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LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 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 3h00min. 
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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NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

 Lourenço Diaféria 
 
 Filhinho, vem ver o papai que a mamãe __________. 
 O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. 
Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, 
sorria, fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às vezes um de cada vez – assoava 
o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, 
acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha um disco 
que repetia: «Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou cansado! Puxa, hoje tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou 
ficar até mais tarde no escritório. Você precisava ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono de casa nunca é 
reconhecido! Meu bem, hoje não!» 
 O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no pé. Nunca se ____________, 
porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, 
registros, totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando 
bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para comprar aquele paizão. 
 – Ele conta histórias, mãe? 
 Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
 – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não consta histórias. Mas assiste a televisão. E 
pode ser acoplado a um ____________ opcional, que permite longas caminhadas a campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem 
forçar, tem garantia para suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode desgastar o 
circuito do monitor. 
 O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada. 
 Ligado à tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem 
dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
 A mãe puxou o filho pelo braço: 
 – Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) trousse – queichava – despositivo. 
b) trouce – queichava – dispozitivo. 
c) trouxe – queixava – dispositivo. 
d) trousse – quexava – despozitivo. 
 
02 - Com o novo “pai”, a família decididamente: 
a) passava a viver num mundo elétrico-eletrônico. 
b) readquiria os velhos hábitos domésticos. 
c) entrava na era da cibernética. 
d) ingressava na sociedade de consumo. 
 
03 - A última frase crônica nos mostra que: 
a) Desapareceram completamente a tensão e o desapontamento. 
b) A máquina já começara a dar sinais de funcionamento defeituoso. 
c) Renasceram na mãe os antigos zelos e preocupações com a paz doméstica. 
d) Nem mãe nem filho se sentiram afetados pela presença do novo pai. 
 
04 - A palavra “têmporas” é acentuada pela mesma razão que: 
a) elétrica.     c) uísque. 
b) história.     d) tênis. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) di-a-bos.     c) chur-ras-que-i-ra. 
b) as-so-bi-a-va.     d) bo-qui-a-ber-to. 
 
06 - “Puxa” se escreve com “x”. Também se escreve com “x”: 
a) mo___ila /// ___arope. 
b) fa___ada /// en___ente. 
c) ve___ame /// pe___incha. 
d) en___erido /// rou___inol. 
 
07 - Gerônimo pretende plantar grama numa área retangular, cuja largura mede 2,5 m e o comprimento 14 m. Sabe-se 
que o m2 de grama custa R$ 6,40. Para plantar essa grama, o investimento de Gerônimo deverá ser de: 
a) R$ 105,60. 
b) R$ 112,00. 
c) R$ 211,20. 
d) R$ 224,00. 
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08 - Três amigos saíram para comer uma porção de frango. Amauri comeu 3/8 da porção, Bruno comeu 1/6 e Jarbas 
comeu 1/3 da porção. É correto afirmar que: 
a) Sobraram 3 pedaços de frango. 
b) Essa porção era constituída por 17 pedaços de frango. 
c) Jarbas comeu 5 pedaços de frango. 
d) Bruno comeu mais que Amauri. 
 
09 - Em 9 dias de produção, uma indústria fabrica 6,12 mil unidades de determinado produto. Considerando-se o mesmo 
ritmo de produção, em uma quinzena, serão produzidos: 
a) 3,675 mil unidades do referido produto. 
b) 7,6 mil unidades do referido produto. 
c) 8,4 mil unidades do referido produto. 
d) 10,2 mil unidades do referido produto. 
 
10 - Em determinada localidade, o censo de 2010 indicou que a população local era de 4,96 mil pessoas. Sabe-se que no 
censo anterior, a população dessa localidade era de 3,64 mil pessoas. É correto afirmar que: 
a) A população dessa localidade aumentou em 13200 pessoas. 
b) A população dessa localidade aumentou em 1320 pessoas. 
c) A população dessa localidade aumentou em 132 pessoas. 
d) A população dessa localidade diminuiu em 13200 pessoas. 
 
11 - A descoberta do Brasil aconteceu em que atual Estado? 
a) Bahia. 
b) Pernambuco. 
c) Rio de Janeiro. 
d) São Paulo. 
 
12 - Joaquim José da Silva Xavier era um dos líderes de que movimento abaixo? 
a) Guerra dos Emboabas. 
b) Inconfidência Mineira. 
c) Revolta da Vacina. 
d) Revolução Liberal. 
 
13 - Nossa Constituição Federal vai completar quantos anos de promulgação no dia 05 de Outubro deste ano? 
a) 21 (vinte e um) anos. 
b) 22 (vinte e dois) anos. 
c) 23 (vinte e três) anos. 
d) 24 (vinte e quatro) anos. 
 
14 - Um dos símbolos de Sertanópolis é o Brasão, sobre o mesmo é INCORRETO afirmar: 
a) No centro, existe um triângulo que forma um conjunto harmonioso com o símbolo do comércio do Município.  
b) Nos cantos superiores existem dois grupos de estrelas que representam o pioneirismo do desbravamento com sua 
“emancipação política”. 
c) É representado num conjunto com o fundo branco, circundado por dois ramos de café entrelaçados na sua base por vários 
ramos de trigo, dispostos em sentido vertical, sob uma faixa que traz o nome “Sertanópolis”. 
d) O Dístico é formado por um conjunto de indústrias, que representam a expansão industrial do Município. 
 
