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Língua Portuguesa 
 
Responda as perguntas após ler o texto.  
 

“Em ar de conversa” 
 

O professor Lino de Andrade, um dos homens de 
mais aguda verve que já conheci, e com o qual me comprazia 
em palestra, pelo que tínhamos em comum na maneira de 
encarar a vida, referiu-me que, por ocasião de uma reforma do 
ensino, um pretendente a uma cadeira do Colégio Militar lhe 
pedira se interessasse em seu favor perante as autoridades 
superiores, e acrescentara: “Não faço questão de matéria, 
aceito aquele para que me proporem”.  

Ouvindo isto, o amigo Lino não duvidou reforçar-lhe 
os bons desejos, e observou-lhe: em português é que você fica 
bem; vou já daqui recomendá-lo.  

Ainda mais: não há gramática elementar que não 
mencione os verbos defectivos; porque não se estudam? a fim 
de que não suceda que uma pessoa que compra à tarde o seu 
jornal, para o ir lendo no bonde, como aperitivo do jantar, sinta 
engulhos, ao deparar-se-lhe, no alto de uma coluna: 
“Precavenha-se o povo”, como se o verbo precaver-se, tivesse 
algum parentesco com vir e se conjugasse nas formas 
rizotônicas, aquelas em que a vogal predominante cairia no 
radical.  
 
01. Por “aguda verve” entende-se:  
a) oratória insípida.  
b) oratória sacra.  
c) oratória calorosa.  
d) língua de trapo.  
 
02.  A frase “Não faço questão de matéria, aceito aquela que 
me proporem” deveria ser corrigida por:  
a) “Não faço questão de matéria, aceito aquela que me 

propuserem.”  
b) “Não faço questão de matéria, aceito aquele que me 

proponham.”  
c) “Não faço questão de matéria, aceito aquela para que me 

façam proposta.”  
d) “Não faço questão de matéria, aceito aquela para que me 

propõem.”  
 
03. Por verbo defectivo entende-se:  
a) verbos impessoais. 
b) verbos que possuem duas ou mais formas equivalentes. 
c) verbos que são de difícil compreensão e que por isso, não 

são conjugados. 
d) verbos que não possuem certas formas, não podendo ser 

conjugados totalmente.  
 
04. Entende-se por formas rizotônicas:  
a) as que não possuem raiz. 
b) as que não são arrizotônicas.  
c) aquelas formas cujo acento tônico cai na raiz. 
d) as desprovidas de acentuação.  
 
05. No texto, é discurso direto:  
a) “Não há gramática elementar que não mencione os verbos 

defectivos.”  
b) “Não faço questão de matéria, aceito aquela que me 

proporem.”  
c) “Que o povo se precavenha.”  
d) “O professor Lino de Andrade, um dos homens de mais 

aguda verve que já conheci.”  
 
06. Em “Não faço questão de matéria, aceito aquela que me 
proporem”, entende-se a fala:  
a) do professor Lino de Andrade. 
b) do autor do texto. 
c) de um pretendente a uma cadeira do Colégio Militar.  
d) do amigo de Lino.  

07. Por “um pretendente a uma cadeira no Colégio Militar”, 
entende-se:  
a) que alguém haverá de emprestar uma cadeira a outra 

pessoa;  
b) que há um candidato para lecionar no Colégio Militar;  
c) que alguém sentará numa das cadeiras do Colégio Militar;  
d) que móveis e utensílios daquela instituição devem ser 

constantemente utilizados.  
 
08. Numa única alternativa o acento indicativa da crase é 
obrigatório. Indique-a:  
a) Enviou a cada aluno o resultado.  
b) A uma mulher não se pergunta a idade.  
c) Não dê ouvidos a tolices.  
d) Esta fita não é igual aquela que vi ontem.  
 
09. Assinale o único item em que há erro de concordância:  
a) Aluga-se casas.  
b) V.S.ª enviou o relatório?  
c) Fazem dez anos que ele faleceu.  
d) Consultei bastantes livros hoje.  
 
