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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             
                                            
 

VIDA APÓS A MORTE 
 

Mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a gente bate as botas. Você leva fé na 

imortalidade da alma? 
 

A crença na vida após a morte e na existência de um mundo habitado por espíritos acompanha a humanidade desde 

os tempos mais remotos. Ainda na pré-história, cavernas já eram usadas pelo homem primitivo como portais de comunicação 

com o sobrenatural. “Pedia-se todo tipo de ajuda, como a cura para uma doença ou uma boa temporada de caça”, escreve o 

historiador francês Jean Clottes no livro The Shamans of Prehistory (“Os Xamãs da Pré-História”, inédito no Brasil). 

De lá pra cá, a noção de imortalidade da alma tornou-se uma característica comum a vários povos e religiões. No 

Egito Antigo, mortos eram mumificados e recebiam presentes para enfrentar numa boa a temida jornada rumo ao outro 

mundo. Rituais semelhantes eram feitos pelos incas no Peru – outra civilização que adorava transformar defuntos em 

múmias. Já para o Zoroastrismo da antiga Pérsia, o destino de cada um após a morte era cruzar uma ponte meio marota: 

para os justos, ela seria larga, muito mole de atravessar; para os pecadores, no entanto, não passaria de uma pinguela 

estranha (se vacilasse, o sujeito empacava ou despencava dela). 

Independentemente da religião que se siga, acreditar em vida após a morte parece ser um traço da humanidade. Em 

2010, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos concluiu que 51% da população mundial entendem que a nossa existência 

não termina quando esticamos as canelas. Outros 26% não sabem no que acreditar. E apenas 23% acham que a morte é o 

fim da linha porque alma não existe. 

Isso explica porque fenômenos supostamente sobrenaturais são cada vez mais estudados pela ciência. 

Pesquisadores de diferentes áreas querem descobrir, por exemplo, o que há por trás de relatos de vidas passadas, 

experiências de quase morte e curas improváveis. Mas nem sempre conseguem. 
 

(Fonte: Eduardo Szklarz em “Mundo Estranho – Bíblia do Sobrenatural”, Edição 121-A, pg. 07, Editora Abril). 

 
 

 

 

 

Julgue os itens: 

I – Acreditar em vida após a morte é, para a humanidade um traço que independem de religião, povos e vem dos tempos mais 

remotos. 

II – Desde os tempos mais remotos, mais da metade da população mundial acredita que nossa história não acaba quando a 

gente bate as botas. 

III – Segundo o texto, pesquisadores do Instituto Ipsos estão cada vez interessados em fenômenos supostamente sobrenaturais. 

IV – Os zoroastras da antiga Pérsia eram bem inventivos  e acreditavam numa visão de pós-mundo modelável de acordo com a 

vida pregressa do indivíduo. 
 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e IV estão corretas . 

d) Somente II e III estão corretas. 

QUESTÃO 01 
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 A partir do contexto do segundo parágrafo, a palavra “pinguela” tem o sentido aproximado de: 

 

a) Travessa sigilosa. 

b) Travessia suntuosa. 

c) Passagem faustosa. 

d) Caminho tortuoso. 

 
 

 

 

 

Da leitura do texto podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

 

a) Egípcios e peruanos preparavam a jornada para o outro mundo com a prática da mumificação.  

b) Pesquisadores de diversas áreas já conseguem explicar a maioria dos fenômenos sobrenaturais. 

c) A parte da população que não defende a existência vida após a morte está dividida basicamente entre os incrédulos 

e os indecisos, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 

d) Na pré-história o contato com os espíritos buscava todo tipo de ajuda. 

 
 

 

 

 

A cerca da linguagem utilizada pelo autor do texto, podemos afirmar que, basicamente, há o predomínio de: 

 

a) Função referencial. 

b) Função conativa. 

c) Função fática. 

d) Função metalinguística. 

 
 

 

 

 

“Os discursos são coerentes e entre outras coisas demonstram que há criatividade dos oradores.” Na frase cabem NO 

MÁXIMO:  

 

a) 3 vírgulas 

b) 4 vírgulas  

c) 2 vírgulas 

d) 1 vírgula 
 

 

 

 

No sintagma: “uma voz pálida e gélida”, encontramos a figura denominada:  

 

a) Eufemismo 

b) Perífrase 

c) Sinestesia 

d) Antonomásia  

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 

 

a) Hei de querer-lhe como se fosse minha mãe. 

b) Em todos os recantos da casa, nós nos sentimos bem, porque aspiramos o ar puro. 

c) Ele custará muito para me entender. 

d) O juiz assiste em Teresina há anos. 
 

 

 

 

As alternativas abaixo trazem duas frases corretas quanto à concordância nominal, EXCETO: 

 

a) Alguma coisa de boa está acontecendo no Brasil. 

