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01. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) O reconhecimento geográfico é atividade prévia e condição essencial para a programação das 

operações de campo, de pesquisa entomológica e tratamento químico. 
 b) Na delimitação de foco, a pesquisa larvária e o tratamento focal devem ser feitos em 100% dos imóveis 

incluídos em um raio de até 300 metros a partir do foco inicial. 
 c) O combate ao Aedes aegypti pode ser feito também pela aplicação de produtos químicos ou biológicos, 

através do tratamento focal, tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial de inseticidas em 
ultrabaixo-volume (UBV). 

 d) Tratamento focal consiste na aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes 
externas dos depósitos situados em pontos estratégicos com o objetivo de atingir o mosquito adulto. 

 e) Ponto estratégico é o local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para a desova do 
Aedes aegypti. Os pontos estratégicos devem ser inspecionados quinzenalmente. 

 

02. Além de transmitir a dengue, o mosquito Aedes aegypti também é vetor de qual doença? 
 a) Doença de Chagas 
 b) Febre tifóide 
 c) Febre amarela 
 d) Malária 
 e) Leishmaniose 

 

03. Quais os sinais e sintomas mais comuns da dengue? 
 a) Secreção nasal espessa, febre no período da tarde, escarro com sangue e diarréia. 
 b) Febre alta, secreção nos olhos, rigidez na nuca e dores no corpo. 
 c) Infecção nas articulações, inchaço em todo o corpo, dores de cabeça e coriza. 
 d) Febre, inchaço nas articulações, ocasionando dificuldade para andar, e prisão de ventre. 
 e) Febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dores de cabeça. 
 

04. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que há maior probabilidade de ser instalada uma 
epidemia quando os índices de infestação predial estão acima de: 

 a) 1,0% 
 b) 0,8% 
 c) 0,5% 
 d) 0,2% 
 e) 0,1% 
 

05. Segundo o Manual de Controle da dengue, analise as afirmativas sobre o controle vetorial químico. 
 I. Tratamento focal. 
 II. Tratamento perifocal. 
 III. Tratamento UBV. 
 Está(ão) correto(s) apenas o(s) tratamentos(s): 
 a) Apenas o I 
 b) Apenas o II 
 c) Apenas o III 
 d) Apenas I e II 
 e) Todos 
 

06. A barriga-d'água é o nome popular de qual doença? 
 a) Esquistossomose 
 b) Febre tifóide 
 c) Difteria 
 d) Hanseníase 
 e) Filariose 
 

07. Qual alternativa NÃO apresenta somente ações pertinentes ao agente de combate à Dengue? 
 a) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas, riscos e o 

agente transmissor. 
 b) Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos 

transmissores da dengue na casa ou redondezas. 
 c) Vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de 

larvas ou mosquito transmissor da dengue. 
 d) Orientar a população sobre a forma de conservar os locais que oferecem risco para a formação de 

criadouros do mosquito transmissor. 
 e) Nos casos suspeitos de dengue indicar o uso de paracetamol e dipirona. 
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08. No ano de 2010 foram confirmados 250 casos de dengue em uma cidade com 2000 habitantes. Ocorreram 
seis óbitos decorrentes da doença. Qual foi a taxa anual de letalidade por dengue na cidade em questão? 

 a) 10 % 
 b) 5 % 
 c) 3 % 
 d) 2,4 % 
 e) 0,3 % 
 

09. O Programa de Combate às Endemias visa a: 
 a) Pesquisar quais são as doenças epidêmicas no Brasil. 
 b) Reduzir e até eliminar as doenças endêmicas no Brasil. 
 c) Financiar pesquisas de países estrangeiros no Brasil sobre as doenças endêmicas. 
 d) Observar a evolução das doenças epidêmicas. 
 e) Priorizar doenças características da infância. 
 

10. O controle de roedores é importante para combater qual doença? 
 a) Malária 
 b) Hanseníase 
 c) Leishmaniose 
 d) Febre amarela 
 e) Leptospirose 
 

11. O informe nº 23 da Secretaria de Estado da Saúde aponta que no primeiro semestre houve 56.597 casos 
notificados suspeitos de dengue, destes, 26.358 casos foram confirmados, sendo 25.708 autóctones e 650 
importados. Somente neste ano, a Secretaria confirmou 196 casos graves da doença (Febre Hemorrágica 
por dengue ou Dengue com complicações) e 14 mortes. Existem mais 129 casos graves sob investigação, 
mas todos já evoluíram para cura.  

