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Cargo: Agente de Vetores 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões 
propostas: 
 

A mão da limpeza 
 

Gilberto Gil 
 

O branco inventou que o negro 
Quando não suja na entrada 

Vai sujar na saída, ê 
Imagina só 

Vai sujar na saída, ê 
Imagina só 

Que mentira danada, ê 
Na verdade a mão escrava 
Passava a vida limpando 
O que o branco sujava, ê 

Imagina só 
O que o branco sujava, ê 

Imagina só 
O que o negro penava, ê 

Mesmo depois de abolida a escravidão 
Negra é a mão  

De quem faz a limpeza 
Lavando a roupa encardida, esfregando o chão 

Negra é a mão 
É a mão da pureza 

Negra é a vida consumida ao pé do fogão 
Negra é a mão  

Nos preparando a mesa 
Limpando as manchas do mundo com água e sabão 

Negra é a mão  
De imaculada nobreza 

Na verdade a mão escrava 
Passava a vida limpando 
O que o branco sujava, ê 

Imagina só 
O que o branco sujava, ê 

Imagina só 
Eta branco sujão 

 
01. A frase preconceituosa criada pelo branco para falar do 
negro é:                                                             
a) “O que o negro penava, ê” 
b) “o negro quando não suja na entrada vai sujar na saída”                                                                                              
c) “Que mentira danada, ê” 
d) “Negra é a mão e a mão da pureza” 
 
02.  ” Negra é a mão de imaculada nobreza” 
A palavra em negrito acima refere-se: 
a) com mancha  
b) pura 
c) impura 
d) razão 
                                                                                                                                                                                               
03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente:                                                           
a) gesso, gipe, massagem, lanugem. 
b) jesso, jipe, massagem, lanujem. 
c) jesso, jipe, massajem, lanujem. 
d) gesso, jipe, massagem, lanugem. 
 
04.  Relacione os sufixos das palavras dentista e surfista como 
seu significado: 
a) estabelecimento comercial.                                     
b) inflamação.  
 

c) ocupação, atividade. 
d) provido, cheio de. 
 
05.  Identifique os morfemas da palavra desencantássemos: 
a) des/encant/á/sse/mos 
b) desen/can/tás/semos 
c) de/sen/can/tás/semos 
d) des/encan/tás/se/mos 
 
06.  Assinale a alternativa que forma um substantivo a partir 
do verbo captar: 
a) capiturar 
b) alterar 
c) nomeação  
d) captação  
 
07.  “São educados...” , “ Voltem sempre...” 
Indique o sujeito das orações acima: 
a) vós, você 
b) ela, tú 
c) eles, vocês 
d) vós, vocês 
 
Leia o quadrinho abaixo e responda: 
 

 

 

08. O Pronome de Tratamento Você no quadrinho acima 
refere-se: 
a) para pessoas de cerimônia. 
b) no tratamento familiar. 
c) para altas autoridades. 
d) para moças solteiras. 
 
09.  “O cachorro ficou esmagado pela roda do ônibus” 
 Assinale a alternativa correta em relação a voz do verbo: 
a) passiva. 
b) ativa. 
c) reflexiva. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
10.  De acordo com o sentido do substantivo masculino “o 
rádio” é correto afirmar que: 
a) seu substantivo masculino é rádia. 
b) seu substantivo feminino é o rádio. 
c) seu substantivo masculino é a rádio. 
d) seu substantivo feminino é a rádio. 
 
11.  Identifique o adjetivo no plural da palavra verde-garrafa: 
a) verdes-garrafas. 
b) verde-garrafas. 
c) verde-garrafa.                                                          
 d) verdes-garrafa. 
 
12. “Choveu na Argentina e fez sol no Brasil.”  
Classifique o sujeito acima: 
a) sujeito inexistente.  
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b) sujeito indeterminado. 
c) sujeito oculto. 
d) sujeito simples. 
 
13. “Tudo seco em redor.” (Graciliano Ramos) 
O enunciado acima é considerado: 
a) oração.  
b) verbo. 
c) frase. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta em relação à crase: 
a) Olá, será que podemos ir à minha casa? 
b) Refiro-me à Cláudia. 
c) Dirijo-me à sala. 
d) De 100 à 1.000. 
 
