
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/07/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
� Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

� As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

MATEMÁTICA: 
11 a 15 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 
� O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

AGENTE DE ENDEMIAS 

Realização: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 06. 
 

 
Sua forma de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade 
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Se por um lado o momento econômico e político só nos inspira incerteza, por outro sabemos muito bem 
o que precisa ser recuperado nos dois ambientes: credibilidade. Diante da divisão que se estabeleceu no país 
entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como as tensões e 
desconfianças a respeito de outras figuras políticas, recuperar a confiança da população neste cenário não será 
tarefa simples.  

De um modo geral, nós ainda não temos uma visão muito clara sobre o que o futuro pode reservar para o 
Brasil tanto no quadro político quanto no econômico. Mas já que tocamos no assunto credibilidade, vale trazer 
uma discussão de como um elemento muito simples pode afetar drasticamente a forma como enxergamos 
alguém: o poder do contato visual.  

Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o assunto é flertar. No entanto, não dá para 
subestimar o efeito dos olhares em uma disputa política. No ano 2000, por exemplo, o candidato às eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, Al Gore, acabou perdendo um debate em função da linguagem corporal 
utilizada. Quando o oponente, George W. Bush, falava algo, Al Gore logo tratava de rolar os olhos para cima e 
suspirar de forma audível, como forma de demonstrar desdém em relação ao oponente. 

Se o objetivo era levar o público a não dar crédito para as declarações do rival, o tiro acabou saindo pela 
culatra. O exagero no olhar desdenhoso por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no 
debate e ganhasse as eleições. O fato inclusive foi destacado pela rede de TV CNN, em reportagem que 
mostrava momentos marcantes em debates presidenciais.  

A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia (USC) já, inclusive, 
enumerou alguns efeitos causados por diferentes olhares. Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de 
chamar atenção. Por essa razão que candidatos à presidência tendem a levar vantagem em manter o discurso a 
maior parte do tempo olhando diretamente para a câmera, ou seja, direto para o telespectador. 

Um olhar disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade. Em 
contrapartida, se a pessoa exagerar na hora de chamar a atenção de alguém e passar a encará-la por tempo 
demais, o efeito  pode ser desastroso. Em geral, estudos sugerem que passar mais de 10 segundos encarando 
alguém leva a pessoa a ativar o sistema de defesa e querer sair daquela situação. Piscar excessivamente, por 
outro lado, é um sinal que demonstra uma tentativa de mentir.  
Se isso funciona no âmbito político, sua forma de olhar para as pessoas também pode ser fundamental para 
definir os rumos de uma negociação importante, uma reunião com clientes ou tentativa de concluir uma grande 
venda. Pratique em casa, com amigos, com o próprio espelho. É um exercício que pode te levar conquistar 
ótimos resultados financeiros. 
 

 (SUA FORMA de olhar as pessoas diz muito sobre credibilidade. Samy Dana. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/2.html - 
Acesso em: 22/04/2016). 

 
01. Sobre o texto I, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a opção CORRETA. 
 

I. No texto, não existe uma tomada de posição clara do autor sobre a questão de este ser ou não favorável ao 
impeachment de Dilma Rousseff; 

II. O texto visa principalmente a dar dicas para o leitor, para que este consiga identificar os políticos que falam a 
verdade e os que mentem, a partir das pistas de linguagem corporal que são percebidas quando eles se 
expressam publicamente; 

III. De acordo com o texto, o contato visual é tão importante que existem estudos que explicam diferentes formas 
de olhar e possíveis efeitos que isso pode ter sobre a pessoa que está sendo mirada. Por exemplo, 
candidatos à presidência procuram chamar a atenção do público, quando olham diretamente para a câmera, 
dando a impressão que conversam com o espectador; 

IV. Os estudos desenvolvidos em universidades americanas interpretaram, inclusive, o olhar de Al Gore durante 
as eleições presidenciais dos EUA, em 2000, e provaram que o candidato desdenhava do opositor George 
W. Bush.  
  

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  (D)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  (E)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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02. Com base na interpretação do Texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Além de ser utilizado para flertar, estudos comprovam que o poder do olhar pode ser decisivo em decisões 
políticas, como é o caso do impeachment da Presidente Dilma Rousseff.  

(B) O olhar de George W. Bush foi destaque na rede CNN, por tentar desestabilizar seu oponente, o que fez 
com que o político se destacasse no debate e ganhasse as eleições. 

