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Cargo: Agente de Vetores e Zoonoses 
 
Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 06. 
                                                           

Insegurança Hospitalar 
 

 "Um doente tem mais probabilidade de morrer ao se 
internar num hospital do que no campo de batalha de 
Waterloo." 

Ao comparar os perigos hospitalares ao confronto 
que marcou a última batalha de Napoleão, o obstetra escocês 
James Young Simpson (1811-1870) não exagerou. 

Quase um século e meio depois, os hospitais 
continuam sendo um ambiente cheio de riscos ao paciente, 
onde frequentemente ocorrem mortes e danos que poderiam 
ter sido evitados se houvesse uma cultura preventiva. 

O marco dessa discussão ocorreu em 1999, quando 
o Instituto de Medicina dos Estados Unidos publicou o relatório 
"To err is human" (Errar é humano), em que estimou em até 
98 mil as mortes evitáveis nos hospitais norte-americanos. 

Em 2009, a OMS recomendou aos hospitais a adoção 
de um checklist antes das cirurgias, capaz de reduzir em 47% 
a mortalidade e as complicações. Perguntar o nome do 
paciente e qual órgão será operado estão entre as 
recomendações. 

Vários países mantêm programas exitosos de 
segurança do paciente, alguns apresentados em junho no 
QualiHosp (congresso sobre qualidade nos serviços de 
saúde). 
                O Brasil acordou tarde para o problema. Só neste 
ano, em 1º de abril, é que o Ministério da Saúde lançou um 
programa para prevenir e reduzir erros dentro dos hospitais. 

São muitas as barreiras pela frente, começando pelo 
fato de que é difícil implantar normas de segurança do 
paciente dentro do caos vivido pela maioria dos hospitais 
brasileiros, por problemas de má gestão e de 
subfinanciamento. 
               Também será preciso mudar a cultura hospitalar de 
esconder o erro por medo da punição. Sem buscar soluções 
preventivas, os problemas se repetem e se agravam. 
 É um caminho longo, mas urgente e necessário. Só 
assim notícias de criança morrendo por receber vaselina na 
veia em vez de soro vão parar de ocupar as páginas dos 
jornais. 

                                                                                                        
(Cláudia Collucci – Folha de S. Paulo – 20/07/2013) 

 
01. Só não está correto o que se diz sobre o texto em: 
a) O autor vale-se de um fato histórico para chamar a atenção 

para um fato da atualidade. 
b) Desde 2009 o Brasil tem um programa de redução e 

prevenção de erros hospitalares. 
c) Muitos erros médicos não são revelados pelos hospitais por 

medo de atos punitivos. 
d) O ponto de vista do autor é que só a prevenção pode 

diminuir tantos erros. 
 
02. “Vários países mantêm programas exitosos de segurança 
do paciente”, a palavra em destaque no trecho acima só não 
pode ser substituída no texto por: 
a) Minuciosos                        
b) Bem sucedidos.  
c) Vitoriosos.              
d) Satisfatórios. 
 
03. Em que tempo e modo está flexionado o verbo destacado 
no trecho “...ocorrem mortes e danos que poderiam ter sido 
evitados se houvesse uma cultura preventiva”? 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
c) Pretérito perfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 

04. Como se classifica a oração em destaque do trecho:” O 
Ministério da Saúde lançou um programa para  prevenir erros 
dentro dos hospitais” ? 
a) Subordinada adverbial consecutiva. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada adverbial final. 
d) Subordinada substantiva completiva nominal. 
 
05. Em qual frase o termo destacado exerce a função de 
objeto direto? 
a) O Brasil acordou tarde para o problema. 
b) Os hospitais continuam sendo um ambiente cheio de riscos. 
c) Vários países mantêm programas exitosos de segurança do 

paciente. 
d) Sem buscar soluções preventivas, os problemas se 

repetem e se agravam. 
 
