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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Há um erro de acentuação gráfica em: 
a) jiló. 
b) infância. 
c) estrêla. 
d) lírio. 
 
02 - Assinale a alternativa em que a flexão de gênero está INCORRETA: 
a) perdigão - perdiz. 
b) cavalheiro - amazona. 
c) patriarca - matriarca. 
d) cônsul - consulesa. 
 
03 - Marque a alternativa em que a palavra está escrita corretamente: 
a) intupido. 
b) abolição. 
c) lápiz. 
d) chadrez. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a separação silábica está correta: 
a) dig-no. 
b) des-a-ten-to. 
c) in-fe-cção. 
d) ba-le-ia. 
 
05 - A alternativa em que a palavra forma o plural como balão é:  
a) irmão. 
b) capitão. 
c) refrão. 
d) lampião. 
 

06 - Paulo comprou um terreno que possui 20 metros de comprimento por 30 metros de largura. Qual área do 
terreno? 
a) 650 m². 
b) 620 m². 
c) 300 m². 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Num grupo de 40 pessoas, 60% são negros. O número de negros é: 
a) 8.     c) 32. 
b) 24.     d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08 - 0,8 – 22/5 + 9 é igual a: 
a) 43/5. 
b) 29/5. 
c) 17/3. 
d) 9/5. 
 
09 - Marcelo possui uma garagem de venda de veículos. Nessa garagem ele possui 2 motos e 4 carros, sabendo 
que as motos possuem 2 rodas e os carros 4 rodas, quantas rodas existem na garagem de Marcelo? 
a) 16 rodas. 
b) 17 rodas. 
c) 19 rodas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Gilmar comprou alpiste suficiente para tratar de seus 8 canários por um período de 12 dias. Passados 5 dias, 
ele ganhou mais 6 canários de seu sogro. O alpiste que ainda resta será suficiente para tratar de todos os 
canários de Gilmar por mais: 
a) 2 dias.    c) 4 dias. 
b) 3 dias.    d) 5 dias. 
 
11 - A doença denominada febre quebra ossos apresenta o seguinte ciclo:  
a) Homem – vetor – homem. 
b) Vetor – homem – vetor. 
c) Homem – homem – homem. 
d) Vetor – vetor – homem. 
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12 - Sobre a febre tifóide, podemos afirmar, EXCETO: 
a) É uma doença de veiculação hídrica e alimentar. 
b) A transmissão pode ocorrer com o contato com o doente. 
c) Não existe nenhum tipo de vacina para a doença.  
d) É uma doença bacteriana que tem como sintomas febre alta. 
 
13 - A esquistossomose é uma doença provocada por parasito, são medidas de controle para esta doença, 
EXCETO: 
a) Controle dos portadores – Identificação e tratamento dos portadores visando impedir as formas graves. 
b) Controle dos hospedeiros intermediários – Pesquisar as coleções hídricas para determinação do potencial de 
transmissão.  
c) Modificação permanente das condições de tratamento – Saneamento domiciliar ambiental nos focos de 
esquistossomose, mobilização comunitária.  
d) Modificação temporária – Uso de fumacê. 
 
14 - Podemos considerar como questões ambientais globais que possuem direta ou indiretamente relações com a 
saúde humana, EXCETO: 
a) Biodiversidade. 
b) Lixo. 
c) Chuva ácida. 
d) Camada de ozônio. 
 
15 - A leishmaniose é uma doença não contagiosa que acomete pele e mucosas, sua transmissão ocorre por:  
a) vírus. 
b) bactéria. 
c) protozoário. 
d) fungo. 
 
16 - As atividades desenvolvidas para pesquisas entomológicas na pesquisa da dengue e febre amarela são, 
EXCETO: 
a) Levantamento de índice – LI. 
b) Pesquisas em pontos sem focos. 
c) Pesquisas em armadilhas. 
d) Pesquisas vetorial especial. 
 
17 - O efeito estufa é uma das questões ambientais mais faladas na atualidade, nela ocorre o aumento da 
temperatura. São gases que são emitidos e provocam este efeito: 
a) O2, CO2, SO2 e CH4  
b) CH4, CO2, NO2 e CFC  
c) O2, SO2, CFC e CH4 
d) N2, N4, O2, CFC  
 
18 - A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, sobre ela podemos afirmar, 
EXCETO: 
a) É causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. 
b) É uma zoonose (doença de animais) que ocorre  no mundo inteiro. 
c) Atinge as regiões polares.  
d) Em seres humanos ocorre em pessoas de todas as idades e em ambos os sexos.  
 