(C) Olhar diretamente para o espectador através da câmara faz com que os candidatos à presidência tomem a 
frente na corrida eleitoral. 

(D) Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de se chamar atenção, mas, segundo estudos, somente 
se esse olhar durar até 10 segundos. 

(E) O contato visual pode te levar a alcançar ótimos resultados financeiros, apesar de funcionar melhor no êxito 
da vida política, como demonstrou Al Gore. 

 
03. Considerando elementos linguísticos utilizados no texto I e os sentidos produzidos a partir de seus usos, assinale 

a opção INCORRETA. 
 

(A) O autor fez uma elipse, logo na primeira linha do primeiro parágrafo, criando um efeito estilístico na 
construção linguística do período que iniciou o texto, evitando uma repetição. 

(B) “No entanto”, que aparece na linha 10, liga por oposição a ideia que será apresentada no período seguinte 
àquela que foi apresentada no período anterior. 

(C) “Em contrapartida”, na linha 24, acrescenta a informação apresentada no período anterior de que um olhar 
disperso ou constantemente mirado para baixo denota falta de confiança e inferioridade.  

(D) O segundo parágrafo funciona também para ligar as ideias apresentadas no primeiro e no terceiro 
parágrafos: a instabilidade política e econômica do Brasil, no primeiro, e o poder do contato visual, no 
terceiro. 

(E) A expressão “O fato”, utilizada na linha 17, refere-se, anaforicamente, à informação sobre o exagero no 
olhar desdenhoso de Al Gore que contribuiu para que Bush se sobressaísse no debate e ganhasse as 
eleições dos EUA. 

 
04. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção CORRETA sobre o trecho: “O exagero no olhar desdenhoso 

por parte de Al Gore acabou fazendo com que Bush se destacasse no debate e ganhasse as eleições”.  
 

I. O período é composto tanto por coordenação quanto por subordinação, sendo três orações coordenadas e 
uma subordinada substantiva objetiva direta; 

II. O período é composto apenas por subordinação, já que a oração subordinada substantiva objetiva indireta 
atua como catalizadora das orações coordenadas assindéticas aditivas; 

III. As três orações que compõem o período supracitado podem ser classificadas em: oração coordenada 
sindética, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada assindética aditiva. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a assertiva III está correta. 
(E) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

 
05. Quanto à composição morfossintática do trecho “Muita gente pode reconhecer o poder dos olhares quando o 

assunto é flertar”, pode-se afirmar que: 
 

(A) A locução verbal “pode reconhecer” ocupa a posição de núcleo do predicado verbal e exige um objeto 
indireto para complementar o seu sentido. 

(B) A composição do predicado desta oração pode ser representada da seguinte maneira: Locução verbal + 
Objeto direto + Adjunto adverbial (função exercida pela oração subordinada adverbial). 

(C) A oração “quando o assunto é flertar” não pode ser considerada adjunto adverbial, pois se refere a “o poder 
dos olhares”, devendo ser classificada como oração subordinada adjetiva. 

(D) “Muita gente” é o sujeito composto da oração principal, pois possui dois núcleos, com “muita” servindo como 
intensificador de “gente”. 

(E) A oração “quando o assunto é flertar” é uma subordinada substantiva que ocupa a função de adjunto 
adverbial na oração principal. 
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06. Ainda de acordo com o texto I, assinale a opção CORRETA, em relação à utilização dos sinais de pontuação. 
 

(A) No trecho “O fato inclusive foi destacado pela Rede de TV CNN”, na linha 17, a palavra “inclusive” poderia 
ter vindo, sem prejuízo de sentido, entre vírgulas. 

(B) Se uma vírgula tivesse sido usada antes do pronome “que”, no trecho “estudos sugerem que passar mais de 
10 segundos encarando alguém...”, na linha 25, o sentido estaria preservado e não haveria inadequação na 
pontuação. 

(C) O ponto final do trecho “Olhar diretamente para alguém é um meio eficiente de chamar atenção. Por essa 
razão...”, nas linhas 20 e 21, poderia ser substituído por uma vírgula, uma vez que a oração subsequente se 
relaciona com a anterior. 