06. Os termos destacados em “Um doente tem mais 
probabilidade de morrer ao se internar num hospital do que no 
campo de batalha de Waterloo”, classificam-se, 
respectivamente, como: 
a) Substantivo – verbo – substantivo – preposição. 
b) Adjetivo – verbo – substantivo – preposição. 
c) Substantivo – adjetivo – verbo – artigo. 
d) Adjetivo – verbo – advérbio – substantivo. 
 
07. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase 
está errado. 
a) Assisti à jogos memoráveis nesta quadra. 
b) Acostumei-me à tranquilidade daquele lugar. 
c) Várias pessoas às quais ele se referiu não estavam lá. 
d) Fui até às últimas consequências. 
 
08. Em qual das orações o verbo ensinar é intransitivo?  
a) Gabriel ensina música ao filho. 
b) Minha professora de filosofia ensina muito bem. 
c) Neste clube ensinam natação. 
d) Os bons livros ensinam às pessoas. 
 
09. Qual frase apresenta a regência nominal errada? 
a) Estava propenso em dar-lhe uma lição. 
b) Este projeto é passível de mudanças. 
c) Este cargo não é acessível a todos. 
d) Aquele caminho dá acesso à rodovia. 
 
10. Em qual opção a concordância verbal está errada? 
a) Houve várias manifestações de protesto. 
b) Mais de um atleta estabeleceu novo recorde. 
c) Faz dois anos que não tiro férias. 
d) Vossa Senhoria estais melhor agora. 
 
11. Em qual alternativa há uma palavra escrita 
ortograficamente errada? 
a) O concerto de minha bicicleta ficou muito caro. 
b) O prefeito não está no paço municipal hoje. 
c) O diretor ratificou hoje suas ordens de ontem. 
d) Muitos haitianos são imigrantes ilegais aqui. 
 
12. Em que frase o uso da palavra porque não está correto? 
a) Não sei o motivo por que ele não veio. 
b) Ela é uma criança cheia de porquês. 
c) Vá agora porque mais tarde vai chover. 
d) Ele está chorando, você sabe porquê ? 
 
13. Quantos fonemas há, respectivamente, em carreta, 
exceção e tóxico? 
a) 07, 07 e 06.                            
b) 07, 07 e 07. 
c) 06, 06 e 07. 
d) 06, 06 e 06. 
 
 
 
 
 
 






2 

 

Texto para as questões 14, 15 e 16. 
 

Confete 
 

 A menina se olhou no espelho e suspirou contente. 
Não fosse pela pinta à direita, feita com lápis de sobrancelha 
da mãe, estaria tudo perfeito. Que fazer? A pinta era horrível, 
mas a mãe insistira. O resto estava ótimo. Os olhos 
contornados de preto, o batom vermelho, o cabelo preso pela 
tiara de pedras cor-de-rosa, com dois tufos de plumas, um de 
cada lado. E, acima de tudo, a roupa. Era a mais linda fantasia 
de bailarina que sua mãe lhe fizera nos últimos anos. A malha 
cor-de-rosa fora bordada de canutilhos e lantejoulas em 
diferentes tons de rosa e prata, formando um desenho de 
coração bem na frente. Tudo combinando com as meias finas 
e as sapatilhas, iguais às de uma bailarina de verdade. 
 Saiu do quarto e foi até a cômoda que ficava junto à 
janela da sala. Em cima do móvel, como já sabia, estava o 
saco de filó cheio de confete e o embrulho comprido, de papel, 
contendo rodelas de serpentina. Lança-perfume, não. Podia 
cair no olho e arder. Sua mãe não deixava. Tampouco 
deixava-a ir à praça. Lá, o carnaval dos clóvis e dos 
mascarados era muito perigoso. Melhor era mesmo fazer o 
que faria agora: vestir a fantasia e ir para o muro da casa, 
apreciar o movimento. 