10. Ao substituirmos a expressão grifada por pronomes 
oblíquos, evitando assim a repetição de palavras, somente uma 
alternativa encontra-se correta. Assinale-a:  
“Os convidados chegaram. Recebe os convidados.”  
a) Os convidados chegaram. Receba-lhes.  
b) Os convidados chegaram. Receba-os.  
c) Os convidados chegaram. Receba-los.  
d) Os convidados chegaram. Os receba.  
 
11. Apenas uma das alternativas apresenta erro no emprego 
dos pronomes pessoais eu/mim. Assinale-a:  
a) Não vá sem mim.  
b) Quero tudo isso pra mim.  
c) Entre eu e você há muita diferença.  
d) Esta redação é para eu fazer.  
 
12. Os pronomes se/si/consigo são reflexivos, o que equivale a 
dizer que se referem sempre ao sujeito da 3ª pessoa. Sendo 
assim, está impropriamente empregado o pronome da 
alternativa:  
a) Maria traz consigo uma joia de valor.  
b) Espere, vou consigo.  
c) Ele é egoísta, só pensa em si.  
d) Ela estava fora de si, quando entrei.  
 
13. Ao preenchermos as lacunas com os pronomes dos 
parênteses, obteremos:  
I) Dividirei as tarefas entre ela e _____. (eu/mim)  
II) Quero estar _____ o mais breve possível. (consigo/com 
você)  
III) Eu trouxe este presente para _____. (si/você)  
IV) É muito trabalho para _____. (eu/mim)  
A alternativa correta é:  
a) mim – com você – você – mim  
b) eu – consigo – si – mim  
c) eu – você – si – eu  
d) mim – consigo – você – eu  
 
14. Todas as palavras estão acentuadas corretamente, 
EXCETO um, na alternativa:  
a) tênue – bilíngue – elétron – vinténs  
b) arbóreo – encaminhá-la – recebê-la – jiló  
c) buquê – rímel – hífen – destróier  
d) biquíni – fórceps – boléia – país  
 
15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e 
marque a alternativa correta:  
(1) substantivo comum de dois gêneros.  
(2) substantivo epiceno.  
(3) substantivo sobrecomum.  
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(   ) jornalista.  
(   ) pulga.  
(   ) manequim.  
(   ) aborígene.  
(   ) vítima.  
(   ) criatura.  
A sequência correta é:  
a) (1), (2), (1), (2), (3), (3)  
b) (3), (3), (3), (1), (2), (2)  
c) (3), (2), (3), (1), (2), (2)  
d) (1), (2), (3), (1) (3) (3)  
 
16. O plural dos substantivos está correto em:  
a) retroses, néctares, vulcões, artesãos  
b) suéters, corrimães, mamões, capelães  
c) escrevões, pagães, cidadões, anãos  
d) túnels, têxteis, lápis, cirurgiãos  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17.  Assinale a alternativa correta: 
Todos os eventos ocorridos após a aplicação de um produto 
imunobiológico utilizado pelo Programa Nacional de 
Imunizações, devem ser notificados, desde que respeitadas à 
plausibilidade biológica da ocorrência, o diagnóstico diferencial 
abrangente e descartadas as condições concomitantemente 
ocorridas ao uso da vacina, mas sem qualquer relação com a 
mesma. O fluxo de informação deve obedecer as seguintes 
orientações, a nível municipal: 

      a) A unidade de saúde deverá identificar, investigar 
inicialmente e notificar a Coordenação de Imunizações e/ou 
serviço de vigilância do município 

b) Adotar as condutas clínicas pertinentes e avaliar a 
necessidade de ampliar a investigação. 

c) Consolidar e analisar os casos notificados 
d) Repassar cópias das fichas e consolidado para as regionais 

de saúde (quando houver) ou secretarias estaduais de 
saúde, até o quinto dia útil de cada mês 

 
18.  As ações de educação em saúde devem ser trabalhadas 
junto à comunidade: 
a) Trazendo as discussões sobre saúde para perto da 

realidade da população, apresentando como exemplos 
componentes da cultura popular 

b) Mostrando os aspectos de saúde e exemplificando com 
situações que foram comprovadas em laboratórios e 
medicamentos de última geração 

c) Relatando experiências médicas mais recentes 
d) Trazendo sugestões sobre alimentação saudável, com 

alimentos que são raramente encontrados na região 
 
19.  O principal reservatório da leptospirose é o: 
a) Cachorro. 
b) Rato. 
c) Gato. 
d) Porco. 
 
20. O Levantamento de Índices (LI) é feito por meio de 
pesquisa larvária, para conhecer o grau de infestação, 
dispersão e densidade por Aedes aegypti  e/ou Aedes 
albopictus  nas localidades. Quanto à periodicidade, pode-se 
afirmar que o LI nas localidades infestadas será: 
a) Mensal. 
b) Bimensal. 
c) Trimensal. 
d) Quadrimensal. 
 
