
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACIA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

R E F .  E D I T A L  N º  0 1 / 2 0 1 2  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

INSTRUÇÕES  

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva, conforme quadro a seguir: 

  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 20 Língua Portuguesa 

21 a 30 Matemática 

31 a 40 Informática 

41 a 50 Conhecimentos Específicos 

 

 Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a 

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de 

Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta com 

tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. Assim que o 

candidato finalizar sua prova, deverá, obrigatoriamente, devolver a 

Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 

da sala. 

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de 

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do 

início da prova. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do 

Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso 

da capa da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 

realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 

como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 

acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro etc. 

13. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer 

equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que 

devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, 

durante a realização das provas. 

14. Os objetos de uso pessoal, como telefones celulares e relógios, 

deverão ser desligados e mantidos dentro do envelope plástico, 

disponibilizado pela FAFIPA, até o término da prova e entrega da 

Folha de Respostas ao fiscal.  

15. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 
 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          

                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP.                          



 CARGO: AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL 

 

- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A noite em que os hotéis estavam cheios 

 
Moacyr Scliar 

 

1.° O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam 
cansados da viagem; ela, grávida, não se sentia bem. 
Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, 
hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse 
muito caro. 

2.° Não seria fácil, como eles logo descobriram. No 
primeiro hotel o gerente, homem de maus modos, foi logo 
dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado 
da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu 
pedir documentos. O homem disse que não tinha, na 
pressa da viagem esquecera os documentos. 

3.° — E como pretende o senhor conseguir um lugar 
num hotel, se não tem documentos? — disse o 
encarregado. — Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta 
ou não! 

4.° O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo 
braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não 
havia vaga. No quarto — que era mais uma modesta 
hospedaria — havia, mas o dono desconfiou do casal e 
resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado. 
Contudo, para não ficar mal, resolveu dar uma desculpa: 

5.° — O senhor vê, se o governo nos desse 
incentivos, como dão para os grandes hotéis, eu já teria 
feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações 
estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu 
conhecesse alguém influente... O senhor não conhece 
ninguém nas altas esferas? 

6.° O viajante hesitou, depois disse que sim, que 
talvez conhecesse alguém nas altas esferas. 

7.° — Pois então — disse o dono da hospedaria — 
fale para esse seu conhecido da minha hospedaria. 
Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa 
lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo. 

8.° O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu 
problema fosse mais urgente: precisava de um quarto 
para aquela noite. Foi adiante. 

9.° No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente 
estava esperando um casal de conhecidos artistas, que 
viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, 
pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse 
que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um 
elogio. 

10.° — O disfarce está muito bom. Que disfarce? 
Perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês 
estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o 
homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí 
percebeu o engano: 

11.° — Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que 
tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado. 

12.° O casal foi adiante. No hotel seguinte, também 
não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali 
perto havia uma manjedoura, disse, por que não se 
hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em 
compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o 
viajante achou a idéia boa, e até agradeceu. Saíram. 

13.° Não demorou muito, apareceram os três Reis 
Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí 
que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido 
os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de 
Nazaré.  

 
Contos para um Natal brasileiro, Editora Relume: Ibase - Rio de 

Janeiro, 1996, pág. 09. 
 

QUESTÃO 01  
 De acordo com o texto, o casal  

(A) procurava um quarto de hotel porque não tinha 
documento. 

(B) estava de passagem e pretendia ir para Belém de 
Nazaré. 

(C) procurava um quarto de hotel barato para passar a 
noite. 

(D) estava aguardando os três Reis Magos em um hotel de 
Nazaré. 

(E) viajava sem documentos porque se tratava de artistas 
anônimos. 

 
QUESTÃO 02  
 De acordo com o texto, os hotéis 

(A) aguardavam hóspedes pertencentes ao mundo do 
cinema. 

(B) eram exclusivos para políticos que estavam de 
passagem. 

(C) estavam lotados ou aceitavam apenas pessoas com 
documentos.  

(D) só aceitavam hóspedes bem remunerados e com 
documentos. 

(E) tinham os três Reis Magos como convidados na noite 
de Natal.  