19 - A Organização Mundial de Saúde define Saneamento básico como:  
a) Controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu 
bem estar físico, mental e social.  
b) Controle de todos os fatores do meio exclusivamente domiciliar do homem, que exercem ou podem exercer efeito 
deletério sobre o seu bem estar físico, mental e social.  
c) Controle das águas e esgoto. 
d) Controle e tratamento de água e esgoto.  
 
20 - O que é saúde ambiental? 
a) Compreende o bem estar físico, social e mental. 
b) Compreende os aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são determinados por fatores físicos, 
químicos, biológicos exclusivamente.  
c) Compreendem aqueles que aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são determinados por 
fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente, e que afetam direta ou indiretamente as 
gerações presente e do futuro.  
d) Compreende o bem estar social. 
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21 - Sobre as diarréias podemos afirmar:  
a) São provocadas por vírus exclusivamente. 
b) São provocadas por bactérias exclusivamente. 
c) São provocadas por parasitas, bactérias e vírus.   
d) Não ocorre por veiculação hídrica. 
 
22 - São doenças imunopreveniveis, EXCETO: 
a) febre amarela. 
b) febre tifóide. 
c) rotavírus. 
d) febre maculosa. 
 
23 - O agente causal da amebíase é:  
a) Entamoeba juniis. 
b) Enamoeba juniis. 
c) Entamoeba hystolitica. 
d) Lutzomya. 
 
24 - Infecções na pele e nos olhos como tracoma e o tifo relacionada com piolhos e escabiose tem como formas de 
prevenção a: 
a) Uso de inseticidas e higiene doméstica. 
b) Uso do fumacê. 
c) Fornecer água tratada em boa quantidade e higiene doméstica. 
d) Fornecer antibiótico. 
 
25 - A malária, febre amarela, dengue e filariose tem em comum, EXCETO:  
a) São provocadas por insetos. 
b) Parte do ciclo depende da água. 
c) Todas podem ser imunizadas. 
d) Evitar contato criadouros. 
 
26 - São ações que o agente deve ter na sua atuação, EXCETO: 
a) Apresentar postura pró-ativa. 
b) Respeitar as pessoas que tiver que trabalhar. 
c) Evitar contatos com as pessoas que mantêm ambientes propícios para doenças, como vetores.  
d) Apresentar-se com ética nas questões da comunidade. 
 

27 - Sobre a doença de chagas podemos afirmar, marque a incorreta: 
a) É provocada por uma bactéria. Esta doença acomete o músculo cardíaco.  
b) É uma infecção causada pelo protozoário cinetoplástida flagelado Trypanosoma cruzi.  
c) É transmitida por insetos, conhecidos no Brasil como barbeiros, ou ainda, chupança, fincão, bicudo, chupão, procotó, 
(da família dos Reduvídeos (Reduviidae). 
d) Trypanosoma cruzi é um membro do mesmo gênero do agente infeccioso africano da doença do sono.   
 
28 - Sobre a endemia e pandemia, podemos afirmar, marque a correta:  
a) Nos períodos após a chuva a dengue se torna pandemica. 
b) Nos períodos de inverno a epidemia da dengue é alta.  
c) A febre amarela é encontrada em regiões epidêmicas.  
d) A esquistossomose é uma pandemia.  
 
29 - Sobre as hantavirose e forma de infecção podemos afirmar, marque a incorreta:  
a) Esta doença raramente é zoonótica.  
b) A infecção ocoore por inalação de aerossóis contendo o vírus que foi eliminado na urina, fezes e secreção de ratos 
silvestres.  
c) Esta infecção ocorre acidentalmente, em visitantes de biotérios e laboratórios.  
d) Contato direto do animal com alguma parte exposta do tecido humano (corte, arranhão profundo).  
 
30 - As visitas domiciliares é umas das funções principais do agente comunitário ambiental, tem como objetivo, 
EXCETO: 
a) Educação em saúde. 
b) Pesquisa larvária de doenças de reprodução hídrica. 
c) Orientações sobre lixo e limpeza doméstica. 
d) Geração de conflitos interfamiliares. 
 