(D) Uma vírgula poderia ter sido colocada depois de “Por essa razão”, no trecho “Por essa razão que 
candidatos à presidência tendem a levar vantagem” (linha 21), semelhantemente às que foram colocadas 
depois de “De um modo geral”, “No entanto” e “Em contrapartida”, nas linhas 6, 10 e 23/24, 
respectivamente. 

(E) No trecho “A questão do contato visual é tão relevante que a Universidade do Sul da Califórnia”, na linha 19, 
a expressão “é tão relevante” poderia ter vindo entre vírgulas, uma vez que, quando lemos o texto, fazemos 
uma pausa neste trecho. 

 
O texto II a seguir é uma letra de música. Leia-o para responder às questões de 07 a 09. 
 

A CARTA (Erasmo Carlos) 
 
1   Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, 
2   Porque veio a saudade visitar meu coração. 
3   Espero que desculpes os meus erros, por favor, 
4   Nas frases desta carta  
5   Que é uma prova de afeição. 
6   Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás 
7   Resposta imediata me chamando de meu bem. 
8   Porém o que me importa 
9   É confessar-te uma vez mais 
10 Não sei amar na vida mais ninguém. 
 

 
 
11  Tanto tempo faz 
12  Que li no teu olhar 
13  A vida cor-de-rosa que eu sonhava. 
14  E guardo a impressão 
15  De que já vi passar 
16  Um ano sem te ver, 
17  Um ano sem te amar. 
18  Ao me apaixonar 
19  Por ti não reparei 
20  Que tu tivesses só entusiasmo. 
21  E para terminar, amor, assinarei 
22  Do sempre, sempre teu 
 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html - Acesso em 24/04/2016. 
 
 
07. Quanto aos sentidos apresentados a partir da leitura e interpretação do texto II, assinale a opção INCORRETA.  
 

(A) O texto é uma letra de música, em que se utiliza de traços constantes de outro gênero textual, a fim de 
construir um efeito de sentido na música.  

(B) É possível afirmar que, neste texto, o gênero carta pessoal está a serviço do gênero letra de música, uma 
vez que a função da letra de música não coincide com a função da carta pessoal. 

(C) Da forma como o texto se apresenta, é possível afirmar que o locutor aproveitou uma carta pessoal escrita 
anteriormente e a transformou em uma letra de música. 

(D) Não existe, no texto, uma expressão linguística que nos permita afirmar certamente que se trataria de uma 
carta escrita por um homem e endereçada a uma mulher. 

(E) Expressões como “mal traçadas linhas”, “desculpes os meus erros” e “Do sempre, sempre teu” são 
construções linguísticas que lembram um perfil de texto. 

 
08. Quanto aos elementos linguísticos utilizados no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O texto está escrito na primeira pessoa do singular, que se dirige ao seu interlocutor, utilizando as formas 
pronominais “tu”, “te” e “ti”, que identificam a segunda pessoa. 

(B) “Escrevo-te” e “Espero” são formas verbais no presente do modo indicativo, mas “li” e “sonhava” são formas 
verbais do modo indicativo no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente. 

(C) O pronome da primeira pessoa do caso reto fica elíptico na maioria de suas ocorrências, mas é possível 
recuperá-lo a partir da desinência de verbos. 

(D) Quando o sujeito da oração é “EU” ou “TU”, o verbo concorda em gênero e número, como em “Espero que 
desculpes” e “Talvez tu não a leias”. 

(E) “Tu” é pronome pessoal do caso reto e “te” e “ti” são pronomes pessoais do caso oblíquo.  
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09. Considerando os valores de elementos linguísticos que aparecem no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, a expressão cor-de-rosa permanece com hífen, 
conforme aparece no texto. 

(B) “Porque”, na linha 02, está assim grafada no texto, pelo fato de ter valor de uma conjunção explicativa, 
tendo o sentido aproximado a “uma vez que” e “por qual razão”. 

(C) Se o locutor tivesse utilizado o pronome “você” em vez de “tu”, teria que alterar a concordância verbal nos 
trechos em que esse pronome aparecesse. 

(D) Tanto a expressão “meu amor”, na linha 01, como a palavra “amor”, na linha 21, têm valor de vocativo, por 
isso que aparecem entre vírgulas. 

(E) No trecho “Nas frases desta carta”, a forma pronominal “desta” é formada pela contração da preposição “de” 
mais o pronome demonstrativo “esta”. 