 
QUESTÃO 03  
 De acordo com o texto, NÃO é uma característica 

dos funcionários dos hotéis a 

(A) suspeição. 
(B) espirituosidade. 
(C) má educação. 
(D) jocosidade. 
(E) maledicência. 
 
QUESTÃO 04  
 Em “— Eu pensei que tinha um quarto vago, mas 

parece que já foi ocupado.”, a expressão destacada 
pode ser substituída, sem alteração de sentido no 
texto, por 

(A) todavia. 
(B) então. 
(C) por isso. 
(D) senão. 
(E) por conseguinte. 
 
QUESTÃO 05  
 Em “Assim, da próxima vez que o senhor vier, 

talvez já possa lhe dar um quarto de primeira 
classe, com banho e tudo.”, a expressão destacada 
expressa 

(A) certeza. 
(B) dúvida. 
(C) tempo. 
(D) desejo. 
(E) conselho. 
 
QUESTÃO 06  
 Em “O gerente estava esperando um casal de 

conhecidos artistas, que viajavam incógnitos.”, a 
expressão destacada significa 

(A) abastados. 
(B) célebres. 
(C) famosos. 
(D) desconhecidos. 
(E) ilustres. 
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QUESTÃO 07  
 Assinale a expressão destacada que NÃO funciona 

como sujeito. 

(A) O viajante não disse nada. 
(B) O homem disse que não tinha 
(C) O casal chegou à cidade tarde da noite. 
(D) No hotel seguinte, quase tiveram êxito. 
(E) O gerente estava esperando um casal. 
 
QUESTÃO 08  
 Assinale a frase que apresenta a concordância 

correta. 

(A) Nos hotéis não haviam vagas. 
(B) As roupas do casal era velho. 
(C) Os hotéis tem incentivos. 
(D) Os Reis Magos chegaram tardes. 
(E) Os hotéis eram confortáveis. 
 
QUESTÃO 09  
 Assinale a alternativa correta quanto aos usos de 

“porque”, “por que”, “porquê”, “por quê”. 
(A) Não sabemos o porquê de não nos aceitarem no hotel. 
(B) O casal não foi aceito por que não tinha documento. 
(C) Vocês não têm documento porquê? Perguntou o 

gerente. 
(D) Porque vocês não têm documento algum?  
(E) Não sabemos o motivo porque não nos acolheram. 
 
QUESTÃO 10  
 Assinale a expressão que funciona como adjunto 

adverbial de tempo. 

(A) Foram procurar um lugar onde passar a noite. 
(B) Em compensação não pagariam diária. 
(C) O casal chegou à cidade tarde da noite. 
(D) No hotel seguinte, também não havia vaga. 
(E) Estavam cansados da viagem. 
 
QUESTÃO 11  
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta o 

emprego correto da expressão em destaque. 

(A) A má educação espanta os bons hóspedes. 
(B) O gerente comportou-se mal com o casal. 
(C) Mau chegou e o casal já foi dispensado. 
(D) O gerente não sabe o mal que fez ao casal. 
(E) O hotel orienta mal seus funcionários. 
 
QUESTÃO 12  
 O termo até, em “Mas até hoje não consegui nada”, 

indica 

(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) inclusão. 
(D) modo. 
(E) limite. 
 
QUESTÃO 13  
 Em “Ainda fez um elogio.”, a expressão destacada 

indica 

(A) lugar. 
(B) tempo. 
(C) limite. 
(D) modo. 
(E) inclusão. 
 
QUESTÃO 14  
 Assinale a palavra que NÃO apresenta a divisão 

silábica correta. 

(A) Con – for – tá – vel  
(B) Pri – mei – ra  
(C) Im – por – tan – tes  
(D) Via – jan – tes  

(E) Dis – far – ce  
 
QUESTÃO 15  
 Em “Hotel, hospedaria, qualquer coisa serviria”, o 

substantivo é formado por  

(A) composição por aglutinação. 
(B) composição por justaposição. 
(C) derivação prefixal. 
(D) derivação sufixal.  
(E) derivação parassintética. 
 
QUESTÃO 16  
 Assinale a alternativa em que há um predicado 

nominal em destaque. 