Alguma coisa de bom está acontecendo no Brasil. 

b) Eles eram tais qual o primo. 

Ele era tal quais os primos. 

c) É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores. 

É proibido venda de bebidas alcoólicas a menores. 

d) Ele estava a só. 

Eles estavam a sós. 
 

 

 

 

Analise as orações abaixo: 

 

O pássaro que (1) pousou naquele galho está ferido. 

Era tal seu medo que (2) desmaiou.  

Tudo que (3) foi por você.  

Os poucos que (4) chegaram foram premiados. 

Não me disseram que (5) desejavam ali.  

Há dias que (6) não o vejo.  

 

Nas frases acima, o QUE aparece seis vezes; em três delas é pronome relativo. Quais? 

 

a) 1-3-4 

b) 1-3-5 

c) 2-4-6 

d) 2-3-6 

 
 

 

 

 

Em que itens os significados dos parônimos estão trocados: 

 

a) Intemerato (puro); intimorato (corajoso). 

b) Cozer (costurar); coser (cozinhar). 

c) Sessão (reunião); seção (departamento). 

d) Estada (permanência de alguém); estadia (permanência de um navio no porto). 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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INFORMÁTICA                                                                                        QUESTÕES DE 11 A 20 
 

 
 

 

 

 

Atualmente o computador é utilizado para realizar inúmeras tarefas em todo o ambiente de trabalho, portanto para se criar 

uma planilha para calcular a quilometragem e o consumo de combustível de uma frota de veículos da prefeitura, o 

software ideal para se realizar essa tarefa é o: 

 

a) Word. 

b) Internet Explorer. 

c) Excel. 

d) Outlook Express. 
 

 

 

 

No programa Excel, a fórmula =A1*B2 significa que: 
 

a) O conteúdo da célula B1 será multiplicado pelo conteúdo da célula A2. 

b) O conteúdo da célula A1 será dividido pelo conteúdo da célula B2. 

c) O conteúdo da célula A1 será multiplicado pelo conteúdo da célula B2. 

d) O conteúdo da célula B1 não será multiplicado pelo conteúdo A1. 
 

 

 

 

Quando o arquivo de uma carta é salvo no computador, essa informação é armazenada no (a): 
 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Disco rígido. 

d) Disco EPROM. 
 
 

 

 
 

A Internet é comumente usada para chat (conversa on-line entre um ou mais participantes), leitura de notícias, efetuar 

transações bancárias, download de Aplicativos etc. Para se acessar um sítio é necessário digitar o (a): 
 

a) Endereço do correio eletrônico. 

b) URL do sítio, que normalmente é iniciado por www. 

c) Senha da ARPANET. 

d) Endereço do protocolo de acesso. 
 

 

 

 

Muitos de nós utilizamos nossos computadores, mas muitas vezes não sabemos exatamente como eles funcionam. Para 

que possamos nos utilizar de uma ferramenta é bom que tenhamos o máximo possível de conhecimento sobre a mesma, 

assim podemos utilizá-la da melhor forma. Acrescentamos ainda que o computador é formado por hardware e software. 

Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito desses componentes. 
 

a) Hardware é a parte lógica do computador. 

b) Software são componentes físicos do computador. 

c) Software corresponde aos programas instalados no computador. 

d) Hardware são programas que permitem realizar diversos tipos de instruções controladoras de um computador. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A parte do computador responsável pelo processamento das informações é o (a): 
 

a) Teclado. 

b) Placa-mãe. 

c) Driver. 

d) Monitor. 
 
 

 

 

 

Os dispositivos de saída do computador incluem o (a): 

 

a) Mouse. 

b) Microfone. 

c) Impressora. 

d) Teclado. 
 

 

 

 

Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela tomou parte dos lares de pessoas do mundo todo. 

Estar conectado a rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A Internet também está presente 

nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso as informações e notícias do mundo em 

apenas um click. E para isso o equipamento necessário para conectar o computador à Internet é denominado de: 
 

a) Modem. 

b) Antivírus. 

c) Impressora. 

d) Pendriver. 
 
 

 

 
 

Marque a alternada em que NÃO há um exemplo de sistema de arquivo: 
 

a) FAT32 

b) NTFS 

c) HPFS 

d) WINS 

 
 

 

 

 

Para utilizarmos a Internet de maneira rápida e prática podemos nos utilizar dos sites de busca e para isso o protocolo de 

comunicação padrão da internet (World Wide Web) é o: 

a) HTML; 

b) XML; 

c) HTTP; 

d) DCOM; 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                  QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

 

Relacione corretamente a primeira coluna com as afirmativas da segunda coluna: 

I. Endemia 

II. Epidemia 

III. Hospedeiro 

IV. Portador 

V. Vetor 

(  ) Pessoa ou animal que não apresenta sintomas clinicamente reconhecíveis de uma determinada doença transmissível 

ao ser examinado, mas que está albergando o agente etiológico respectivo. 