 
10. “Não temais ímpias falanges / Que apresentam face hostil / Vossos peitos, vossos braços / São muralhas do 

Brasil [...]”. Levando em consideração o trecho do Hino da Independência do Brasil, pode-se afirmar que as 
unidades lexicais em negrito apresentam o sentido, respectivamente, de: 

 
(A) Tropas desumanas; ameaçadora. 
(B) Bando cruel; mal-humorada. 
(C) Polícia inimiga; agressiva. 
(D) Patrulha herege; desfavorável.  
(E) Exército ateu; desumana. 

 
 
 
 
 
11. Sabe-se que a função ���� � 0,0001	�
 � 0,1	� � 50, para 200 � � � 900 calcula o custo por unidade de 

mercadoria produzida por uma empresa (em reais). Sendo � a produção mensal em toneladas desta mercadoria, 
a quantidade mínima de toneladas desta mercadoria que deverão ser produzidas para se obter um custo mínimo 
por unidade será de  

 
(A) 200	��������� 
(B) 300	��������� 
(C) 500	��������� 
(D) 600	��������� 
(E) 800	��������� 

 
 
12. No triângulo ∆���, �  é um ângulo reto e a medida do ângulo �!  é 30°. Se �#$$$$ % ��$$$$, #&$$$$ % ��$$$$, &'$$$$ % ��$$$$ e ��$$$$ �

80	�(, a medida do segmento �'$$$$ é  

 
(A) 2	�( 
(B) 4	�( 
(C) 5	�( 
(D) 8	�( 
(E) 10	�( 

 
 
 

MATEMÁTICA 
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13. Um auditório de uma escola tem 512 lugares. A diretora pretende colocar cadeiras neste auditório distribuído da 
seguinte maneira: na primeira fila 17 cadeiras, na segunda fila 19, na terceira 21 e assim sucessivamente até 
completar as � filas. O número total de filas deste auditório será de  

 
(A) 16	+,���. 
(B) 21	+,���. 
(C) 24	+,���. 
(D) 30	+,���.  
(E) 32	+,���. 

 
 
14. Em uma biblioteca pública tinha 1.200 livros de matemática e português. A razão entre os números de livros de 

matemática e o número de livros de português era de 
.

/
. A direção da biblioteca neste mês comprou mais 450 

novos livros dessas mesmas áreas e essa razão passou a ser de 
.



. A quantidade de livros de matemática que a 

biblioteca tem agora é de 
 

(A) 250  
(B) 350  
(C) 450  
(D) 500 
(E) 550  

 
 
15. Em uma pesquisa feita com um grupo de 8.500 turistas em um hotel em Luís Correia, 3.572 deles preferem a 

praia, 2.837 preferem a piscina, e 2.351 não tem nenhuma das preferencias anteriores. O número de turistas que 
preferem praia e piscina é 

 
(A) 180 
(B) 260 
(C) 280 
(D) 375 
(E) 400 

 
 
 
 
16. Sobre sistemas operacionais, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) A suíte Office pode funcionar sem um sistema operacional instalado no computador. 
(B) A suíte OpenOffice só funciona no sistema operacional Ubuntu. 
(C) O sistema operacional Windows só consegue executar um programa de cada vez. 
(D) O Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux. 
(E) O Menu Iniciar está presente em todos os sistemas operacionais. 

 
17. Assinale a opção que indica o funcionamento na fórmula =média(B4:F4)/2 no Excel 2013. 

 
(A) Calcula a média das células B4 e F4. 
(B) Calcula a média das células B4 e F4 e divide o resultado por 2. 
(C) Calcula a média das células de B4 a F4 e divide o resultado por 2. 
(D) Calcula a média das células de B4 a F4. 
(E) A fórmula não calcula nada, pois apresenta um erro. 

 
18. Indica um hardware que controla o fluxo de entrada e saída de informações em uma rede. 

 
(A) Antivírus      (B)  Cavalo de Troia      (C)  Spam    (D)  Firewall  (E)  Malware 

 
19. Assinale a alternativa que NÃO representa extensão de arquivo referente a programa de apresentações no 

Office/OpenOffice/BrOffice: 
 

(A) ppt        (B)  pps        (C)  pptx         (D)   odp       (E)  cdr 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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20. Sobre a suíte de escritório Office, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) No Word 2013, é possível abrir e editar arquivos do tipo PDF. 
(B) No Excel, é possível fazer apresentações. 
(C) O Impress é o software da suíte Office responsável por fazer as apresentações. 
(D) A opção de verificar ortografia está presente somente no Word. 
(E) Não é possível copiar uma imagem do Word e colar no Powerpoint. 