(Secretaria de Estado da Saúde, 2011). 

  
Assinale a opção que apresenta o número de casos contraídos fora da zona onde se fez o diagnóstico. 
 

 a) 26358 
 b) 650 
 c) 196 
 d) 129 
 e) 14 
 

12. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná apresenta em seu site, no link sobre o combate à dengue, 
mitos e verdades sobre o mosquito da dengue. Escolha a opção que é verdade sobre a dengue: 

 a) Fechar bem os sacos de lixo e mantê-los fora do alcance dos animais é uma medida de combate à 
dengue. 

 b) Ar condicionado e ventiladores matam o mosquito. 
 c) Repelentes são fundamentais no combate à dengue. 
 d) Qualquer picada do mosquito transmite a doença. 
 e) Borra de café na água das plantas matam os ovos do mosquito. 
 

13. A Esquistossomose é uma endemia importante no Brasil. Qual opção contém, respectivamente, o nome do 
agente etiológico e hospedeiro intermediário? 

 a) Biomphalaria e caramujos. 
 b) Biomphalaria e Schistosoma mansoni. 
 c) Schistosoma mansoni e caramujos. 
 d) Schistosoma mansoni e mosquito. 
 e) Schistosoma mansoni e água. 
 

14. “Doença infecciosa que acomete pele e mucosas, sendo transmitida pela picada de Flebotomíneos. Na 
maioria das vezes, a doença se apresenta como uma lesão ulcerada única.”  

(Guia Brasileiro de Vigilância Epidemiológica, 1998) 
 a) Doença de Chagas 
 b) Leishmaniose Tegumentar Americana 
 c) Peste 
 d) Malária 
 e) Dengue 
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15. Intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro susceptível a um agente biológico e o início dos sinais e 
sintomas clínicos da doença nesse hospedeiro. Esta definição se refere ao: 

 a) período de latência 
 b) período de transmissibilidade 
 c) período de incubação 
 d) poder imunogênico 
 e) período prodrômico 
 

16. Qual alternativa completa corretamente a frase abaixo? 
“A liberdade de ______ existe, mas as pessoas ______ de saber usar. Não podem ir falando o que 
_______, sem medir as consequências disso.”  

(Camila Camargo, Veja, 19 out. 2011) 
 

 a) expressão – têm - quiserem 
 b) espressão – tem - quiserem 
 c) espressão – têm - quizerem 
 d) expreção – tem - quiserem 
 e) expressão – tem - quizerem 
 

17. Qual o significado da palavra  PUXA na frase: “Puxa, você trocou o pneu pra mim”?  
 a) Agradecimento 
 b) Surpresa 
 c) Ironia 
 d) O antônimo de empurrar 
 e) Decepção 
 
 
Texto I:  para as questões 18 a 20. 
 
“Uma das cidades mais arborizadas do país, Campo Grande construiu uma identidade cultural rica e paisagens 
urbanas admiráveis.” 
 

18. Qual alternativa apresenta apenas características (adjetivos) retiradas do texto acima? 
 a) País e admiráveis. 
 b) Paisagens e identidade. 
 c) Cidades e país 
 d) Arborizadas e rica. 
 e) Campo Grande e paisagens 
 

19. Há um único verbo no texto acima. Qual é? 
 a) Arborizadas 
 b) País 
 c) Construiu 
 d) Cidades 
 e) Urbanas 
 

20. No texto, a palavra ARBORIZADA significa uma cidade com: 
 a) muito movimento; 
 b) muitas pessoas; 
 c) muitos animais; 
 d) muitas árvores; 
 e) muitas flores. 
 

21. 
 

A prefeitura utiliza 10 ônibus para fazer o transporte escolar diariamente. Sabe-se que a capacidade de 05 
deles é igual a 40; de 03 ônibus igual a 30 e 02 ônibus igual a 20.  Em um determinado dia todos os 
ônibus ficaram lotados. Quantas crianças foram para a escola nesse dia?   

 a) 290 
 b) 300 
 c) 330 
  d) 350 
 e) 380 
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22. 
 