(A) O disfarce está muito bom. 
(B) O viajante não disse nada. 
(C) Ali perto havia uma manjedoura. 
(D) O viajante achou a idéia boa. 
(E) O casal chegou à cidade. 
 
QUESTÃO 17  
 Assinale a palavra polissílaba. 

(A) Grávida 
(B) Adiante 
(C) Quarto 
(D) Tudo 
(E) Minha 
 
 As questões de 18 a 20 referem-se à frase a seguir, 

retirada de um cartaz em frente a um açougue. 
 “Temos carne assada para churrasco e carvão” 

 
QUESTÃO 18  
 A frase acima é um exemplo de 

(A) bilhete. 
(B) carta. 
(C) anúncio. 
(D) narrativa. 
(E) poema. 
 
QUESTÃO 19  
 A frase acima apresenta um problema em sua 

estrutura. Leia a frase e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a reescrita correta.  

(A) Temos carne e carvão assado para churrasco. 
(B) Temos carne assada e carvão para churrasco.  
(C) Temos churrasco e carvão para carne assada.  
(D) Temos churrasco e carne assada para carvão. 
(E) Temos carvão e churrasco para carne assada.  
 
QUESTÃO 20  
 A expressão carne assada funciona como 

(A) complemento nominal. 
(B) objeto indireto. 
(C) sujeito. 
(D) objeto direto. 
(E) predicativo. 
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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 21 
 Ana fez um investimento de R$ 15.000,00 em uma 

determinada empresa. Na mesma semana, o 
dinheiro investido triplicou, pois as ações da 
empresa estavam valorizadas. Ana retirou todo o 
dinheiro do investimento e doou para 12 
instituições de caridade. Se o dinheiro foi dividido 
igualmente, quantos reais cada instituição 
recebeu? 

(A) R$ 3.750,00. 
(B) R$ 3.550,00. 
(C) R$ 3.800,00. 
(D) R$ 3.950,00. 
(E) R$ 3.450,00. 
 
QUESTÃO 22 
 Considere as afirmações a seguir: 

 

I. 
 

  
 
 

 
  

 

 
 

 

II.  
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 

III. 
 

  
 
 

 
  0 

 
Sobre as afirmações, assinale a alternativa correta.  

(A) Apenas II é falsa. 
(B) Apenas II e III são falsas. 
(C) Apenas II é verdadeira. 
(D) Apenas III é verdadeira. 
(E) I, II e III são falsas. 
 
QUESTÃO 23 
 Carolina vai ao mercado e compra 1,6 kg de certo 

produto. Se ela gastou R$ 23,12, quanto era o preço 
de 1 kg desse produto? 

(A) R$ 36,99. 
(B) R$ 21,50. 
(C) R$ 14,40. 
(D) R$ 12,60. 
(E) R$ 14,45. 
 
QUESTÃO 24 
 Uma confeitaria produz 240 doces por dia. A 

confeiteira usa 0,3 kg de açúcar em cada doce. Para 
ter um estoque que dure 30 dias, quantas sacas de 
40 kg de açúcar deverão ser compradas? 

(A) 56 sacas. 
(B) 58 sacas. 
(C) 52 sacas. 
(D) 54 sacas. 
(E) 50 sacas. 
 
QUESTÃO 25 

 Em uma apresentação no teatro da cidade, 
 

 
 das 

poltronas foram ocupadas. Se o teatro possui 624 
poltronas, quantas pessoas assistiram a 
apresentação? 

(A) 414 pessoas. 
(B) 416 pessoas. 
(C) 412 pessoas. 
(D) 420 pessoas. 
(E) 312 pessoas. 

QUESTÃO 26 
 Em uma calçada com 110 metros, há 10 vasos de 

flores igualmente espaçados. O primeiro vaso fica a 
14,5 metros do começo da calçada e o último, a 
14,5 metros do final da calçada. Quantos metros há 
entre um vaso e outro? 

(A) 8,1 metros. 
(B) 8,3 metros. 
(C) 9 metros. 
(D) 8,5 metros. 
(E) 9,1 metros. 
 
QUESTÃO 27 
 Em um certo recipiente, 90 gramas de açúcar 

preenchem 
 

 
 de seu total. Quantos gramas de 

açúcar cabem neste recipiente? 