 
 
 
 
 
21. Na tuberculose, o objetivo da busca ativa de sintomático respiratório (SR) é identificar precocemente os casos 

bacilíferos, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo. Marque a opção 
CORRETA em relação à estratégia operacional para busca ativa de SR. 

 
(A) Interrogar sobre a tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar duas 

amostras de escarro: uma no momento da identificação e outra no dia seguinte. 
(B) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de 

escarro; coletar uma amostra de escarro no momento da identificação. 
(C) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de 

escarro; coletar três amostras de escarro: uma no momento da identificação, outra no dia seguinte e outra 
após o resultado da segunda amostra. 

(D) Interrogar sobre a presença e duração da tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de 
escarro; coletar duas amostras de escarro: uma no momento da identificação e outra no dia seguinte.  

(E) Interrogar sobre a tosse; orientar os SR identificados para a coleta do exame de escarro; coletar amostras 
mensais de escarro, até completar 06 meses. 

 
22. A contaminação das pessoas pela leptospirose ocorre: 

 
(A) Por meio do contato pessoa a pessoa, pelas vias aéreas. 
(B) Quando entram em contato com água ou lama contaminada pela urina de roedores (ratazanas, ratos de 

telhado e camundongos).  
(C) Por meio de sangue, urina e relações sexuais. 
(D) Por meio de relações sexuais e sangue. 
(E) Alimentos e água contaminada e urina. 

 
23. Marque a opção CORRETA em relação às ações de educação em saúde do processo educativo no programa da 

raiva. 
 

(A) Estimular a posse responsável de animais; Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de 
estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Não valorizar a proteção do cão errante, 
mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e 
agressões que os mesmos podem ocasionar. 

(B) Estimular a posse responsável de animais; Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de 
estimação, visando à não ocorrência de prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, 
mostrando o potencial zoonótico como reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e 
agressões que os mesmos podem ocasionar. 

(C)  Incentivar os proprietários a realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência de 
prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como 
reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem 
ocasionar. 

(D) Incentivar os proprietários a não realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência 
de prenhes indesejáveis; Valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como 
reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem 
ocasionar. 

(E) Incentivar os proprietários a não realizar a castração dos animais de estimação, visando à não ocorrência 
de prenhes indesejáveis; não valorizar a proteção do cão errante, mostrando o potencial zoonótico como 
reservatório de doenças desses animais, assim como o incômodo e agressões que os mesmos podem 
ocasionar. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Em relação à transmissão da tuberculose, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) A transmissão ocorre enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento 
(B) Com o início do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida gradativamente, a níveis 

insignificantes, ao fim de poucos dias ou semanas. 
(C) As crianças com tuberculose pulmonar geralmente são infectantes. 
(D) A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do ar. 
(E) As crianças com tuberculose pulmonar geralmente não são infectantes. 

 
25. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde em 2015, os três países os quais concentram 80% dos casos 

de hanseníase no mundo são: 
 

(A) Chile, Índia e Rússia.    (D)  Índia, Rússia e Indonésia. 
(B) Índia, Brasil e Indonésia.   (E)  Chile, Afeganistão e Índia. 
(C) Brasil, Chile e Afeganistão. 

 
26. Em relação ao vírus da dengue, marque a opção CORRETA. 

 
(A) O vírus que causa a dengue possui quatro variações, classificadas como DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por 
outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com 
complicações. 

(B) O vírus que causa a dengue possui três variações, classificadas como DENV-1, DENV-2 e DENV-3. A 
pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros 
tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com 
complicações. 

(C) O vírus que causa a dengue possui três variações, classificadas como DENV-1, DENV-2 e DENV-3. A 
pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros 
tipos do vírus, diminuem as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações. 

(D) O vírus que causa a dengue possui duas variações, classificadas como DENV-1 e DENV-2. A pessoa 
infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e por outros tipos do 
vírus, diminuem as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com complicações. 

(E) O vírus que causa a dengue possui cinco variações, classificadas como DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-
4 e DENV-5. A pessoa infectada adquiriu um destes tipos. Se essa pessoa contrair a doença outras vezes e 
por outros tipos do vírus, aumentam as chances de desenvolver a dengue hemorrágica ou a dengue com 
complicações. 