15. Classifique a palavra sublingual quanto ao número de 
sílabas: 
a) polissílaba. 
b) trissílaba. 
c) monossílaba. 
d) dissílaba. 
 
Leia a fábula abaixo e responda: 
 
Os Viajantes e a Árvore 
Dois viajantes, exaustos, depois de caminharem sob o 
escaldante sol do meio dia, decidiram descansar à sombra de 
uma frondosa árvore.  
Após deitarem-se debaixo daquela refrescante e oportuna 
sombra, um dos viajantes, ao reconhecer que tipo de árvore 
era aquela, disse para o outro: 
"Como é inútil esse Plátano! Não produz nenhum fruto, e 
apenas serve para sujar o chão com suas folhas." 
"Criaturas ingratas!", disse uma voz vindo da árvore. "Vocês 
estão aqui sob minha refrescante e acolhedora sombra, e 
ainda dizem que sou inútil e improdutiva?" 

Autor: Esopo 
 
Moral da História: 
“Alguns homens menosprezam os melhores benefícios que 
recebem apenas porque nada tiveram que pagar por estes.” 
 
16. Na fábula, a palavra Plátano, refere-se: 
a) espécie de árvore ornamental de grande porte. 
b) espécie de animal. 
c) a seres humanos. 
d) nenhuma das alternativas. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. São exemplos de proteção à saúde, exceto: 
a) Vacinação contra Hepatite B. 
b) Exame diagnóstico de AIDS em paciente com sífilis. 
c) Controle de qualidade do sangue. 
d) Exame anual da mama. 
 
18. O sistema de vigilância ambiental em saúde poderá 
levantar dados a partir de fontes diversas, que incluem exceto: 
a) Informações de índice de vacinação emorbidade. 
b) Informação científica gerada e/ou publicada. 
c) Informação de serviços e/ ou instituições. 
d) Sistemas de notificação de agravos. 
 
19.  Sobre Constituição Federal Brasileira de 1988, é incorreto 
afirmar: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado. 
b) A assistência á saúde é livre de iniciativa privada. 

c) O sistema único de saúde será financiado apenas com 
recursos do orçamento seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

d) Compete ao SUS a execução das ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica. 

 
20. Diminui a prevalência de doenças: 
a) Imigração de pessoas susceptíveis. 
b) Melhora dos recursos diagnósticos ou de notificação. 
c) Imigração de casos. 
d) Imigração de pessoas sadias. 
 
21. Sobre a Taxa de Incidência Cumulativa ou de Risco, é 
incorreto afirmar: 
a) O número de pessoas em risco de adoecer é estipulado no 

final do estudo, ao contrário da densidade de incidência. 
b) É a maneira mais simples de medir o risco de ocorrência de 

uma doença. 
c) O período de estudo pode ser de qualquer duração, 

geralmente vários anos, ou até a vida toda. 
d) É a probabilidade ou risco de um indivíduo da população 

desenvolver a doença durante um período específico. 
 
22. Na terminologia comum, esse nome é dado aos casos 
sintomáticos diretos, quando se pode provar que os mesmos 
constituem o primeiro elo da transmissão local após um caso 
importante conhecido: 
a) Caso presuntivo. 
b) Caso introduzido. 
c) Caso índice. 
d) Caso suspeito. 
 
23. Sobre o hospedeiro da doença é incorreto, afirmar: 
a) É o ser vivo que oferece, em condições naturais, 

subsistência ou alojamento a um agente infeccioso. 
b) Pode ser humano ou outro animal (inclusive aves e 

artrópodes). 
c) Hospedeiro primário ou definitivo é onde o agente atinge a 

maturidade ou passa sua fase assexuada; hospedeiro 
intermediário ou secundário é aquele onde o parasita se 
encontra em forma sexuada ou larvária. 

d) No modelo sistêmico o Homem pode ser hospedeiro 
intermediário ou definitivo. 

 
24. A doença primária do homem que pode ser transmitida 
aos animais. Ex. Esquistosomose mansoni no Brasil: 
a) Antroponose. 
b) Antropozoonose. 
c) Zoonose. 
d) Zooantroponose. 
 
