
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO – CE – AGENTE DE VIGILÂNCIA A SAÚDE  – 03/03/2013 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE 

     CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 

AGENTE DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
 

RG:____________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 
ASSINATURA:_________________________________________________________       

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões 

de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma é a correta. Assinale-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 

deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após 

esse tempo, qualquer reclamação será 

desconsiderada. 

4. Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início 

da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual 

será o único documento válido para a correção da 

prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e 

número de inscrição estão corretos. Reclame 

imediatamente se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 

rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e 

inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 

locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 

ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá 

substituição por erro do candidato. Marque sua 

resposta pintando completamente o espaço 

correspondente à alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 

a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 

computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre os 

candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 

desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão na 

desclassificação do candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 

qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 

em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 

etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o período 

de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato 

cujo aparelho celular tocar será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 

de sala juntamente com o Cartão-Resposta 

(devidamente assinado) e para os candidatos que 

farão Prova Discursiva/Produção Textual a Prova 

Discursiva/Produção Textual. Não esqueça, 

também, de assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 14h 

e término às 18h. Entretanto, o candidato só poderá 

ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas 

do início da prova. 

15. Para os candidatos que farão Prova 

Discursiva/Produção Textual, na última folha do 

caderno de questões, há a folha de rascunho para 

redação que poderá ser usado para a produção de 

seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha 

definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu 

número de inscrição – no campo próprio – e sua 

produção, pois qualquer registro, como oração, 

nomes, nome do candidato etc., anula a redação. 

a) A folha de texto definitivo será o único documento 

válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção 

Textual. A folha para rascunho no caderno de provas 

é de preenchimento facultativo e não valerá para tal 

finalidade. 

b) A folha de texto definitivo não será substituída por 

erro de preenchimento do candidato. 

16. A divulgação do gabarito preliminar será em 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das 

provas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto 1 e responda às questões de 01 a 04. 
 

TEXTO 1 
 

Minha Vida 
 

Lulu Santos 
 

Quando eu era pequeno 
Eu achava a vida chata 
Como não devia ser 
Os garotos da escola 
Só a fim de jogar bola 
E eu queria ir tocar guitarra na TV 

Aí veio a adolescência 
E pintou a diferença 
Foi difícil de esquecer 
A garota mais bonita 
Também era a mais rica 
Me fazia de escravo do seu bel prazer 

Quando eu saí de casa 
Minha mãe me disse: 
Baby, você vai se arrepender 
Pois o mundo lá fora 
Num segundo te devora 
Dito e feito 
Mas eu não dei o braço a torcer 

Hoje eu vendo sonhos 
Ilusões de romance 
Te toco, minha vida 
Por um troco qualquer 
É o que chamam de destino 
E eu não vou lutar com isso 
Que seja assim enquanto é. 
 
 

1. Após ler o texto, é CORRETO afirmar que: 

a) Na infância, o garoto gostava da vida que tinha.  

b) O garoto seguiu os conselhos da mãe. 

c) As preferências do garoto não eram as mesmas de 

seus colegas.  

d) O garoto não teve problemas na adolescência. 

e) O garoto morou com sua mãe até ficar adulto. 
 

2. Indique a opção em que o verbo tem o mesmo 

sentido de pintar no verso “E pintou a 

diferença”: 

a) E João pintou a casa. 

b) Após alguns anos, apareceu a doença. 

c) O garoto mostrou a atividade. 

d) Somos todos diferentes. 

e) Ele sentiu a diferença. 

 

3. Para o personagem do texto, a adolescência foi 

uma fase: 

a) descomplicada. 
b) fácil. 
c) feliz. 
d) difícil. 
e) estável. 

 

4. Nos versos “Quando eu era pequeno” e “Mas eu 

não dei o braço a torcer”, as palavras quando e 

mas denotam, respectivamente: 

 

a) Condição e finalidade. 

b) Finalidade e condição. 

c) Tempo e adversidade. 

d) Causa e consequência. 

e) Adversidade e tempo. 
 