                                                                                                                    
(Heloísa Seixas – Contos mínimos) 

 
14. A palavra tampouco na oração “Tampouco deixava-a ir à 
praça”, só não pode ser substituída por: 
a) Também não.                            
b) Até. 
c) Muito menos. 
d) Nem. 
 
15. A vírgula separa que tipo de oração no trecho “A pinta era 
horrível, mas a mãe insistira.”? 
a) Oração coordenada assindética. 
b) Oração coordenada sindética. 
c) Oração subordinada adverbial. 
d) Oração subordinada adjetiva. 
 
16. Qual a forma correta no plural de lança-perfume, coração 
e cor-de-rosa? 
a) Lança-perfume, corações, cores-de-rosa. 
b) Lanças-perfumes, coraçãos, cor-de-rosas. 
c) Lanças-perfumes, coraçãos, cores-de-rosa. 
d) Lança-perfumes, corações, cor-de-rosa. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Como é chamado o Sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças 
de notificação compulsória? 
a) NOTIVISA. 
b) SINAN. 
c) SINASC. 
d) SIM. 
 
18. Problemas ambientais são simultaneamente problemas de 
saúde, pois afetam os seres humanos e as sociedades. A 
preocupação com os efeitos na saúde provocados pelas 
condições ambientais é evidente desde a antiguidade, mas 
acentuou-se em meados dos séculos XVIII e XIX quando os 
problemas ambientais sobre a saúde estiveram associados 
aos efeitos do rápido e intenso processo de industrialização e 
urbanização. Assinale a alternativa que cita as condições 
ambientais que podem ser preocupantes a saúde humana. 
a) Poluição química. 
b) Qualidade do ar e da água. 
c) Condições sanitárias insuficientes. 
d) Todas estão corretas. 
 
 
 

19. A atenção primária à saúde (APS) baseia-se em: 
a) Métodos e tecnologias difíceis, cientificamente 

fundamentadas e socialmente aceitas, disponibilizadas ao 
alcance universal da população como ultimo nível de 
contato com o sistema de saúde, provendo cuidados o 
mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem 
e trabalham. 

b) Acompanhar o desempenho dos medicamentos que já 
estão no mercado. Proteger as populações de danos 
causados por produtos comercializados, por meio da 
identificação precoce do risco e intervenção oportuna. 

c) Métodos e tecnologias simplificadas, cientificamente 
fundamentadas e socialmente aceitas, disponibilizadas ao 
alcance universal da população como primeiro nível de 
contato com o sistema de saúde, provendo cuidados o 
mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem 
e trabalham. 

d) Acompanhar o desempenho dos medicamentos que ainda 
não estão no mercado. Proteger as populações de danos 
causados por produtos que ainda não são 
comercializados, por meio da identificação precoce do 
risco e intervenção oportuna. 

 
20. O SUS (Sistema Único de Saúde) foi criado em que ano? 
a) 1988. 
b) 1898. 
c) 1989. 
d) 1990. 
 
21. O SUS (Sistema Único de Saúde) foi criado para oferecer 
atendimento igualitário e cuidar e promover a saúde de toda a 
população. Como era o modelo de saúde adotado antes da 
instituição do SUS? 
a) Práticas de saúde que buscavam religar o conhecimento 

fragmentado por meio de ações interdisciplinares e 
intersetoriais. 

b) Processo saúde-doença nos ambientes de vida e de 
trabalho, com a finalidade de concretizar o direito à saúde, 
em estreito diálogo com os movimentos sociais 
organizados. 

c) O modelo dividia os brasileiros em três categorias: os que 
podiam pagar por serviços de saúde privados; os que 
tinham direito à saúde pública por serem segurados pela 
previdência social (trabalhadores com carteira assinada); e 
os que não possuíam direito algum. 

d) Conceituava a saúde como um campo de disputas de 
projetos de sociedade e visões de mundo que se atualizam 
nas formas de conceber e organizar os discursos e as 
práticas relativas à educação no campo da saúde. 