25. Na evolução das doenças infecciosas temos os seguintes 
abaixo, sobre os quais é incorreto afirmar: 
a) Pródromos- Latência ou recorrência.  
b) Exposição- Suscetibilidade ao microrganismo. 
c) Período de incubação- Intervalo entre a exposição á 

infecção e início dos sintomas específicos. 
d) Período de convalescença- Desaparecimento dos sintomas. 
 
26. É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva. 
Tem como finalidade recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos: 
a) Vigilância Sanitária. 
b) Vigilância Epidemiológica. 
c) Vigilância da Saúde. 
d) Vigilância Ambiental em Saúde. 
 
27. A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a 
PNAB, exceto:  
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a) Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação. 

b) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e 
acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação. 

c) Possibilitar o aceso universal e contínuo a serviços de 
saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 
território adscrito a fim de permitir o planejamento e a 
programação descentralizada, e em consonância com o 
princípio da igualdade. 

d) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre 
as equipes e a população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado. 

 
28. Referente á integralidade no SUS é incorreto afirmar: 
a) As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao 

mesmo tempo para a prevenção e a cura 
b) Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o 

indivíduo como um ser humano integral submetido ás mais 
diferentes situações de vida e trabalho, que o leva a 
adoecer e a morrer. 

c) O indivíduo é um ser humano, social, cidadão que 
biologicamente, psicologicamente, e socialmente está 
sujeito riscos de vida. 

d) As ações de promoção, proteção e de recuperação formam 
um todo divisível que podem ser compartimentalizadas. 

 
29. Sobre a Legislação da Saúde analise as seguintes 
afirmativas: 
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução 
do risco de doença e de outros agravos. 
II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, não devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada de acordo com as diretrizes. 
IV. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes. 
Está (estão) correta (s): 
a) I, III e IV 
b) II 
c) I e II 
d) III e IV 
 
30. Muitas doenças podem ser transmitidas através da água, 
pois a água pode servir de meio detransporte de agentes 
patogênicos eliminados pelo homem através de dejetos, ou 
poluentes químicos e radioativos, presentes nos esgotos 
industriais. Esses agentes aí encontrados podem alcançar o 
homem através da ingestão direta da água, pelo contato da 
água com a pele e mucosas, ou através do seu uso 
em irrigação ou preparação de alimentos. As principais 
doenças que podem ser transmitidas pela ingestão direta de 
água são: 
a) Tuberculose; sarampo e febre tifóide. 
b) Cólera; poliomielite e desenterias bacilar e amebiana. 
c) HIV; toxoplasmose e poliomielite. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
31. O saneamento básico constitui um dos mais importantes 
meios de prevenção de doenças, dentre todas as atividades 
de saúde pública. Algumas medidas de tratamento podem ser 
feitas quando há suspeita de que a água não seja potável. 

São técnicas fáceis e podem ser aplicadas nos domicílios. 
Informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(  ) Filtração: não remove todos os microorganismos mas 
retém grande parte das impurezas. Atualmente existe grande 
disponibilidade de filtros domésticos comerciais e recomenda-
se o seu uso. Nos locais onde o risco de contaminação 
biológica é alto, recomenda-se também a fervura da água 
após sua filtração 
(  ) Fervura: consiste no aquecimento da água a 100oC por 5 a 
10 minutos. É o modo mais simples de desinfecção e destrói 
grande parte dos microorganismos presentes 
(  ) Produtos Desinfetantes: algumas substâncias químicas 
têm ação germicida e podem ser aplicadas à água, nos 
tratamentos simplificados. Dentre elas, destacamos: produtos 
à base de cloro e tintura de iodo a 8% 
a) V- V - V.  
b) F- F- V. 
c) V- F- V. 
d) F- V- V. 
 
32. Assinale a alternativa correta:  
a) A Ascaridíase pode ser evitada mediante os cuidados 

adequados de higiene pessoal e alimentar, bem como a 
lavagem das mãos de duas em duas horas e a realização 
de exame parasitológico de fezes a cada dois meses. 

b) A Ancilostomose está presente em todas as pessoas e 
pode ser eliminada mediante o uso de alimentos bem 
cozidos, exames de fezes periodicamente e ingestão de 
líquidos. 

c) A Teníase está presente em todas as pessoas e pode 
provocar alterações no sistema nervoso, prurido anal, 
irritação, muito apetite ou fome e emagrecimento 
acentuado; porém, não requer orientações quanto a 
cuidados de higiene. 

d) As medidas gerais para o controle das diversas parasitoses 
intestinais incluem os cuidados de higiene pessoal e 
alimentar, a educação sanitária e o controle da infestação 
e o saneamento ambiental. 