Leia o texto 2 e responda às questões de 05 a 06. 
 

 

TEXTO 2 
 

“Tudo que é seu, meu bem, 

 também pertence a mim. 

Vou dizer agora tudo  

do princípio ao fim.  

Da sua cabeça até 

a ponta do dedão do pé 

tudo que é seu meu bem 

é meu, é meu, é meu...”. 
 

 

 

5. O texto é fragmento de uma música de Roberto 

Carlos e aborda alguns pronomes possessivos. 

Analise as opções e marque aquela em que o 

pronome possessivo não dá ideia de posse: 
 

a) Ela trouxe sua contribuição, como prometera. 

b) Os pais defenderam seu filho. 

c) Minha esperança é que a situação melhore. 

d) Minha senhora, muito obrigado. 

e) Cumprimos com nossos compromissos. 
 

 

 

6. No verso “também pertence a mim” o uso do 

pronome mim está de acordo com a norma 

gramatical. Nas opções abaixo, apenas em uma 

o uso do pronome mim não segue a referida 

norma, indique-a: 

 

a) Não quis vir até mim. 

b) Sem ti e mim ele não voltaria. 

c) Revoltou-se contra você e mim. 
d) Ele não falaria isso para mim. 

e) Disse para mim analisar com cuidado. 
 

 

 

7. Considerando as frases a seguir relacionadas, 

marque a que não apresenta erro nenhum 

quanto ao uso de algumas palavras ou 

expressões da língua portuguesa: 

 

a) O ministro falou a cerca de vinte jornalistas. 

b) Houve bastante encomendas deste produto. 

c) Ainda não instalaram o corrimão. 

d) Na excursão eles deram uma gorjeta ao motorista. 

e) Estou satisfeito. Seu apoio à iniciativa veio de 

encontro a nossos desejos. 
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Leia o texto 3 e responda a questão 8.   
 

TEXTO 3 

Lema da tropa 

     Na guerra, o general estimula seus soldados antes 

da grande batalha: 

     - Não esqueçam, ao avistar o inimigo, pensem logo 

no lema de nossa tropa: Ou mato, ou morro! 

     Dito e feito. Quando encontraram os inimigos, 

metade do batalhão correu para o mato, e o restante 

para o morro. 

 

Rodolfo Ilari – Introdução à semântica: brincando 

com  a gramática – p. 104 

 

 

8. Da leitura do texto 3 pode-se inferir que o humor 

nele presente é causado. 

a) Pelo fato de o general advertir seus soldados. 

b) Pela covardia dos soldados. 

c) Pela dualidade presente no lema da tropa. 

d) Pela presença de dois verbos no lema. 

e) Pela ignorância dos soldados. 

 

Leia os trechos a seguir para responder a 

questão 9. 

 

Trecho 1 

  O usuário só pagará pelo serviço se obter 

informações sobre o carro roubado.  

                              (Trecho de reportagem de jornal.) 

 

Trecho 2 

Como mostram nossas imagens, o protesto dos 

funcionários municipais terminou em confusão que 

causou danos às instalações da subprefeitura, mas a 

polícia militar não interviu na ação dos manifestantes. 
 

(Fala de um repórter que transmitia ao vivo uma notícia 

em um telejornal). 

 

9. Ao compararmos os trechos 1 e 2, é CORRETO 

afirmar que. 

a) Há, em cada trecho, uma forma verbal que não está 

adequada à variedade padrão do idioma. 

b) Apenas o trecho 1 apresenta inadequação da forma 

verbal. 

c) Apenas o trecho 2 apresenta inadequação da forma 

verbal. 

d) Nos dois trechos as formas verbais foram 

empregadas corretamente. 

e) No trecho 1 a falha seria mais compreensível  que 

no trecho 2. 