(  ) É um organismo que abriga outro em seu interior ou o carrega sobre si, seja este um parasita, um comensal ou um 

mutualista. 

(  ) Quando uma doença se desenvolve num local de forma rápida (fazendo várias vítimas), num curto intervalo de tempo. 

(  ) É todo ser vivo invertebrado capaz de transmitir de forma ativa (estando ele mesmo infectado) ou passiva um agente 

infectante (parasita, protozoário, bactéria ou vírus). 

(  ) Uma determinada doença infecciosa presente de forma persistente e permanente numa zona geográfica, afectando 

um número considerável dos seus habitantes. 

Marque a sequência correta de cima para baixo: 

a) II, I, IV, III, V. 

b) V, II, III, I, IV. 

c) IV, III, II, V, I. 

d) III, IV, V, I, II. 

 

 

Com relação às parasitoses, relacione corretamente a primeira coluna com as afirmações da segunda coluna. 

I. Amebíase 

II. Ascaridíase 

III. Ancilostomose 

IV. Giardíase 

V. Teníase 

(  ) Também conhecida como solitária, verme de forma achatada, formado por partes que se soltam com as fezes quando 

o verme fica adulto. As pessoas pegam solitária quando comem carne, linguiça e outros produtos feitos com carne de 

porco mal cozida. 

(  ) Transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados com ovos. Ao chegar ao intestino do hospedeiro onde se 

abrem e liberam larvas que atravessam os intestinos e caem na circulação, passam pelo fígado e pulmões. No intestino 

delgado transformam-se em vermes adultos. 

(  ) Ocorre pela contaminação das mãos e consequente ingestão de cistos existente em dejetos de pessoa infectada ou 

indireta, através de ingestão de água ou alimento contaminado. 

(  ) Conhecida popularmente como lombriga, o primeiro sinal da infestação frequente é a presença de vermes vivos nas 

fezes ou ressurgidos. 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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(  ) Também conhecida por amarelão e doença do Jecatatu, é uma doença causada por vermes nematódeos. As formas 

adultas desses parasitas se instalam no aparelho digestivo dos seres humanos, onde ficam fixadas na porção que 

compreende o intestino delgado, nutrindo-se de sangue do hospedeiro e causando anemia. 

Marque a sequência correta de cima para baixo: 

a) III, V, I, II, IV. 

b) V, I, IV, II, III. 

c) IV, III, II, I, V. 

d) II, IV, III, V, I. 
 

 

 
 

Analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

(  ) O estabelecimento que comercializa alimentos está passível de fiscalizações da Vigilância Sanitária. 

(  ) A higiene dos estabelecimentos é consequência dos preços elevados dos alimentos, ou seja, quando a comida é cara 

tem-se a garantia de produtos sempre muito sadios. 

(  ) Estabelecimentos comerciais no qual é possível perceber muitas moscas, ratos e baratas, admite-se um grande risco 

de transmitir algum tipo de doença aos clientes. 

a) F, F. F. 

b) V, F, V. 

c) V, V, F. 

d) F, V, F. 
 

 

 

 

Acerca dos alimentos, marque a alternativa incorreta. 

a) O alimento que não tiver certificação no Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura pode trazer riscos a saúde das 

pessoas. 

b) O armazenamento de carnes e derivados do leite, preferencialmente deverá ser feita em geladeiras e ou freezers. 

c) Todo alimento vendido em feiras livres deve ser bem lavado antes do consumo. 

d) Carnes e aves vendidas em feiras livres estão livres do contágio de doenças ou bactérias. 
 

 

 

 

 

Os resíduos sólidos favorecem a proliferação de insetos e roedores que transmitem diversas doenças ao homem. O 

controle destes animais está associado a:  

a) Acondicionamento, coleta e destino final do lixo.  

b) Separação do lixo para acondicionamento.  

c) Reciclagem do lixo.  

d) Limpeza urbana. 
 

 

 

 

Através da água, muitas doenças podem ser transmitidas ao homem. Esta transmissão pode ocorrer de que forma:  

a) Uso da água contaminada na preparação de alimentos. 

b) Através do uso da água contaminada na irrigação do solo.  

c) Através da ingestão da água contaminada.  

