
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS 
 

CARGO: AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 002/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no 
CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 
utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com 
o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 
personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 
qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e 

as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que 

deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do seu 

início. 
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Dia triste aquele 
 
 Eu fui ____________ sem motivo nenhum, sem que estivéssemos em guerra e sem que eu houvesse cometido qualquer ato 
que me tornasse parecido, de qualquer maneira, com os homens maus (eu vou mostrar depois que há alguns muito bons...) 
 Eu era um macaco absolutamente legal. 
 A simples parecença com os homens, parecença física, não é razão contra nós. 
 O fato de ter dois braços, como em geral os homens, de ter mãos e dedos, como seus filhos, de ser um bípede, como todo o 
reino humano, de ter o corpo ereto, como jamais as cobras tiveram e em geral o homem tem, não dá a ninguém o direito de nos julgar 
da espécie humana. 
 A grande diferença, o que cava um abismo intransponível entre a nossa raça e a raça humana é exatamente um órgão 
modesto, sim, tão modesto que o usamos do lado ________, com encantadora simplicidade. 
 Eu me refiro, leitor amigo, ao rabo, também conhecido por cauda nos meios mais cultos. 
 Esse apêndice, também concedido pela Natureza a outras espécies animais, atinge no macaco sábio a sua mais 
____________ expressão. 
 Eu diria mesmo, evolução. 
 No cavalo, o rabo é, quando muito, um mero espanador para afugentar insetos e, talvez, como condicionador de ar, nos dias 
de excessivo calor. 
 No pavão, mais cauda que rabo, ele não passa de uma frivolidade puramente decorativa. 
 No porco-espinho é de uma agressividade quase humana, de arrepiar. 
 Na cobra é uma verdadeira aberração da Natureza: é a cobra inteira! 
 Nos macacos não. 
 É equilíbrio. 
 É graça. 
 É vivacidade. 
 É serviço. 
 Vale por um terceiro braço. 
 Às vezes, por uma terceira perna. 
 É mão, muitas vezes. 
 Pega alimentos, quando ocupadas as mãos propriamente ditas. 
 Facilita os golpes. 
 Ajuda nos saltos. 
 Evita quedas. 
 Contribui para imprevistos salvamentos nos pulos e tombos. 
 E alguém já viu um macaco balançando no ar, apoiado apenas pelo rabo no primeiro galho de árvore? 
 

Orígenes Lessa, Chore não, Taubaté. Rio de Janeiro, Edições de Ouro, 1978. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) aprisionado – traseiro – lisonjeira. 
b) aprizionado –trazeiro – lizonjeira. 
c) aprisionado – traseiro – lisongeira. 
d) aprizionado – trazero – lisongeira. 
 
02 - Assinale a alternativa que está indicando qual foi o objetivo fundamental do narrador: 
a) Tratar da diferença existente entre a cauda dos vários animais. 
b) Criticar o comportamento humano. 
c) Apresentar a superioridade do macaco, destacando a sua agilidade e beleza. 
d) Comparar o homem com o macaco, o pavão, a cobra, o cavalo e o porco-espinho. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o feminino dos substantivos retirados do texto está incorreta: 
a) pavão = pavão fêmea. 
b) cavalo = égua. 
c) cobra = cobra fêmea. 
d) leitor = leitora. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a palavra faz o plural da mesma forma que mãos: 
a) razão. 
b) órgão. 
c) pavão. 
d) observação. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma razão que “física”: 
a) apêndice. 
b) disponível. 
c) equilíbrio. 
d) também. 
 
06 - Afugentar se escreve com “g”. Também se escreve com “g”: 
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a) gor___eta /// su___eira. 
b) cere___eira /// cafa___este. 
c) rabu___ento /// estran___eiro. 
d) can___ica /// no___ento. 
 
07 - Em “(eu vou mostra depois que há alguns muitos bons”...) (1º parágrafo). Assinale a alternativa que justifica o uso dos 
parênteses: 
a) Indicar a mudança de interlocutor. 
b) Fazer sobressair a ideia da bondade humana. 
c) Indicar que a ideia está incompleta. 
d) Isolar uma explicação. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) a-po-i-a-do. 
b) co-in-ci-dên-ci-a. 
c) con-di-ci-o-na-dor. 
d) ver-da-de-i-ro. 
 