21.  O tratamento focal consiste na aplicação de um produto 
larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de 
mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente. 
No imóvel com um ou mais depósitos com formas imaturas, 
todos os depósitos com água que não puderem ser eliminados 
serão tratados. Em áreas infestadas bem delimitadas, 

desprovidas de fonte de abastecimento coletivo de água, o 
tratamento focal deve atingir todos os depósitos de água de 
consumo vulneráveis à oviposição do vetor. Dos depósitos 
abaixo relacionados, deve ser tratado com o larvicida: 
a) Bebedouro de aves. 
b) Latas. 
c) Utensílios de cozinha. 
d) Tonéis de água. 
 
22.  Um agente descobre que uma determinada rua está com 
esgoto totalmente deficiente, colocando em risco a saúde dos 
moradores. Sua obrigação é orientar sobre o risco de: 
a) Rubéola. 
b) Caxumba. 
c) Diarréia infecciosa. 
d) Tuberculose. 
 
23.  São endemias em que há necessidade do controle de 
vetores biológicos: 
a) Leishmaniose e hepatite. 
b) Febre tifóide e gripe. 
c) Hanseníase e esquistossomose. 
d) Dengue e malária. 
  
24.  A presença de uma grande população de ratos em uma 
região pode ser associada à incidência da seguinte patologia: 
a) Leptospirose. 
b) Dengue. 
c) Malária. 
d) Listeriose. 
 
25.  Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, de produção e circulação de 
bens e prestação de serviços de interesse da saúde é 
conhecido como vigilância: 
a) Fiscal. 
b) Sanitária. 
c) Patrimonial. 
d) Sexual. 
 
26.  Dentre as opções abaixo, a correta para as competências 
da direção municipal do SUS é: 
a) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de 

assistência de alta complexidade e de laboratórios de 
saúde pública. 

b) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente 
que tenham repercussão sobre a saúde humana. 

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle 
da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços 
de consumo e uso humano. 

d) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 
serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do 
trabalhador. 

 
27.  É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde: 
a) Fundo Municipal de Saúde. 
b) Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde. 
c) Conferência de Saúde. 
d) Secretaria de Assistência à Saúde. 
 
28.  O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição: 

      a) O exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 

b) Participar dos Conselhos de Saúde e disciplinar as 
atividades de prevenção de doenças, de promoção da 
saúde, de controle, de vigilância e combate de endemias. 

c) Desenvolver atividades de registro, de acordo com sua 
avaliação pessoal, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos. 
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d) O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle 
de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção 
da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus 
vetores. 

 
29. Todos os seres vivos dependem da água para sua 
sobrevivência. No entanto, apesar da quantidade limitada de 
água doce, o homem vem poluindo rios, lagos e outros cursos 
de água, ameaçando destruir um dos seus mais preciosos 
bens. A opção que apresenta o elemento tóxico produzido pela 
contaminação, na zona rural, de rios por dejetos animais como 
estrume e esterco, que são prejudiciais à vida aquática é: 
a) Gás anídrico 
b) Gás carbônico 
c) Gás hélio 
d) Gás sulfídrico 
 
30.   Na leishmaniose tegumentar americana, é correto afirmar: 
a) Os animais domésticos jamais deverão ser sacrificados e 

sim tratados independentes da gravidade da doença 
b) A transmissão é feita de pessoa a pessoa 
c) O controle químico do vetor pode ser feito em qualquer 

ambiente (silvestre, urbano e marítimo) 
d) Os vetores são insetos denominados flebotomineos, 

infectados 
 
31.  A barriga-d'água é um nome popular de que doença? 
a) Filariose. 
b) Febre tifóide. 
c) Difteria. 
d) Esquistossomose. 
 