Investindo em tecnologia, os produtores de soja querem aumentar a produtividade em 10 % em relação à 
safra anterior. Sabe-se que na última safra produziram 110 sacas de soja por alqueire plantado. Qual vai 
ser a produtividade esperada, na próxima safra?  
 

 a) 118 sacas de soja 
 b) 119 sacas de soja 
 c) 120 sacas de soja 
  d) 121 sacas de soja 
 e) 122 sacas de soja 

 
23. 
 

Calcular o valor de x na equação . 

 a) 1 
 b) 2 
 c) 4 
  d) 6 
 e) 8 

 
24. 
 

A tabela a seguir mostra os cargos com seus respectivos salários. 
 

Cargos Salário 

Pedreiro 550,00 

Eletricista 650,00 

Agente de Serviços 650,00 

Motorista 750,00 

Jardineiro 600,00 

 
Qual a média salarial dos cinco cargos? 
 

 a) R$ 640,00 
 b) R$ 650,00 
 c) R$ 660,00 
  d) R$ 670,00 
 e) R$ 680,00 

 
25. A distância entre a Reitoria da UENP e a Prefeitura Municipal de Pinhalão é de aproximadamente 

110 km. Calcule essa distância em metros. 
 a) 111.000 m 
 b) 110.000 m 
 c) 11.000 m  
 d) 1.100 m 
 e) 110 m 

 
26. Numere a segunda coluna de acordo com primeira e marque a alternativa com a sequência correta (de 

cima para baixo) de associações. 
 

(1) Dispositivo de entrada (    ) Impressora 

(2) Dispositivo de saída (    ) Word 

(3) Editor de texto (    )  Firefox 

(4) Planilha de cálculo (    )  Power Point 

(5) Gerenciador de Apresentações (    )  Excel 

(6) Browser (Navegador de Internet) (    )  Scanner (digitalizador) 
 

 a) 1-3-5-6-4-2 
 b) 1-3-6-5-4-2 
 c) 2-3-5-6-4-1 
  d) 2-3-6-5-4-1 
 e) 5-3-2-6-4-1 
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27. Como é normalmente chamada a parte física do computador, composta pelo conjunto de aparatos 
eletrônicos, peças e equipamentos que fazem um computador funcionar?  

 a) Software 
 b) Hardware 
 c) Freeware 
  d) Netware 
 e) Machineware 

 

28. No Microsoft Word 2007, versão em português, qual é a função do botão ? 
 a) Fazer a cópia do texto selecionado para a área de transferência. 
 b) Diminuir o recuo do parágrafo. 
 c) Limpar toda a formatação do texto selecionado. 
  d) Realçar de amarelo o texto selecionado. 
 e) Copiar a formatação de um local e aplicar em outro. 

 
29. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta, que foi empregada na célula D2 da Planilha_1, para 

calcular a comissão da vendedora Amália. 
 

Planilha_1 

 A B C D 

1 Nome Venda 
Comissão dos 
Vendedores 

Valor da 
Comissão 

2 Amália R$ 10.500,00 20% R$ 2.100 

3 Antônio Cesar  R$ 12.300,00   R$ 2.460 

4 Eduardo R$ 14.350,00   R$ 2.870 

5 Fernando R$ 15.000,00   R$ 3.000 

6 Rodrigo R$ 13.200,00   R$ 2.640 

7 Mateus R$ 14.950,00   R$ 2.990 
 

   

 a) =B2*C2 
 b) =B2+C2 
 c) =B2*20 
  d) =B2&20% 
 e) =B2x20 

 
30. No Excel 2007, versão em português, as operações de divisão, multiplicação e exponenciação são 

representadas, respectivamente, pelos caracteres: 
 a) #  ,  x  ,  £ .  
 b) #  ,  *  ,  & .   
 c) /  ,  ¢  ,   & . 
  d) /  ,  x  ,   ^ .  
 e) /  ,  *   ,  ^ . 

 
 
 