(A) 110 gramas. 
(B) 120 gramas. 
(C) 130 gramas. 
(D) 115 gramas. 
(E) 125 gramas. 
 
QUESTÃO 28 
 João quer dividir R$ 955,30 entre seus filhos da 

seguinte forma: R$ 100,00 para André e o restante 
do dinheiro dividido igualmente entre os outros 3 
filhos. Quanto cada irmão de André receberá? 

(A) R$ 285,10. 
(B) R$ 295,10. 
(C) R$ 270,10. 
(D) R$ 315,10. 
(E) R$ 275,70. 
 
QUESTÃO 29 

 Na construção de uma casa, 
 

 
 do trabalho foi 

concluído no primeiro dia e 
 

 
, no segundo dia. Que 

fração do trabalho ainda falta concluir? 

(A)  
 

  
 

(B)  
 

  
 

(C)  
 

 
 

(D)  
 

 
 

(E)  
 

  
 

 
QUESTÃO 30 
 Quatro amigos gastaram R$ 12,70 em sanduíches e 

R$ 3,20 em bebidas, cada um. Quanto gastaram 
juntos? 

(A) R$ 61,40. 
(B) R$ 64,80. 
(C) R$ 63,60. 
(D) R$ 59,50. 
(E) R$ 60,50. 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 31  
 Na planilha eletrônica Microsoft Excel 2007 

(instalação padrão português – Brasil) a função da 

Ferramenta Pincel de formatação  é 

(A) copiar a formatação de um local e aplicar em outro. 
(B) unir as células selecionadas a uma célula maior e 

centralizar o conteúdo na nova célula. 
(C) limpar todo o conteúdo contido em uma célula. 
(D) limpar todo o conteúdo contido em uma célula exceto 

fórmulas e funções. 
(E) eliminar todo o conteúdo da célula ou remover 

seletivamente a formatação. 
 
QUESTÃO 32  
 Considerando as afirmações a seguir sobre o 

Microsoft Word 2007, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 Obs.: Considere o Processador de texto Microsoft 
Word 2007, instalação padrão português – Brasil. O 
caractere + é utilizado apenas para interpretação 

(A) Ao selecionar um texto e utilizar a combinação de 
teclas Ctrl + Shift + + o texto selecionado ficará 
sobrescrito. 

 (B) Ao selecionar um trecho do texto e clicar                      

sobre o botão que tem o nome de Tachado o 
texto será apagado. 

(C) A combinação das teclas Ctrl+N é utilizada para 
colocar em Negrito um texto selecionado. 

(D) A combinação de teclas Alt+Ctrl+D adiciona uma nota 
de fim ao documento. 

(E) O comando Ortografia e Gramática está localizado na 
Guia Revisão. 

 
QUESTÃO 33  
 Foi solicitado ao colaborador de uma empresa que 

ele fizesse uma pesquisa sobre produtos e preços 
na internet, para tal pesquisa é recomendado 
utilizar a seguinte ferramenta: 

(A) Acessórios do Windows. 
(B) Windows Explorer. 
(C) Ferramenta de Sistema. 
(D) Google. 
(E) Gerenciador de Arquivos. 
 
QUESTÃO 34  
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 
 ______________ é uma rede _______________ de 

alguma instituição ou empresa em que geralmente 
o acesso ao seu conteúdo é ________________. 

(A) Internet / externa / aberto ao público 
(B) Intranet / externa / aberto ao público 
(C) Home Page / interna / aberto ao público 
(D) Intranet / interna / restrito 
(E) Internet / de computadores / restrito 
 
QUESTÃO 35  
 Considerando o uso do PowerPoint 2007 

(instalação padrão português – Brasil), em uma 
apresentação já salva com o nome Férias.pptx, se 
for necessário fazer uma cópia e salvar com o 
nome de Férias2012.pptx, o usuário deverá clicar 
em 

(A) Gravar e Salvar Como. 
(B) Gravar e Converter. 

(C) Botão Office e Salvar Como. 
(D) Salvar. 
(E) Botão Office e Converter Apresentação. 
 
QUESTÃO 36  
 Em relação às teclas de atalho que apresentam a 

janela do botão Iniciar, assinale a alternativa 
correta.  

 Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 7, 
instalação padrão português – Brasil. O caractere + 
é utilizado apenas para interpretação. 

(A) Ctrl + Esc 
(B) Alt + Esc 
(C) Ctrl + Alt 
(D) Shft + Esc 
(E) Esc + F5 
 
QUESTÃO 37  
 Pode se afirmar que E-mail é um correio eletrônico. 

Sobre essa tecnologia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) O termo e-mail é aplicado tanto aos sistemas que 
utilizam a Internet e são baseados no protocolo SMTP, 
como àqueles sistemas conhecidos como intranets. 

(B) Um sistema de correio eletrônico é composto de 
programas de computador que suportam a 
funcionalidade de cliente de e-mail e de um ou mais 
servidores de e-mail. 

(C) Nos Webmail, apenas arquivos de textos podem ser 
anexados à mensagem. 

(D) Existe uma pasta específica para catalogar as 
mensagens enviadas. 

(E) Em vários webmails, existem a opção para formatar 
com cores os textos digitados no campo disponível 
para a mensagem. 

 
QUESTÃO 38  
 No Processador de Texto Microsoft Word 2007 

(instalação padrão português – Brasil), 
encontramos a guia Layout da Página que oferece 
os comandos 

(A) Layout de Impressão que possibilita exibir o documento 
do modo como ficará na página impressa. 

(B) Layout da Web que exibe o documento do modo como 
ficará a página na Web. 

(C) Uma Página que altera o zoom do documento de modo 
que a página inteira caiba na janela. 

(D) Mapa do Documento permite navegar por uma visão 
estrutural do documento. 

(E) Marca D’água que insere um texto fantasma atrás do 
conteúdo da página. 

 
QUESTÃO 39  
 Considerando o Windows 7, assinale a alternativa 

INCORRETA.  
 Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 7, 

instalação padrão português – Brasil. 

(A) O Word Pad é o Editor de texto do Windows 7. 
(B) No Windows 7, temos disponível a Calculadora que 

apresenta os tipos de calculadora Padrão Científica, 
Programador e Estatística. 

(C) Paint é um acessório do Windows 7 que permite o 
tratamento de imagens e a criação de vários tipos de 
desenhos. 

(D) A Janela Meu Computador do Windows 7 apresenta 
tudo que tem dentro do computador como programas, 
documentos, arquivos de dados e unidades de disco. 

(E) No Bloco de Notas, é possível alterar a fonte, tamanho 
da fonte e a cor da fonte de um texto selecionado. 
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QUESTÃO 40  
 Presumindo-se que seja necessário gerar um cartaz 

sobre um evento qualquer no PowerPoint 2007 
(instalação padrão português – Brasil) e que este 
cartaz deve estar no formato de slide retrato, deve-
se seguir os seguintes passos: 

(A) Clique em Arquivo / Configurar página. Na janela que 
surgir, escolha a orientação Retrato no campo Slides. 

(B) Clique na Guia Design e, na opção Orientação do 
Slide, escolha Retrato. 

(C) Clique no Botão Office / Imprimir. Na janela que segue, 
clique em Visualizar Layout da Página. 

(D) Clique Apresentação de Slides / Configurar 
Apresentação de Slides. 

(E) Clique Inserir / Imagem do arquivo. Na janela que abrir, 
clique na opção Retrato. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 41 
 Universalidade, Integralidade e Equidade são 

considerados 

(A) direitos de todos os seres humanos. 
(B) princípios do SUS. 
(C) objetivos da gestão pública. 
(D) metas governamentais. 
(E) princípios do Legislativo Brasileiro. 
 
QUESTÃO 42 
 A Lei 8080/90 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde e 
regulamenta a criação de qual sistema? 

(A) Sistema de Proteção Indígena. 
(B) Sistema de Cotas nas Universidades. 
(C) Sistema Único de Saúde. 
(D) Sistema de Arrecadação de Impostos. 
(E) Sistema de Proteção Urbana. 
 
QUESTÃO 43 
 O mapa a seguir mostra locais onde, nos últimos 10 

anos, houve muitos casos de Doença de Chagas. 
Cada círculo preto representa o registro de 1000 
casos novos da doença. 