 

Leia o texto 4 e responda as questões de 10 a 

12: 
 

TEXTO 4 

Cidadezinha qualquer 
 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar. 
 

Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
 

Devagar ... as janelas olham. 
 

Eta vida besta, meu Deus.  
 

Carlos Drummond de Andrade 
 

 

10. A expressão “ Eta vida besta” pode ser 

substituída sem prejuízo de sentido por: 
 

a) Eta vida triste. 
b) Eta vida sem graça. 
c) Eta vida boa. 
d) Eta vida sem conforto. 
e) Eta vida sem brio. 

11. A palavra que melhor define o tema central do 

texto é: 

a) Cidade 
b) Homem 
c) Vida 
d) Serenidade 
e) Monotonia 

12. Pelo mesmo processo de formação da palavra 

cidadezinha são formadas as palavras: 
 

a) Felizmente e televisão. 

b) Pedreira e livraria. 

c) Laranjeira e infeliz. 

d) Empobrecer e pobrezinho. 

e) Lugarejo e infelizmente. 

 

Leia o texto 5 e responda às questões de 13 a 14. 

 

TEXTO 5 

 

 
13. A charge faz uma crítica: 

 

a) A falta de papel. 

b) A poluição do ar. 

c) Ao computador. 

d) A preservação do meio ambiente. 

e) Ao fim do jornal de papel. 
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14. Analisando a palavra ALIENADINHO 

encontramos: 
 

a) Seis sílabas / um ditongo. 

b) Um hiato / um ditongo. 

c) Um hiato / um dígrafo. 

d) Seis sílabas / onze fonemas. 

e) Sete sílabas / dez fonemas. 

 

15. Quanto à concordância verbal, assinale a opção 

em que a lacuna pode ser preenchida por 

qualquer das duas formas entre parênteses: 
 

a) Um dos seus sonhos ............... morrer na terra 

natal.(era, eram). 

b) Aqui não .......... os sítios onde eu brincava. 

(existe, existem). 

c) Uma porção de sabiás ........ na laranjeira. 

(cantava, cantavam). 

d) Não ....... em minha terra belezas naturais. (falta, 

faltam). 

e) Sou eu que ........ morrer ouvindo o canto do 

sabiá. (quero, quer). 
 

16. Em uma turma do 3º ano que tem 30 alunos, 16 

gostam de Matemática e 20 de História. Quantos 

alunos desta classe gostam de Matemática e de 

História? 

a) No mínimo 6. 

b) Exatamente 16. 

c) No máximo 6. 

d) Exatamente 10. 

e) Exatamente 18. 

 

17. Um comerciante compra 2 maçãs por R$ 0,75, e 

vende 6 maçãs por R$ 3,00. Quantas maçãs o 

comerciante deverá vender para obter um lucro 

de R$ 50,00? 

a) 40. 

b) 52. 

c) 400. 

d) 520. 

e) 600. 

 

18. Se um entre cada 320 habitantes de uma cidade 

é servidor público, então a porcentagem de 

servidores públicos nessa cidade é dada por: 

a) 0,32%. 

b) 3,2%. 

c) 0,3215%. 

d) 0,3125%. 

e) 3,125%. 

 

19. Resolva a expressão: 2 - (-8 + 5) - (6 - 1), e 

marque a opção CORRETA. 

a) -2. 

b) -1. 

c) 0. 

d) 1. 

e) 2. 

20. O m.m.c. de dois números naturais 

consecutivos é igual: 

a) Ao quociente deles. 

b) À 1. 

c) Ao produto deles. 

d) À soma deles. 

e) Impossível determinar. 

 

21. Resolva a expressão: 12 + [-6 - (-5 + 9)], e 

marque a opção CORRETA: 

a) 10. 

b) 6. 

c) 4. 

d) 2. 

e) 1. 