09 - As expressões grifadas abaixo está substituída pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) O fato de ter dois braços = O fato de tê-los. 
b) O homem tem o corpo ereto = O homem tem-no. 
c) O macaco pega os alimentos = O macaco pega-os. 
d) Viu um macaco balançando = Viu-lhe balançando. 
 
10 - Quanto à concordância verbal assinale a alternativa correta: 
a) Mais de um macaco pulavam de galho em galho daquela árvore. 
b) Nesta floresta faz dois anos que não víamos mais macacos. 
c) Um ou outro macaco caiam quando balançavam no ar. 
d) Devem haver muitos macacos na floresta Amazônica. 
 
11 - Claude desenhou um semicírculo inscrito em um quadrado de perímetro medindo 32 cm. A área ocupada por esse 
semicírculo é de: 
a) 8π cm2. 
b) 16π cm2. 
c) 32π cm2. 
d) 64π cm2. 
 
12 - Admita-se que Dunga tenha dito em certa ocasião: “Felipe Melo não é violento ou Luis Fabiano é goleador”. Do ponto de 
vista lógico, essa mesma frase poderia ser dita da seguinte maneira: 
a) Se Luis Fabiano é violento, então Felipe Melo é goleador. 
b) Se Felipe Melo é violento, então Luis Fabiano é goleador. 
c) Se Felipe Melo não é violento, então Luis Fabiano é goleador. 
d) Se Felipe Melo é violento, então Luis Fabiano não é goleador. 
 
13 - Amadeo pretende encomendar uma mesa com tampo feito em mármore e em formato de quadrado, cujo perímetro mede 
10 m. Sabe-se que o preço do m2 de mármore é R$ 360,00. O tampo dessa mesa custará para Amadeo: 
a) R$ 900,00. 
b) R$ 1440,00. 
c) R$ 2250,00. 
d) R$ 3600,00. 
 
14 - Damiana aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m. por um período suficiente para que o 
montante seja equivalente a 5/4 do capital aplicado. O período pelo qual esse capital ficará aplicado é de: 
a) menos de 1,5 anos. 
b) 18 meses. 
c) 20 meses. 
d) mais de 20 meses. 
 
15 - Um produto que custava R$ 64,00 recebe dois aumentos consecutivos de 5%. O valor desse produto após os dois aumentos 
é de: 
a) R$ 67,20. 
b) R$ 69,40. 
c) R$ 70,40. 
d) R$ 70,56. 
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16 - A área do trapézio acima é igual a: 
a) 48 cm2. 
b) 480 cm2. 
c) 960 cm2. 
d) 1920 cm2. 
 
17 - Fabiano possui R$ 232,00 mas precisa pagar uma dívida que vai lhe consumir 5/8 dessa quantia. Após pagar essa dívida, 
restará para Fabiano: 
a) R$ 87,00. 
b) R$ 116,00. 
c) R$ 145,00. 
d) R$ 174,00. 
 
18 - Vanessa desenhou um triângulo isósceles cujos lados congruentes medem 12 cm e o outro lado mede 5 cm. O perímetro 
desse triângulo é de: 
a) 17 cm. 
b) 29 cm. 
c) 30 cm. 
d) 60 cm. 
 
19 - Um grupo de 14 operários realiza uma obra em 42 dias. Se esse grupo fosse formado por 20 operários, essa obra seria 
concluída em: 
a) menos de 31 dias. 
b) 35 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 
 
20 - Notícia do site terra.com: Após naufrágio, Costa Cruzeiros inaugura navio gigante. Segundo a reportagem, o Costa 
Fascinosa, novo navio da Costa Cruzeiros tem capacidade para 4,91 mil pessoas. Portanto, é correto afirmar que a capacidade 
do Costa Fascinosa é de: 
a) 491 pessoas. 
b) 4910 pessoas. 
c) 49100 pessoas. 
d) 491000 pessoas. 
 