 

 
 Podemos afirmar que a maioria dos casos de 

Doença de Chagas ocorreu na Região 

(A) Centro-Oeste. 
(B) Sudeste. 
(C) Sul. 
(D) Nordeste. 
(E) Norte. 
 
QUESTÃO 44 
 Saneamento básico é o conjunto de medidas 

adotadas em uma região ou em uma cidade para 

melhorar a vida e a saúde dos habitantes, 
impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos 
possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar 
físico, mental e social. São medidas de saneamento 
básico todas as alternativas abaixo, EXCETO 

(A) abastecimento de água potável. 
(B) construção de postos de saúde. 
(C) implantação de esgoto sanitário. 
(D) limpeza urbana. 
(E) drenagem de águas pluviais. 
 
QUESTÃO 45 
 A alimentação saudável, a prevenção e controle do 

tabagismo, a redução da morbi-mortalidade em 
decorrência do uso abusivo de álcool e outras 
drogas, a redução da morbi-mortalidade por 
acidentes de trânsito, a prevenção da violência e 
estímulo à cultura de paz e a promoção do 
desenvolvimento sustentável são consideradas 
pelo Ministério da Saúde prática dentro da Política 
Nacional de 

(A) Responsabilidade Social.  
(B) Responsabilidade Ambiental. 
(C) Promoção a Saúde. 
(D) Promoção da Cidadania e Igualdade. 
(E)  Ética e Direito Civil. 
 
QUESTÃO 46 
 A Epidemiologia é a ciência que estuda os padrões 

da ocorrência de doenças em populações humanas 
e os fatores determinantes destes padrões. 
Considerando os aspectos básicos da 
epidemiologia analise as assertivas e, em seguida, 
assinale a alternativa que aponta as corretas. 

 
I. A prevalência mede o número total de casos, 

episódios ou eventos existentes em um 
determinado ponto no tempo. 

 
II. A incidência mede o número de casos novos 

de uma doença, episódios ou eventos na 
população dentro de um período definido de 
tempo. 

 
III. O coeficiente de letalidade refere-se ao 

tempo transcorrido desde o início da doença 
até a morte do indivíduo. 

 
IV. As ações terciárias em saúde estão 

diretamente relacionadas à prevenção das 
doenças. 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 47 
 No Brasil, o estado de Roraima apresenta focos 

endêmicos de febre amarela. Essa afirmação 
significa que 

(A) o estado de Roraima apresenta regiões livre de casos 
de febre amarela. 

(B) houve um aumento abrupto no número de casos novos 
de febre amarela em regiões de Roraima. 

(C) a febre amarela não ocorre há muito tempo na região 
de Roraima, mas ainda existem muitos casos antigos.  

(D) a febre amarela ocorre há muito tempo na região e 
acomete sistematicamente os moradores de Roraima. 

(E) a febre amarela é uma doença recente em Roraima 
que foi trazida por visitantes e já possui focos de 
disseminação. 

 
QUESTÃO 48 
 Zoonoses são doenças ou infecções naturalmente 

transmissíveis entre animais vertebrados e seres 
humanos. Assim, são exemplos de zoonoses: 

(A) Cólera e Malária. 
(B) Dengue e Tuberculose. 
(C) Sífilis e AIDS. 
(D) Esquistossomose e Tracoma. 
(E) Toxoplasmose e Raiva Canina. 
 
QUESTÃO 49 
 Quanto à natureza ou origem, os resíduos sólidos 

podem ser classificados em várias classes, 
EXCETO 

(A) esgotos. 
(B) lixo doméstico. 
(C) lixo industrial. 
(D) lixo público. 
(E) lixo agrícola. 
 
QUESTÃO 50 
 São ações de combate à dengue: 

(A) lavar as mãos sempre antes de se alimentar e usar 
sapatos. 

(B) usar sapatos e consumir apenas água filtrada ou 
fervida. 

(C) lavar as mãos sempre que for ao banheiro e não 
consumir carne crua. 

(D) tampar as caixas d’água e lavar os bebedouros de 
animais constantemente. 

(E) trocar sempre a água dos animais e não nadar em 
água de enchentes. 
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