 

22. Uma prova de biologia tem 50 questões. Um 

aluno acertou 30 dessas questões. Qual foi a 

sua taxa de erro? 

a) 40%. 

b) 30%. 

c) 60%. 

d) 50%. 

e) 70%. 

 

23. Um dono de supermercado tem estocado 20 

barris de cachaça, com 150 litros cada um. Vai 

coloca-los em garrafas que contém 0,75 litros 

cada. Quantas garrafas serão utilizadas para 

usar todo o estoque?. 

a) 2.600. 

b) 3.500. 

c) 4.000. 

d) 400. 

e) 350. 
 

24. Em cada passo que um adulto dá equivalem a 

0,6 metros, quantos passos serão necessários 

para andar 2,4 km? 

a) 4.000. 

b) 400. 

c) 40.000. 

d) 3.600. 

e) 400.000. 

 

25. Se 3/4 kg de carne custam R$ 66,00, quanto 

custará um quilo e meio dessa carne? 

a) 132. 

b) 130. 

c) 127,50. 

d) 121,00. 

e) 99,00. 

 

26. Se um dia possui 24 horas, então 9/12 do dia 

correspondem a: 

a) 8 h. 

b) 9 h. 

c) 12 h. 
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d) 18 h. 

e) 20 h. 

 

27. Um supermercado vende copos grandes a R$ 

4,00 a unidade, e copos menores a R$ 2,50 cada. 

Hoje ele vendeu 180 copos, recebendo a 

importância de R$ 666,00. Sabendo disso, 

quantos copos de R$ 2,50 foram vendidos? 

a) 60. 

b) 32. 

c) 36. 

d) 129. 

e) 149. 

 

28. Um trator é alugado ao preço de R$ 3,20 por 

minuto de operação. Se ele funcionar das 9h 

48min até às 11h 16min, o preço do aluguel será 

de: 

a) R$ 81,60. 

b) R$ 89,60. 

c) R$ 128,00. 

d) R$ 281,60. 

e) R$ 409,60 

 

29. Observe as retas a seguir:  

 

 As retas “f” e “g” são paralelas (f // g). 

 

 
Qual será a medida do ângulo â? 

a) 30°. 

b) 45º. 

c) 55º. 

d) 90º. 

e) 180º. 

 

30. Se um triângulo equilátero possui lado de 6 cm, 

qual será seu perímetro?: 

a) 12. 

b) 18. 

c) 24. 

d) 30. 

e) 36. 

 

31. Antes de ser conhecido como Capistrano o 

município recebeu o nome de: 

a) Riacho de Capistrano. 

b) Riachinho. 

c) Maciço de Baturité. 

d) Riachão. 

e) Riachão de Capistrano. 

 

32. A Padroeira de Capistrano é: 

a) Nossa Senhora do Carmo. 

b) Nossa Senhora da Conceição. 

c) Nossa Senhora de Lurdes. 

d) Nossa Senhora de Fátima. 

e) Nossa Senhora de Nazaré. 

 

33. O aniversário do Município de Capistrano é 

comemorado no dia: 

a) 22 de Dezembro. 

b) 22 de Novembro. 

c) 22 de Outubro. 

d) 21 de Novembro. 

e) 21 de Dezembro. 

 

34. Em Capistrano, o futebol é o esporte mais 

praticado. O município possui um dos maiores 

estádios da região conhecido como: 

a) Mineirão. 

b) Gonzagão. 

c) Castelão. 

d) Mirandão. 

e) Gerardão. 

 

35. Capistrano, com garra, te amamos, 

Porque tu és o nosso torrão natal; 

E a Deus por ti, sempre imploramos 

Muita paz e ascensão social. 

 

A estrofe pertence ao Hino de Capistrano cuja 

letra foi escrita por: 

a) Alberto Nepomuceno. 

b) Thomaz Lopes. 

c) Joaquim Osório Duque Estrada. 

d) José Humberto Gomes de Oliveira. 

e) Francisco Manuel da Silva. 