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Com relação à vigilância sanitária, é falso afirmar: 

a) Inspeção sanitária é a avaliação de estabelecimentos, serviços de saúde, condições ambientais e de trabalho na área 

de abrangência da Vigilância Sanitária. 

b) A União não se limita a expedir normas gerais sobre o sistema nacional de Vigilância Sanitária; 

c) A Vigilância Sanitária tem como missão a proteção e promoção à saúde da população e defesa da vida; 

d) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, faz a gestão de todo serviço de Vigilância Sanitária, que 

compete ao nível federal; 

 
 

 

 

 

Assinale a alternativa que não apresenta atribuição ao Nível Municipal do SUS: 

a) Promoção de ações de comunicação social, visando a ampliação da consciência sanitária e da participação da 

população nas atividades de vigilância e controle de doenças e agravos. 

b) Realização das investigações epidemiológicas de casos e surtos. 

c) Participação na formulação de políticas, planos e programas de saúde e na organização da prestação de serviços, no 

âmbito municipal. 

d) Elaboração e difusão de boletins epidemiológicos (retroalimentação) e participação em estratégias de comunicação 

social no âmbito municipal. 

 
 

 

 

 

Sobre Indicador em epidemiologia é INCORRETO afirmar: 

a) Só podem ser expressos em números absolutos. 

b) Capacidade de revelar um determinado aspecto da situação de saúde-doença. 

c) São construídos a partir de observações principalmente quantitativas. 

d) Termo mais amplo e abrangente para medidas em epidemiologia. 
 

 

 

 

Acerca das medidas de controle, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Rejeitar diagnósticos. 

b) Identificar fatores de risco. 

c) Identificar novos problemas de saúde pública. 

d) Avaliar a adequação de táticas e estratégias de medidas de intervenção. 
 

 

 

 

Assinale o principal objetivo da investigação de epidemias: 

a) Avaliar a eficácia de medidas de controle. 

b) Identificar formas de prevenir ou interromper a transmissão do agente. 

c) Determinar a eficácia de vacinas. 

d) Identificar todas as pessoas infectadas. 
 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Conforme disposto na Lei n° 8.080/1990 entende-se como Vigilância Sanitária: 

 

a) O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

b) O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as 

etapas e processos, da produção ao consumo. 

c) Um conjunto de ações capaz de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 
 

Na instalação de um Procedimento Legal em Vigilância Sanitária há situações agravantes e atenuantes. São 

consideradas situações agravantes do fato: 

 

a) Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé. 

b) A errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quando patente a incapacidade do agente para 

entender o caráter ilícito do fato. 

c) A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento. 

d) O infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo à saúde 

pública que lhe for imputado. 

 
 

 

 

 

Esta variável epidemiológica é definida como a frequência de casos existentes de uma determinada doença, em uma 

determinada população e em um dado momento. Trata-se de: 

 

a) Incidência. 

b) Mediana. 

c) Prevalência. 

d) Variança. 

 
 

 

 

 

A ação do homem vem transformando gradualmente as características da atmosfera terrestre por meio de atividades que 

aumentam de forma evidente o índice de poluição. Um exemplo evidente disso é o efeito estufa, que se deve à atividade 

descontrolada de: 

 

a) contaminação de rios. 

b) seca dos rios. 

c) produção de gases. 

d) solo improdutivo. 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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Durante as festas natalinas, observamos que diversas cidades enfeitam suas ruas e praças com ornamentações como 

anjos, velas, árvores de natal construídas com garrafas pet retiradas do lixo. Esse tipo de aproveitamento de resíduos 

sólidos é denominado de: 
 

a) reutilização. 

b) recomposição. 

c) redução. 

d) reciclagem. 
 

 

 

 

Surto de doença transmitida por alimentos é definido como um incidente no qual duas ou mais pessoas apresentam uma 

doença similar resultante da ingestão de um alimento contaminado. São etapas da investigação de um surto de DTA, 

EXCETO: 

 

a) Planejamento para o trabalho de campo. 

b) Inutilização das amostras fiscais. 

c) Implementação de medidas controle e prevenção. 

d) Processamento dos dados da investigação. 
 

 

 

 

 

 
 

Compostagem é um processo biológico, aeróbico e controlado, no qual a matéria orgânica é convertida através da ação 

de microorganismos já existentes ou inoculados na massa de resíduos sólidos, em composto orgânico. São fatores 

importantes durante a compostagem, EXCETO: 

a) Aeração. 

b) Composto inorgânico. 

c) Umidade. 

d) Temperatura. 
 

 

 

 

Consideram-se bens e serviços submetidos ao controle e à fiscalização sanitária da ANVISA, EXCETO: 

 

a) cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. 

b) medicamentos de uso humano. 

c) cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco. 

d) captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de infestação. 
 

 

 

 

 

No artigo 200 da CF, diz: Ao sistema Único de Saúde compete: 

 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

c) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde; 

d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




