruição do habitat desses animais.
"Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas
décadas", diz ele.
http://veja.abril.com.br/271206/p_084.html. Acessado em 07/03/2010

16. Analise as assertivas:
I – O primeiro parágrafo usa argumento de autoridade para reforçar o que foi dito.
II – O segundo parágrafo começa com uma explicação.
III – O terceiro parágrafo é construído a partir de uma estatística referente ao índice de extinção.
Está (ão) correta (s):
a)

Apenas I

b)

I e II apenas

c)

I e III apenas

d)

III apenas

e)

I, II e III

d)

II apenas

e)

I, II e III

17. Analise as assertivas:
I – O texto possui função da linguagem expressiva, predominantemente.
II – O texto é expositivo, predominantemente.
III – O texto possui função fática e expressiva.
Está (ão) correta (s):
a)

Apenas I

b)

I e II apenas

c)

II e III apenas

18. Observe a pontuação do trecho abaixo e analise as assertivas:
“...mas do inapelável desaparecimento de um mamífero que existia há 20 milhões de anos: o baiji, o golfinho branco e quase
cego que habitava o Rio Yang Tsé, na China. É o primeiro cetáceo – gênero que inclui o golfinho nariz-de-garrafa, a espécie do
Flipper – a ser extinto nos tempos modernos.”
I – Os dois pontos separam uma explicação.
II – “o golfinho branco e quase cego que habitava o Rio Yang Tsé” é separado por vírgula por ser um aposto.
III – os travessões poderiam ser substituídos por parênteses sem prejuízo de sentido.
Está (ão) correta (s):
a)

Apenas I

b)

I e II apenas

c)

II e III apenas

d)

II apenas

e)

I, II e III

e)

Explicação

19. “mas eles não têm a mínima chance de sobreviver” O conectivo destacado estabelece relação de:
a)

Oposição

b)

Adição

c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

Condição

d)

Conformidade

3

Técnico em Epidemiologia

Select Consultoria e Assessoria

20. Ainda em relação ao conectivo destacado na questão anterior, podemos afirmar que a alternativa que possui um período
com relação semelhante é:
a)
b)
c)
d)
e)

Tudo correu segundo previsto pelo departamento.
Cada um luta pela sobrevivência e espera a ajuda ambiental.
Eles desaparecerão caso não se tome providências.
Os golfinhos sumiram, porém as espécies estão preservadas.
O problema é tão grande que compromete a pesquisa.

21. “Se não forem adotadas medidas urgentes para proteger as espécies, haverá uma onda de extinção nas próximas duas
décadas” O conectivo destacado, neste trecho, estabelece relação de:
a)

Causa

b)

Condição

c)

Comparação

d)

Concessão

e)

Finalidade

22. No último período do texto, o pronome ELE faz referência ao termo:
a)
b)

Extinção
Amazônia

c)
d)

Hogon
Golfinho

e)

Animais

23. Em “O Rio Yang Tsé, que já foi comparado no passado ao Amazonas” o termo destacado exerce a função de:
a)
b)

Pronome relativo
Conjunção integrante

c)
d)

Pronome interrogativo
Preposição

e)

Pronome indefinido

24. “O estoque de peixes que servia de alimento para o baiji foi reduzido devido à pesca e à poluição do rio” Nesse
trecho temos duas ocorrências do sinal indicativo da crase. O termo regente que exige a preposição é:
a)
b)

Reduzido
Estoque

c)
d)

Pesca e poluição
Devido

e)

Alimento

25. A palavra “espécies” é acentuada pela mesma regra geral (posição da sílaba tônica) do par:
a)
b)
c)
d)
e)

Máximo e apóstrofo
Desejável e cérebro
Amigável e próximas
Cetáceo e vírus
Gênero e década

26. Uma loja oferece um computador e uma câmera digital por R$ 3.000,00 a vista, ou por 20% do valor a vista como entrada e
mais um pagamento de R$ 2.760,00 após 5 meses. Logo a taxa de juros simples cobrada foi:
a)

3% a.m.

b)

2,8% a.m.

c)

2,4% a.m.

d)

2% a.m.

e)

1,8% a.m.

27. Maria investiu R$ 20.000,00 em um fundo de capitalização a juro composto de 12% a.a., capitalizados anualmente. Qual os
juros recebidos ao final de 2 anos?
a)

R$ 20.088,00

b)

R$ 88,00

c)

R$ 2.044,00

d)

R$ 25.088,00

e)

R$ 5.088,00

28. Se uma função é crescente entre A1 e A2, com A1 < A2, então:
a)
b)
c)

f(A1) = f(A2)
f(A1) = 2f(A2)
f(A1) > f(A2)

1
f(A2)
2

d)

f(A1) =

e)

f(A1) < f(A2)

29. Qual é o tempo necessário para quadruplicar certo capital aplicado, no sistema de juros simples, a taxa de 2% ano mês?
a)
b)

10 anos e 3 meses
11 anos e 6 meses

c)
d)

12 anos e 6 meses
12 anos e 5 meses

30. No triângulo ABC da figura abaixo, tem-se
respectivamente?
a)
b)
c)
d)
e)

DE // BC .

e)

10 anos e 5 meses

Então as medidas dos lados

AB e AC do

triangulo, são

20 e 80
40 e 80
80 e 20
60 e 40
40 e 20
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