 

36. São importantes recursos hídricos de 

Capistrano os rios: 

a) Pesqueiro e Negro. 

b) Putiú e Pesqueiro. 

c) Putiú e Salgado. 

d) Putiú e Negro. 

e) Salgado e Negro. 

 

37. Sobre o município de Capistrano é INCORRETO 

afirmar: 

a) O topônimo Capistrano é uma alusão a João 

Capistrano Honório de Abreu, grande historiador, 

nascido em Maranguape. 

b) Ele está localizado no Maciço de Baturité. 

c) Foi elevado à categoria de município com a 

denominação de Capistrano pela lei estadual nº 

1153, de 22 de novembro de 1951. 

d) A sua principal atividade econômica é a pesca. 

e) Um de seus principais eventos culturais é a festa de 

sua padroeira comemorada no dia 08 de setembro. 

 

38. Novas regras da “Lei Seca” já estão em vigor, 

por isso, os motoristas devem ficar ainda mais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Capistrano_Hon%C3%B3rio_de_Abreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Capistrano_Hon%C3%B3rio_de_Abreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Capistrano_Hon%C3%B3rio_de_Abreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1951
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atentos. Em relação a “Lei Seca”, caso o 

condutor seja autuado, receberá:  

a) Multa de R$ 1.915,40, suspensão do direito de 

dirigir por 1 ano, habilitação recolhida e carro retido. 

b) Multa de R$ 1.950,30, suspensão da habilitação por 

seis meses e carro retido. 

c) Multa de R$ 1.915,50, suspensão da habilitação por 

1 ano e apreensão do veículo. 

d) Multa de R$ 1.915, 40 e suspensão da habilitação 

por dois anos. 

e) Multa de R$ 1.989,40, suspensão da habilitação por 

2 anos e carro retido. 

 

39. Sobre a nova “Lei Seca”, analise as afirmativas 

a seguir: 

I. O etilômetro é o aparelho utilizado para determinar a 

concentração de bebida alcóolica em uma pessoa, 

analisando o ar exalado dos pulmões. 

II. Com as novas regras da legislação até mesmo a 

ingestão de um bombom de licor ou o uso de 

enxaguante bucal, que contém álcool na fórmula 

podem ser acusados no teste do bafômetro. 

III. No caso do bafômetro apontar 0,05 mg de álcool por 

litro de sangue ou mais, o ato é considerado uma 

infração grave. 

 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S): 

a) I. 

b) II. 

c) I – II. 

d) II – III. 

e) I – II – III. 

 

40. Qual o nome do arquiteto brasileiro, que em 

2012, faleceu aos 104 anos, e uma de suas 

maiores obras arquitetônicas foi projetar a 

capital do Brasil? 

a) Joaquim Barbosa. 

b) Juscelino Kubitschek. 

c) Oscar Niemeyer. 

d) Renan Calheiros. 

e) Jânio Quadros. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

41. Analise a situação hipotética: Em um 

determinado bairro da cidade de Capistrano-CE, 

onde o sistema de esgoto encontra-se deficiente 

aumenta-se o risco de transmissão da: 

a) Varicela.  

b) Diarréia infecciosa.  

c) Doença de Chagas. 

d) Caxumba. 

e) Rubéola. 

 

42. As doenças não transmissíveis, são aquelas 

que não podem passar de uma pessoa para 

outra, são originadas em nosso organismo. 

Qual das opções a seguir é uma doença 

transmissível? 

a) Diabetes. 

b) Tumores. 

c) Tuberculose. 

d) Câncer. 

e) Hipertensão. 

 

43. Analise as afirmativas a seguir: 

I. Apenas os indivíduos que já tenham adquirido a 

doença ou recebido a vacina DTP (mínimo de três 

doses) não correm o risco de adquirir a 

Coqueluche. 