21 - De acordo com a legislação, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo, deve ser: 
a) Única. 
b) Múltipla. 
c) Variada. 
d) Associada. 
 
22 - A responsabilidade pelo financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser: 
a) apenas das Prefeituras. 
b) apenas dos Estados. 
c) apenas do Governo Federal. 
d) das Prefeituras, dos Estados e do Governo Federal. 
 
23 - São princípios gerais da estratégia saúde da família, EXCETO: 
a) Ser um espaço de construção de cidadania. 
b) Atuar no território, realizando ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua. 
c) Ter caráter concorrente em relação à rede de Atenção Básica tradicional. 
d) Buscar a integração com instituições e organizações sociais. 
 
24 - Para implantação das equipes de Saúde da Família, um dos requisitos obrigatórios é a existência de equipe 
multiprofissional responsável por, no máximo: 
a) 1.000 habitantes. 
b) 2.500 habitantes. 
c) 4.000 habitantes. 
d) 5.000 habitantes. 
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25 - São características do processo de trabalho da Saúde da Família, EXCETO: 
a) Prática do cuidado familiar ampliado. 
b) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos. 
c) Trabalho interdisciplinar e em equipe. 
d) Desestímulo à participação da comunidade no controle social. 
 
26 - O Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas disciplinadas na Lei 8.142/90. Sobre o Conselho de Saúde, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Reunir-se-à a cada 4 anos. 
b) Possui caráter permanente. 
c) É órgão deliberativo. 
d) É composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
 
27 - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em: 
a) Lei municipal. 
b) Decreto Presidencial. 
c) Protocolo Estadual. 
d) Regimento próprio aprovado pelo respectivo Conselho. 
 
28 - São áreas de atuação estratégicas mínimas da condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada: 
a) a eliminação da hanseníase. 
b) o aumento da hipertensão arterial. 
c) o controle da diabetes mellitus.  
d) a saúde da criança. 
 
29 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é CORRETO afirmar que: 
a) A saúde não é um direito fundamental do ser humano, e por isso não deve o Estado fornecer as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 
b) Os Municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. 
c) A iniciativa privada nunca poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
 
30 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
a) A execução da proteção do meio ambiente. 
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 
d) A formulação da política de medicamentos. 

 
31 - São doenças de notificação compulsória, exceto: 
a) Febre amarela. 
b) Dengue. 
c) Filariose. 
d) Influenza tipo A. 
 
32 - O que é uma doença de notificação compulsória? 
a) Doença que causa agravo à saúde e à comunidade. 
b) Doença sem importância clínica. 
c) Doença que não altera a saúde do individuo. 
d) Doença que não oferece riscos para o indivíduo. 
 
33 - Sobre as doenças de notificação compulsória, qual a opção está incorreta? 
a) É a comunicação de determinada doença para a autoridade sanitária. 
b) Pode ser feita por qualquer profissional de saúde ou cidadão. 
c) É feita com o objetivo de adotar medidas preventivas. 
d) Não precisa manter sigilo, antes da confirmação diagnóstica. 
 
34 - Sobre a Amebíase, marque a frase incorreta: 
a) É uma infecção causada por protozoários. 
b) Apresenta na forma cistos e trofozoítos. 
c) O reservatório é o homem. 
d) Não precisa ser diagnosticada, pois não leva a óbito. 
 
35 - A Cólera é uma infecção intestinal aguda, podendo apresentar de forma grave. Todas as opções estão corretas, exceto: 
a) O principal reservatório é o homem. 
b) O agente etiológico é o mosquito Anopheles. 
c) Transmite através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes do doente ou portador. 
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d) Uma das medidas de controle é oferecer água tratada para a população. 
 
36 - Sobre a Dengue, marque a alternativa incorreta: 
a) É uma doença infecciosa febril aguda, de forma benigna ou grave. 
b) O período de incubação é de 03 a 15 dias. 
c) Não precisa ser notificada. 
d) O vetor é mosquito Aedes aegpyti. 
 