 
27. Constituem medidas de proteção contra a malária: 

 
(A) Uso de inseticidas, repelentes, carros e realizar aplicação espacial de inseticida através de nebulização 

térmica. 
(B) Uso de roupas e acessórios de proteção; ficar ao relento, adentrar a mata ou tomar banho de rio ao 

anoitecer ou amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes completas.  
(C) Uso de repelentes; evitar ficar ao relento, adentrar a mata ou tomar banho de rio ao anoitecer ou 

amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes completas.  
(D) Uso de inseticidas e repelentes, mosquiteiros e cortinas. 
(E) Uso de repelentes; uso de roupas e acessórios de proteção; evitar ficar ao relento, adentrar na mata ou 

tomar banho de rio ao anoitecer ou amanhecer; usar mosquiteiros ou cortinas; construir casas com paredes 
completas.  

 
28. No Brasil, a esquistossomose mansoni apresenta hospedeiro intermediário (caramujo). Marque a opção 

CORRETA em relação à eliminação das cercárias (larva que abandona o caramujo):  
 

(A) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 02 anos. 
(B) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 06 meses. 
(C) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante 01 a 05 meses. 
(D) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante 02 semanas. 
(E) Os caramujos infectados eliminam cercárias durante toda a sua vida, que é de aproximadamente 01 ano. 
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29. Ocorre a transmissão do HIV na(o): 
 

(A) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem 
as ações de profilaxia ou durante a amamentação; pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram, 
esterilizados. 

(B) beijo, abraço, carícia e aperto de mão; picada de insetos; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e 
pratos ;banheiro, vaso sanitário, piscina. 

(C) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem 
as ações de profilaxia ou durante a amamentação; pelo uso de instrumentos que cortam ou perfuram, não 
esterilizados. 

(D) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem 
as ações de profilaxia ou durante a amamentação; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e pratos; 
banheiro, vaso sanitário, piscina. 

(E) relação sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral); da mãe para a criança, durante a gravidez, parto, sem 
as ações de profilaxia ou durante a amamentação; saliva, lágrima, espirro e suor; Copos, talheres e pratos. 

 
30. Marque a opção INCORRETA em relação ao uso de inseticida e repelentes na transmissão de doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti. 
 

(A) Aplicados diretamente na pele, os repelentes de uso tópico podem ser usados em gestantes e crianças 
maiores de dois anos. 

(B) Os inseticidas “naturais” à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, possuem comprovação 
de eficácia e a aprovação pela Anvisa até o momento. 

(C) Repelentes de uso tópico devem ser aplicados nas áreas expostas do corpo e por cima da roupa. 
(D) Além do DEET, o princípio ativo mais recorrente em repelentes no Brasil, são utilizadas em cosméticos as 

substâncias Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate (Icaridin ou Picaridin) e Ethyl 
butylacetylaminopropionate (EBAAP ou IR 3535), além de óleos essenciais, como Citronela. 

(E) A reaplicação deve ser realizada de acordo com indicação de cada fabricante. 
 

31. Em relação à dengue, analise as afirmativas abaixo, colocando nos parênteses (V) para Verdadeiro ou (F) para 
Falso. 

 
(    ) Depois de adulto, o mosquito Aedes aegypti vive, em média, de 30 a 35 dias.  
(    ) A fêmea do Aedes aegypti põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida. Ela pode colocar mais de 1.000 ovos 

de cada vez em locais preferencialmente com água limpa e parada.  
(    ) O Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o dia.  
(    ) Quem contamina o ser humano é a fêmea do mosquito, enquanto o macho apenas se alimenta de seiva 

de plantas. 
(    ) Os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver até 1000 dias (aproximadamente 2 ano e  7 meses), mesmo 

que o local onde ele foi depositado fique seco. 
 
A sequência CORRETA é: 

 
(A) V-V-V-V-V     (D)  F-F-V-V-F 
(B) V-V-F-F-V     (E)  F-V-F-F-V 
(C) V-F-V-V-F 

 
32. Devem-se evitar os criadouros do Aedes aegypti em domicílio. Para tanto, analise as afirmativas a seguir 

colocando nos parênteses (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 
 

(    ) Mantenha a caixa d’água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa d’água. 
(    ) Pneus devem ser acondicionados em locais descobertos. 
(    ) Lave mensalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. 
(    ) Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa. 
(    ) Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
(A) V-F-F-V-V        (B)  V-V-F-V-V      (C)  F-V-F-V-F     (D)  F-V-V-F-F   (E) )  V-V-V-V-V  
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33. Em relação à doença Zika e à definição de caso suspeito, marque a opção CORRETA. 
 