    
     22. Qual é o Soro utilizado para o tratamento dos 

envenenamentos provocados por picadas de serpentes do 
gênero Micrurus (corais verdadeiras)? 
a) Soro Antibotrópico. 
b) Soro Anticrotálico. 
c) Soro Antibotrópico-laquético. 
d) Soro Antielapídico. 
 
23. Como é denominado o envenenamento causado pela 
inoculação de toxinas, através das presas de serpentes 
(aparelho inoculador), podendo determinar alterações locais 
(na região da picada) e sistêmicas? 
a) Acidente Ofídico. 
b) Acidente por Himenópteros. 
c) Acidente Araneídico. 
d) Calazar. 
 
24. As leishmanioses são doenças infecciosas, causadas por 
diferentes espécies de: 
a) Protozoários. 
b) Vírus. 
c) Fungos. 
d) Bactérias. 
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25. Assinale a alternativa que relata os sintomas da 
Leishmaniose visceral: 
a) Febre. 
b) Fraqueza. 
c) Ao exame médico, o fígado e o baço poderão estar 

aumentados. 
d) Todas estão corretas. 
 
26. O tracoma é uma doença inflamatória que afeta 
principalmente qual órgão do corpo humano?  
a) Pulmões. 
b) Coração. 
c) Olhos. 
d) Fígado. 
 
27. Qual é o micro-organismo responsável por provocar o 
Tracoma?  
a) Corynebacterium. 
b) Toxoplasma Gondii. 
c) Trypanosomatidae. 
d) Chlamydiatrachomatis. 
 
28.  Qual é a principal forma de transmissão da Difteria? 
a) Cães contaminados. 
b) Ratos infectados. 
c) Contato direto de pessoa acometida, ou portadores com 

pessoa suscetível, através de secreções oronasais 
eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. 

d) A transmissão ocorre quando o mosquito pica uma pessoa 
ou primata infectados, normalmente em regiões de floresta 
e cerrado, e depois pica uma pessoa saudável que não 
tenha tomado a vacina. 

 
29. Como é chamado o protozoário que causa a 
Toxoplasmose? 
a) Chlamydiatrachomatis. 
b) Toxoplasma gondii. 
c) Aedes aegypti. 

d) Trypanosoma cruzi. 
 
30. Assinale a alternativa que descreve uma 
obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde – SUS. 
a) Atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas 

cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. 
b) Atendimento particular, sendo proibidas cobranças de 

dinheiro sob qualquer pretexto. 
c) Atendimento público a qualquer cidadão, sendo realizadas 

cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
 
31. O que é Esquistossomose Mansônica? 
a) Doença infecto-contagiosa transmitida pelo Mycobacterium 

tuberculosis. 
b) Doença inflamatória provocada pela 

bactéria Chlamydiatrachomatis. 
c) Enfermidade parasitária desencadeada pelo helminto 

Schistosoma mansoni. 
d) Moléstia infecto-contagiosa aguda do trato respiratório 

transmitida pela bactéria Bordetellapertussis. 
 
32. Qual das alternativas abaixo não é uma forma de 
prevenção de Esquistossomose? 
a) Esteja atento às normas básicas de higiene e saneamento 

ambiental. Evite contato com a água represada ou de 
enxurrada que pode estar infestada pelo parasita. 

b) Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a 
boca e o nariz, ao tossir ou espirrar. 

c) Use roupas adequadas, botas e luvas de borracha se tiver 
que entrar em contato com águas supostamente 
infectadas. 

d) Evitar o contato com águas onde existam os caramujos 
hospedeiros intermediários infectados. 

 
 

33. Qual a doença que o seu principal reservatório é 
constituído pelos roedores sinantrópicos, das espécies 
Rattusnorvegicus (ratazana ou rato de esgoto), 
Rattusrattus (rato de telhado ou rato preto) e Mus 
musculus (camundongo ou catita)? 

a) Tuberculose. 
b) Coqueluche. 
c) Esquistossomose. 
d) Leptospirose. 
 