37 - A doença diarréica aguda é causada por vários agentes etiológicos, sendo predominante o aumento do número das 
evacuações. São agentes etiológicos desta doença, exceto: 
a) Bactérias. 
b) Vírus. 
c) Parasitas. 
d) Mosquitos. 
 
38 - Sobre a Esquistossomose, marque a opção incorreta: 
a) O agente etiológico é o Schistosoma mansoni. 
b) O reservatório é o homem. 
c) No Brasil os hospedeiros são os roedores. 
d) É uma doença que pode causar várias complicações para saúde.  
 

39 - A Febre amarela é uma doença febril aguda, de curta duração e gravidade variável. Marque a frase correta, sobre a 
Febre amarela: 
a) O agente etiológico é a bactéria da família Flaviridae. 
b) Não compõe a lista das doenças de notificação compulsória. 
c) A Febre amarela urbana é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegpyti. 
d) O período de incubação é de 01 ou 02 dias, após a picada do mosquito infectado. 
 
40 - A Influenza é uma infecção viral aguda do trato respiratório. Sobre ela, marque a opção falsa: 
a) O agente etiológico é o vírus Influenza. 
b) Tem sinonímia a gripe. 
c) O indivíduo infectado não transmite a terceiros. 
d) O período de incubação é de 01 a 04 dias. 
 
41 - São medidas de prevenção e controle da Leptospirose, exceto: 
a) Melhoria das condições higiênicas sanitárias da população. 
b) Utilização de água potável, filtrada ou clorada para consumo humano. 
c) Manter os lotes e ruas com lixos domésticos. 
d) Oferecer proteção individual aos trabalhadores de ruas, como o uso de luvas e botas. 
 
42 - São medidas de saneamento básico, exceto: 
a) Tratamento de água para consumo. 
b) Limpeza e canalização dos córregos. 
c) Manutenção de terrenos baldios e livres de matos. 
d) Falta de coleta dos lixos nos bairros. 
 
43 - Sobre a doença da Raiva, marque a opção incorreta: 
a) É transmitida ao homem pela inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infectado. 
b) É transmitida somente por cães. 
c) O agente etiológico é o vírus da Raiva Humana, da família Rhabdoviridae. 
d) O período de incubação é na média de 45 dias. 
 
44 - São doenças preveníveis por vacina, exceto: 
a) Sífilis. 
b) Sarampo. 
c) Caxumba. 
d) Rubéola. 
 
45 - Não existe vacina para prevenir qual doença abaixo: 
a) AIDS. 
b) Tétano. 
c) Tuberculose. 
d) Febre amarela. 
 
46 - O Tétano é uma infecção grave causada pela toxina do bacilo tetânico. Com base no tétano, marque a opção incorreta: 
a) O agente etiológico é o Clostridium tetani. 
b) A transmissão ocorre pela introdução de objetos limpos na pele. 
c) O período de incubação varia de 02 a 21 dias, podendo chegar até 30 dias. 
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d) É uma doença de notificação compulsória. 
 
47 - Todas as opções abaixo são modos de transmissão da Tuberculose, exceto: 
a) Através de olhar. 
b) Através de gotículas da fala. 
c) Através de espirros. 
d) Através da tosse. 
 
48 - São Doenças Sexualmente Transmissíveis, exceto: 
a) Gonorréia. 
b) Sífilis. 
c) Tuberculose. 
d) AIDS. 
 
49 - Analise as frases abaixo e marque a incorreta: 
a) O agente etiológico da Leishmaniose é um protozoário do gênero Leishmania. 
b) O modo de transmissão da Leishmaniose é a picada do mosquito Aedes aegypti. 
c) O período de incubação da Leishmaniose varia de 10 a 24 meses. 
d) Os reservatórios da Leishmaniose são o cão e a raposa. 
 
50 - São medidas preventivas da Leishmaniose Visceral, exceto: 
a) Descontrole dos caninos doentes.  
b) Acompanhamento dos exames sorológicos nos cães. 
c) Efetivar programas de saneamento ambiental. 
d) Manter os lotes vagos e quintais sempre limpos.  

 