 
33. Sobre dengue, é incorreto, afirmar: 
a) A dengue só pode ser transmitida pela espécies de 

mosquitos Aedes aegypti. 
b) Os mosquitos transmissores picam durante o dia e a noite, 

ao contrário do mosquito comum, que pica durante o dia. 
c) O indivíduo não percebe a picada, pois no momento não dói 

e nem coça. 
d) O mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro, 

tem a aparência inofensiva, cor café ou preta e listras 
brancas no corpo e nas pernas. 

 
34. Em microbiologia, são consideradas portas de entrada 
para um parasito, exceto: 
a) Digestiva( oral- fecal). 
b) Tegumentar. 
c) Vetorial. 
d) Inalatória. 
 
35. Sobre busca ativa de escorpiões é incorreto afirmar: 
a) Os registros de todas as atividades realizadas devem ser 

feito em instrumentos próprios para cada finalidade. 
b) Técnicos de saúde em campo, coletando escorpiões e 

utilizando luvas com raspa de couro e pinça longa. 
c) Para realizar as atividades de busca ativa, os profissionais 

devem fazer uso dos equipamentos de segurança (EPI). 
d) Havendo ocorrência de escorpiões e que estes sejam 

causadores de acidente deve ser realizada a busca ativa 
no local de ocorrência. 

 
36. Sobre incidência é incorreto afirmar: 
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a) No cálculo da taxa de incidência, denominador é o número 
de casos novos que ocorreram em um período definido de 
tempo e o denominador é a população em risco de contrair 
uma doença neste período. 

b) A incidência refere-se ao número absoluto. 
c) A taxa de incidência refere-se ao valor relativizado em 

função do tamanho da população.  
d) A incidência pode ser considerada a medida mais 

importante em epidemiologia, pois reflete a dinâmica com 
que novos casos aparecem na população, é a “força de 
morbidade”. 

 
37. São consideradas doenças infecciosas re-emergentes, é 
correto afirmar que:  
a) Febre amarela; tuberculose e esquistossomose. 
b) Difteria; cólera e tuberculose. 
c) Dengue; giardíase e lombriga. 
d) Todas alternativas estão incorretas. 
 
38. Sobre endemias, informe-se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
e, em seguida assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
( ) É uma doença localizada em um espaço limitado 
denominado “faixa endêmica”. Isso quer dizer que endemia é 
uma doença que se manifesta apenas numa determinada 
região, de causa local. 
(  )  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. 
Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio 
(mutação) do agente transmissor da doença ou pelo 
surgimento de um novo agente (desconhecido). 
(  ) 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 
a) V- V- V 
b) V- F- F  
c) V- F - F 
d) F- F- F 
 
39. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De 
modo esquemático, pode-se dizer que o perfil de 
morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, na atualidade, 
caracteriza-se pela coexistência de: 
I. Agravos que têm relação com condições de trabalho 
específicas, como os acidentes de trabalho típicos e as 
“doenças profissionais”. 
II. Doenças que tem sua freqüência, surgimento ou gravidade 
modificados pelo trabalho, denominadas “doenças 
relacionadas ao trabalho”. 
III. Doenças comuns ao conjunto da população, que não 
guardam relação de causa com o trabalho, mas condicionam a 
saúde dos trabalhadores. 
a) I e III 
b) I e II 
c) I, II e III 
d) II e III 
 
40. Sobre a Lei Nº 12.288, de 20 de Julho de 2010, Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
I. Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a 
garantir à população negra a efetivação da igualdade de 
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais 
formas de intolerância étnica. 
II. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, 
independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à 
participação na comunidade, especialmente nas atividades 
políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e 

esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores 
religiosos e culturais. 
III. A participação da população negra, em condição de 
igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política 
e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio 
de inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento 
econômico e social. 
a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I e II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