34.  Assinale a alternativa que apresenta exemplo de 
doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado: 
a) Dengue. 
b) Esquistossomose. 
c) Leptospirose. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35. O que são Doenças Transmissíveis emergentes e 
reemergentes? 
a) São denominadas de emergentes aquelas doenças que 

surgiram, ou foram identificadas, no passado. As 
reemergentes, por sua vez, são as que surgiram 
recentemente. 

b) É a identificação das reações transfusionais – os eventos 
adversos resultantes do uso terapêutico de sangue e 
hemocomponentes – pelos serviços de saúde que realizam 
assistência hemoterápica. 

c) São denominadas de emergentes aquelas doenças que 
surgiram, ou foram identificadas, em período recente, ou 
aquelas que assumiram novas condições de transmissão, 
seja devido a modificações das características do agente 
infeccioso, seja passando de doenças raras e restritas 
para constituírem problemas de saúde pública. As 
reemergentes, por sua vez, são as que ressurgiram como 
problema de saúde pública, após terem sido controladas 
no passado. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
 
36. Como a Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância 
Epidemiológica (VE)? 
a) “Um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. 

Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até 
o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 
universal e gratuito para toda a população do país” . 

b) “Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos”.  

c) “É o trabalho de acompanhamento do desempenho dos 
medicamentos que já estão no mercado. Protege as 
populações de danos causados por produtos 
comercializados, por meio da identificação precoce do 
risco e intervenção oportuna”. 

d) “É o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas 
técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-
comercialização, com vistas a recomendar a adoção de 
medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde 
da população”. 

 
37. Como é denominada a comunicação da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade 
sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, 
para fim de adoção de medidas de intervenção 
pertinentes? 
a) Notificação. 
b) Diagnóstico. 
c) Farmacovigilância. 
d) Glossário. 
 
38. Qual é o modo de transmissão do vírus da Influenza 
Pandêmica (H1N1)? 
a) A transmissão se dá pela liberação de seus ovos através 

das fezes do homem infectado. Em contato com a água, os 
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ovos eclodem e libertam larvas que morrem se não 
encontrarem os caramujos para se alojar. Se os 
encontram, porém, dão continuidade ao ciclo e liberam 
novas larvas que infectam as águas e posteriormente os 
homens penetrando em sua pele ou mucosas. 

b) A transmissão ocorre pela inoculação do vírus contido na 
saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura 
e, mais raramente, pela arranhadura e/ou lambedura de  
mucosas. 

c) O modo mais comum é a transmissão direta (pessoa a 
pessoa), por meio de pequenas gotículas de aerossol 
expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus (ao falar, 
tossir e espirrar) às pessoas suscetíveis. Também há 
evidências de transmissão pelo modo indireto, por meio do 
contato com as secreções do doente. Nesse caso, as 
mãos são o principal veículo, ao propiciarem a introdução 
de partículas virais diretamente nas mucosas oral, nasal e 
ocular. 

d) A transmissão é feita através da picada do mosquito, que 
se reproduz na água limpa parada. 

 
39. Qual a doença em que as principais fontes de infecção 
são a ingestão de alimentos ou água contaminados pelo 
agente etiológico, ocorre mais raramente na transmissão 
sexual, devido a contato oral-anal e a falta de higiene 
domiciliar pode facilitar a disseminação nos componentes 
da família? 
a) Febre amarela. 
b) Coqueluche. 
c) Malária. 
d) Amebíase. 
 
40. Qual é o mecanismo usado para controlar algumas 
doenças infectocontagiosas, que consiste na inoculação de 
um antígeno na corrente sanguínea de uma pessoa, 
visando à produção de anticorpos? 
a) Vigilância. 
b) Epidemiologia. 
c) Vacina. 
d) Notificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