II. As doenças mais comuns e que possuem vacinas 

próprias são: catapora, caxumba, rubéola, sarampo, 

tétano, tuberculose, poliomielite (ou paralisia 

infantil) e diabetes. 

III. Para evitar as doenças contagiosas é preciso manter 

uma alimentação equilibrada, não esquecendo das 

frutas, verduras, legumes, cereais, carnes e ovos 

frescos. 

 

Marque a opção  que apresenta a(s) 

afirmativa(s) CORRETA(S): 

a) I. 

b) I - II. 

c) II - III. 

d) III. 

e) I - III. 

 

44. A dengue é uma doença transmissível e ocorre 

quando a fêmea infectada da espécie vetora 

pica um ser humano suscetível. A contaminação 

dessa fêmea ocorre quando ela pica um 

indivíduo: 

a) não infectado, que nunca apresentou os sintomas 

da doença. 

b) não infectado, mas que se encontra na fase 

virêmica da doença. 

c) não infectado, que não se encontra na fase 

virêmica da doença. 

d) infectado que se encontra na fase virêmica da 

doença. 

e) infectado que não se encontra na fase virêmica da 

doença. 

 

45. Para combatermos a dengue é necessário fazer 

o controle do mosquito: 

a) Anopheles darlingi. 

b) Aedes aegypti. 

c) Culex pipiens. 

d) Lutzomyia flaviscutellata. 

e) Lutzomyia. 

 

46. Dentre as doenças relacionadas a seguir,  quais 

delas na sua forma urbana possui o mesmo 

vetor da dengue? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida_alc%C3%B3olica
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a) Febre amarela. 

b) Febre do Nilo Ocidental. 

c) Leishmaniose tegumentar americana. 

d) Leishmaniose visceral. 

e) Malária. 
 

47. A Tuberculose é uma doença de notificação 

obrigatória, o tratamento desta doença deve ser 

feito à base de: 

I. Corticoide, com duração de aproximadamente seis 

meses. É imprescindível que este não seja 

interrompido – fato que pode ocorrer, 

principalmente, devido aos efeitos colaterais, tais 

como enjôos, vômitos, indisposição e mal-estar 

geral. As medicações são distribuídas 

gratuitamente pelo sistema de saúde, através de 

seus postos municipais de atendimento. 

II. Anti-inflamatório, com duração de 

aproximadamente seis meses. É imprescindível que 

este não seja interrompido – fato que pode ocorrer, 

principalmente, devido aos efeitos colaterais, tais 

como enjoos, vômitos, indisposição e mal-estar 

geral. As medicações são distribuídas 

gratuitamente pelo sistema de saúde, através de 

seus postos municipais de atendimento. 

III. Antibióticos, com duração de aproximadamente 

seis meses. É imprescindível que este não seja 

interrompido – fato que pode ocorrer, 

principalmente, devido aos efeitos colaterais, tais 

como enjôos, vômitos, indisposição e mal-estar 

geral. As medicações são distribuídas 

gratuitamente pelo sistema de saúde, através de 

seus postos municipais de atendimento. 

 

Marque a opção que apresenta o(s) 

medicamento(s) CORRETO(s) para o tratamento 

da Tuberculose: 

a) I. 

b) I - II. 

c) II – III. 

d) III. 

e) I - III. 

 

Leia o texto a seguir que trata das vacinas 

realizadas no primeiro ano de vida da criança, e 

responda as questões 48 e 49: 

“A imunização Ativa realizada através das vacinas, 

acompanhadas pelo calendário de vacinas para 

crianças, são anotadas no cartão de vacinação. As 

vacinas podem ser preparadas de vírus ou bactérias 

inativadas (sem poder de causar doença) usando 

organismos inteiros ou seus produtos. 