15 - Sobre a Dengue é incorreta a afirmativa abaixo: 
a) No seu ciclo de vida, o mosquito apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. 
b) Um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver por até 450 dias aproximadamente, mesmo que o local onde ele foi depositado 
fique seco. 
c) A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o dia. 
d) Se pega dengue no contato de pessoa a pessoa e por meio do consumo de água e de alimentos. 
 
16 - Vários métodos de controle do Aedes podem ser utilizados rotineiramente. Sobre os métodos de controle é incorreto 
afirmar: 
a) O controle mecânico consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo como principais 
atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros. 
b) O uso do Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) é um método de controle biológico. 
c) O controle químico consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do vetor nas fases larvária e adulta. 
d) O controle biológico consiste no uso de inseticidas para o controle do vetor nas fases larvária e adulta. 
 
17 - Reforço na coleta de resíduos sólidos, com destino final adequado, em áreas com altos índices de infestação é uma 
forma de que tipo de controle para a Dengue: 
a) Controle químico. 
b) Controle mecânico. 
c) Controle biológico. 
d) Controle físico. 
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18 - O Agente de endemias deve conhecer alguns conceitos importantes para sua atuação profissional, sendo assim, o 
conceito coreto para ENDEMIA é: 
a) Qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de forma persistente e permanente, não atingindo nem 
se espalhando para outras comunidades. 
b) O aumento do número de casos e que se espalha por outras localidades entre as pessoas de outras regiões. 
c) Atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes 
ou destruindo cidades e regiões inteiras. 
d) Quando a doença é transmitida para outras populações, atinge mais de uma cidade ou região. 
 
19 - A febre amarela é uma doença infecciosa aguda transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. 
Que tipo de microorganismo causa a Febre Amarela: 
a) Uma bactéria. 
b) Um vírus. 
c) Um fungo. 
d) Um protozoário. 
 
20 - Sobre a transmissão da febre amarela é correto afirmar: 
a) A transmissão ocorre de pessoa para pessoa. 
b) Há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia. 
c) Há transmissão por fontes de água ou alimento. 
d) É transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. 
 
21 - A única forma de prevenção contra a febre amarela é por meio da vacina contra febre amarela. Sobre esta vacina é 
correto afirmar: 
a) Deve ser administrada em crianças com 4 meses de idade. 
b) A via de administração desta vacina é intramuscular. 
c) Deve ser realizado um reforço vacinal a cada 5 anos. 
d) Deve ser tomada dez dias antes de uma viagem para qualquer área de risco de transmissão da doença. 
 
22 - Em qual situação abaixo, a vacina contra febre amarela está contra-indicada? 
a) Crianças a partir de 09 meses de idade. 
b) Pessoas que vivem em áreas de risco para a doença. 
c) Pessoas alérgicas a gema de ovo. 
d) Mulheres não gestantes. 
 
23 - A Leishmaniose Visceral também é conhecida como: 
a) Leishmaniose tegumentar. 
b) Calazar. 
c) Ulcera de bauru. 
d) Ferida de fogo. 
 
24 - Sobre a Leptospirose é correto afirmar: 
a) É uma zoonose causada por um vírus do tipo Leptospira. 
b) É transmitida principalmente através da urina de roedores, presente em coleções de água a espera da pessoa que nela adentre. 
c) A maior complicação da Leptospirose está relacionada a insuficiência cárdio congestiva. 
d) É transmitida por insetos conhecidos como flebotomíneos. 
 
25 - Sua transmissão ocorre principalmente através da inalação de aerossóis formados a partir do ressecamento das 
fezes, urina e saliva de rato silvestre infectado. Estamos falando da doença: 
a) Hantavirose. 
b) Leptospirose. 
c) Hepatite B. 
d) Leishmaniose.  
 
26 - A transmissão da Hepatite A ocorre de que forma? 
a) Através de sangue, agulhas e materiais cortantes contaminados. 
b) Através de transfusão sanguínea, tatuagens, uso de drogas, piercings, e em manicure. 
c) Tipo fecal oral, ou seja, ocorre contaminação direta de pessoa para pessoa ou através do contato com alimentos e água 
contaminados. 
d) Através da relação sexual. 
 
27 - A proteção contra hepatite B é fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde através da vacina contra hepatite B. É 
recomendado pelo Ministério da Saúde, que a primeira dose da vacina seja administrada na criança em qual faixa 
etária? 
a) A partir de 02 meses. 
b) A partir de 01 mês. 
c) Nas primeiras doze horas de vida. 
d) A partir dos seis meses. 
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28 - No trabalho de controle vetorial, o Agente de Controle de Endemias é o profissional responsável pela execução das 
atividades de combate ao vetor realizadas nos imóveis, devendo: 
I - Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de Atenção Primária em Saúde, de acordo com as orientações da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
II - Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente 
transmissor e medidas de prevenção. 
III - Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito. 
IV - Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III.  
c) Apenas as afirmativas I e II.  
d) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
29 - Assinale a alternativa que define zoonose: 
a) qualquer doença causada por um vírus. 
b) são as doenças causadas por um ou vários protozoários parasitas. 
c) nome genérico dado a várias infecções causadas por fungos 
d) doenças de animais transmissíveis ao homem, bem como aquelas transmitidas do homem para os animais. 
 
30 - O Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que visa proporcionar 
uma situação higiênica saudável para os habitantes. São medidas de saneamento básico: 
I - abastecimento de água potável. 
II - manejo de água pluvial. 
III - coleta e tratamento de esgoto 
IV - manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, II e III. 
 
 

 
 