32.  A dor de cabeça, falta de apetite, sono agitado, febre 
longa, tosse, sangramento no nariz, diarréia, delírios e aumento 
do fígado, retardamento do ritmo do coração, aumento do 
volume do baço e manchas rosadas sobre a pele na região do 
tronco são sintomas de que doença abaixo? 
a) Febre amarela. 
b) Dengue. 
c) Febre tifóide. 
d) Poliomielite. 
 
33.  Nos municípios é indispensável o trabalho integrado dos 
agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, tendo 
como referência as: 

      a) Unidades Básicas de Saúde e o Programa Saúde da 
Família. 

b) Programa Saúde da Família e Hospitais. 
c) Unidades Básicas de Saúde e Prefeituras. 
d) Prefeituras e os Programas Saúde da Família. 
 
34.  A educação em saúde representa um conjunto de saberes 
e práticas de uma proposta de ação voltada à: 
a) Evitar doenças para diminuir internações hospitalares. 
b) Prevenção de doenças e promoção da saúde. 
c) Somente para grupos de hipertensos e diabéticos. 
d) Prevenção apenas de doenças causadas por vetores. 
 
35.  São chamados Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI, todo o objeto que possa proteger o trabalhador, evitando o 
contato com agentes tóxicos, exposição a ruídos, objetos 
perfurantes etc. São considerados Equipamentos de Proteção 
Individual: 
a) Calça de brim cáqui, camisa de manga longa, luvas nitrílicas, 

capacete. 
b) Luvas nitrílicas, camisa de manga longa, calça de brim 

cáqui. 
c) Calça de brim cáqui, luvas nitrílicas, camisa de manga longa, 

botina de couro. 
d) Calça de brim cáqui, camisa de manga longa, luvas nitrílicas, 

capacete, botina de couro, peça semifacial. 
 

36.  Na organização das atividades de campo, o agente é o 
responsável por uma zona fixa de: 
a) 1.000 a 1.500 imóveis. 
b) De acordo com o tamanho da população. 
c) 800 a 1.000 imóveis. 
d) 800 a 1.200 imóveis. 
 
37.  Assinale a alternativa incorreta. 
 Para combater o mosquito anofelino adulto, usam-se dois tipos 
de borrifação com inseticidas químicos, porém, esta só vai ser 
executada em locais previamente selecionados pela 
entomologia, levando-se em conta: 
a) O hábito do mosquito Aedes aegypti.  
b) A eficácia do efeito residual do inseticida. 
c) A sensibilidade do anofelino ao inseticida aplicado. 
d) O efeito tóxico do inseticida. 
 
38. .É uma doença infecciosa potencialmente grave, causada 
por uma bactéria, a Salmonella typhi. Caracteriza-se por febre 
prolongada, alterações do trânsito intestinal, aumento de 
vísceras como o fígado e o baço e, se não  tratada, confusão 
mental progressiva, podendo levar ao  óbito. A transmissão 
ocorre principalmente através da ingestão de água e de 
alimentos contaminados. A doença tem distribuição mundial, 
sendo mais freqüente nos países em desenvolvimento, onde as 
condições de saneamento básico são inexistentes ou 
inadequadas:  
a) Febre tifóide.  
b) Febre amarela.  
c) Doença de chagas.  
d) Malária.  
 
39.   Pandemia é: 
a) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa 

comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente 
entre as pessoas de outras regiões, originando um surto 
epidêmico. 

b) É uma doença localizada em um espaço limitado. Isso quer 
dizer que, é uma doença que se manifesta apenas numa 
determinada região, de causa local. 

c) É uma epidemia que 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) Qualquer doença que ocorre apenas em um determinado 
local ou região, não atingindo nem se espalhando para 
outras comunidades. 

 
40.  No ciclo da esquistossomose, a contaminação do ser 
humano se dá pela: 
a) Penetração da cercária do S. mansoni  através da pele. 
b) Ingestão de ovos do S. mansoni.  
c) Ingestão de água contaminada com cercária do S. mansoni. 
d) Ingestão de carne contaminada com cercária do S. mansoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