Quando a criança recebe a vacina seu organismo 

começa a desenvolver células B ou T de memória, e 

produzindo imunoglobulinas G ou A (IgG ou IgA) que 

poderá mais tarde responder rapidamente contra 

microorganismos que vierem a entrar em contato com a 

criança, fazendo a defesa contra bactérias ou vírus.” 
 

FONTE: (http://www.plugbr.net/vacinacao-calendario-basico-de-vacinas-

para-criancas.) 

48. As primeiras vacinas que devem ser tomadas 

nos primeiros dias de vida são: 

a) BCG e a Tríplice Viral dose única contra sarampo, 

rubéola e caxumba. 

b) BCG e a de Febre Amarela.  

c) BCG e a 1ª dose da Hepatite B. 

d) Tríplice bacteriana e a de Febre Amarela. 

e) Tríplice bacteriana e a 1ª dose de Hepatite B. 
 

49. É possível administrar a primeira dose da 

Vacina Oral de Rotavírus Humano a partir de: 

a) 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade. 

b) 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade. 

c) 4 meses a 24 meses de idade. 

d) 6 meses de idade. 

e) 12 meses de idade. 

 

50. Quando ocorre o aumento do número de casos 

de uma doença de forma brusca, temporária e 

acima do limite esperado, denomina-se: 

a) Pandemia. 

b) Endemia. 

c) Hiperendemia. 

d) Normalidade. 

e) Epidemia. 

 

51. A ingestão de água filtrada e a lavagem das 

mãos sempre que necessário, são orientações 

importantes fornecidas pelos profissionais da 

saúde, visando a profilaxia da: 

a) Tuberculose. 

b) Ascaridíase. 

c) Mononucleose. 

d) Dengue. 

e) Câncer. 

 

52. O agente etiológico da Doença de Chagas é: 

a) Tripanossomas. 

b) Bacilo de Koch. 

c) Citomegalovírus. 

d) Treponema pallidum. 

e) Aedes Aegypti. 

 

53. No que se refere a investigação de epidemias e 

surtos, é INCORRETO afirmar que: 

a) Além da prevenção de novos casos e surtos, a 

investigação desse tipo de evento pode contribuir 

para a descoberta de novos agentes, novas 

doenças e novos tratamentos, além de ampliar o 

conhecimento sobre novas doenças e as já 

conhecidas e fazer com que a população passe a 

ter mais confiança no serviço público de saúde. 
 

b) É essencial a detecção precoce de 

epidemias/surtos para que as medidas de controle 

sejam adotadas oportunamente, de modo que 

grande número de casos e óbitos possam ser 

prevenidos. 
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c) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma 

determinada área, devem ser imediatamente 

submetidos à investigação em profundidade. 

d) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma 

determinada área, não devem ser submetidos à 

investigação em profundidade. 
 

e) O principal objetivo da investigação de uma 

epidemia ou surto de determinada doença 

infecciosa é identificar formas de interromper a 

transmissão e prevenir a ocorrência de novos 

casos. 

 

54. Existem dois tipos de higiene do indivíduo, uma 

física e a outra mental. De acordo com esse 

conceito, assinale a opção INCORRETA:  

a) A higiene pode também ser analisada sob um ponto 

de vista ambiental e social. Em termos ambientais, 

a manutenção de boas condições sanitárias é 

essencial para a manutenção da higiene individual. 

b) A higiene física visa à manutenção de uma 

adequada limpeza do corpo, removendo sujeiras, 

secreções e microorganismos que, durante a 

atividade diária, se tenham instalado sobre ele, 

assegurando assim a manutenção da pele, 

mucosas e outras estruturas, em contato com o 

meio externo. 

c) A higiene mental caracteriza-se pela manutenção 

dos indivíduos em ambientes fechados, que sejam 

susceptíveis de desencadear perturbações 

psíquicas ou neurológicas, bem como a presença 

de estímulos punitivos. 

d) Para a manutenção de uma adequada higiene 

mental, é necessário o respeito pelo período do 

sono, variável consoante a idade e a atividade 

diária, a fim de possibilitar não apenas a 

recuperação física, mas, também, psíquica, já que o 

sono é fundamental para o ordenamento da 

memória.  

e) A higiene física refere-se também a manutenção 

dos ritmos e hábitos de vida que respeitem as 

necessidades do organismo, como, por exemplo, 

uma adequada dieta alimentar. 

 

55. Um profissional de saúde no que se refere às 

doenças de notificação compulsória, no nível 

local, deve notificar: 

a) Todo caso suspeito. 

b) Nenhum caso suspeito deve ser notificado. 

c) Nenhum caso com confirmação clínica. 

d) Apenas os casos com confirmação laboratorial. 

e) Apenas os casos com confirmação clínica. 

 

56. Sobre as atribuições específicas do Agente 

Comunitário de Saúde, analise as afirmativas a 

seguir: 

I. Deve trabalhar com descrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea; 

II. Realizar o cadastramento de todas as pessoas de 

sua microárea (MA) e manter os cadastros 

atualizados; 

III. Realizar o acompanhamento, por meio de visita 

domiciliar, de todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade, de acordo com as necessidades 

definidas pela equipe. 

 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S): 

a) I.  

b) I - II. 

c) II - III. 

d) I – II - III. 

e) I - III. 

 

57. A visita domiciliar tem por finalidade atender às 

pessoas doentes que estão impossibilitadas de 

se locomover até a unidade de saúde. Em 

relação a utilização da equipe de saúde da 

família, analise as afirmativas a seguir: 

I. Entender as funções sociais, econômicas, 

ideológicas e de reprodução da força de trabalho da 

família na sociedade; 

II. Buscar compreender as relações entre os indivíduos 

que compõem uma família e a maneira como estas 

relações contribuem para a existência de processos 

protetores ou de desgaste para a saúde e doença; 

III. Identificar como se expressam, na família, as formas 

de trabalho e vida dos membros que a compõem; 

IV. Fiscalizar no âmbito familiar, exclusivamente, o 

cumprimento ou não de uma orientação feita pela 

equipe de saúde; 

V. Possibilitar uma aproximação com os determinantes 

do processo saúde - doença, no âmbito familiar. 

 

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) 

CORRETA(S): 

a) I - II. 

b) I – II – III - IV. 

c) I – III - V. 

d) I – III - IV. 

e) I – III – IV - V. 

 

58. Sabe-se que o Programa de Saúde da Família foi 

criado para aproximar os serviços de saúde a 

população, coletando-se dados. Marque a opção 

que indica o sistema especial que foi criado 

para gerenciar os dados coletados: 

a) SINCA. 

b) SINAM. 

c) SISNATAL. 

d) SOMASUS. 

e) SIAB.  

 

59. Segundo o Ministério da Saúde, são objetivos 

do modelo de Saúde da Família: 

a) Garantir o atendimento de urgência e emergência 

aos moradores da região. 
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b) Não intervir sobre os fatores de risco aos quais a 

população está exposta. 

c) Estimular a organização do controle social. 

d) Prestar assistência integral a todos da cidade a 

qualquer momento. 

e) Prestar assistência integral contínua, com 

resolutividade e boa qualidade, às pessoas que a 

procurem em demanda espontânea. 

 
60. Para a prevenção de doenças, deve-se ter 

sempre cuidados com a higiene e com a 

alimentação. Diante do exposto, marque a 

opção INCORRETA. 

a) Sempre deixar haver contato entre alimentos crus e 

cozidos na hora de preparar e de guardar na 

geladeira. 

b) Devemos sempre cozinhar bem os alimentos. 

c) Devemos sempre lavar bem os alimentos na hora 

de preparar, principalmente frutas, verduras e 

legumes. 

d) Nunca deixar moscas e outros insetos pousarem 

nos alimentos. 

e) Sempre usar água tratada ou fervida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