(A) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) 
acompanhado de UM dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva 
avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular 
(ao redor da articulação). 

(B) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) 
acompanhado de TRÊS ou mais dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU  hiperemia conjuntival 
(conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema 
periarticular  (ao redor da articulação). 

(C) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) 
acompanhado de DOIS ou mais dos seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival 
(conjuntiva avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema 
periarticular (ao redor da articulação). 

(D) Pacientes que apresentem exantema maculopapular (lesão avermelhada na pele) pruriginoso (coceira) 
acompanhado dos seguintes sinais e sintomas: Febre E hiperemia conjuntival (conjuntiva avermelhada) sem 
secreção e prurido E poliartralgia (dor em várias articulações). 

(E) Pacientes que apresentem os seguintes sinais e sintomas: Febre OU hiperemia conjuntival (conjuntiva 
avermelhada) sem secreção e prurido OU poliartralgia (dor em várias articulações) OU edema periarticular 
(ao redor da articulação). 

 
34. Em relação aos sinais/sintomas de caso suspeito de doença de Chagas Aguda (DCA), marque a opção 

INCORRETA. 
 

(A) Quadro febril prolongado (mais de 07 dias). 
(B) Edema de face ou membros. 
(C) Pessoa que tenha recebido transfusão de hemoderivados ou transplante de órgãos. 
(D) Pessoa que tenha ingerido alimento suspeito de contaminação de T. cruzi. 
(E) Tosse produtiva e perda de peso. 

 
35. Neste momento, a recomendação do Ministério da Saúde para as gestantes, é, EXCETO: 
 

(A) Pré-natal qualificado, devendo reforçar as medidas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, uso de 
repelentes indicados para o período de gestação. 

(B) Uso de roupas de manga curta e clara, além de outras medidas para evitar o contato com mosquitos. 
(C) Evitar o acúmulo de água parada em casa ou no trabalho.  
(D) Independente do destino ou motivo, toda grávida deve consultar o seu médico antes de viajar. 
(E) Não usar medicamentos não prescritos pelos profissionais de saúde.     

 
36. O consumo de água e alimentos contaminados podem causar sérios problemas à saúde das pessoas. Para o 

tratamento de água e/ou desinfecção de verduras e frutas em domicílio, a população pode utilizar como medida 
eficaz: 

 
(A) filtrar a água em pano limpo ou filtro de barro. 
(B) desfolhar as verduras, como, por exemplo, alface, e lavá-las em água corrente por cinco minutos. 
(C) ferver a água de consumo por cinco minutos. 
(D) mergulhar as verduras em solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, na proporção de duas gotas para cada 

litro, por um tempo mínimo de 30 minutos. 
(E) adicionar uma gota de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água filtrada, por um tempo máximo de 

30 minutos. 
 
37. As doenças de transmissão fecal oral podem ter a água como um dos principais meios de transmissão. As 

doenças "Cólera, Hepatite B, Giardíase, Febre tifoide e Poliomielite" apresentam como agente etiológico, 
respectivamente:  

 
(A) Bactéria - Vírus - Protozoário - Bactéria - Vírus. 
(B) Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus - Vírus. 
(C) Bactéria - Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus. 
(D) Vírus - Vírus - Bactéria - Protozoário - Bactéria. 
(E) Protozoário - Vírus - Bactéria - Bactéria - Vírus. 
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38. O seguinte conceito: “Elevação brusca, temporária e significantemente acima do esperado da incidência de uma 
determinada doença”, refere-se à: 

 
(A) Incidência.  (B)  Prevalência.      (C)  Endemia.   (D)  Pandemia. (E)  Epidemia. 

 
 
Leia atentamente o texto (charge) a seguir, cujo cenário é um açougue, para responder às questões 39 e 40. 

 
 

Fonte: Aguiar, Jeferson . Disponível em: <http://vigilanciasaudefanor.blogspot.com.br/2015/09/charge.html>. Acesso em 09/05/2016. 
 

39. A leitura desse texto permite perceber que o vendedor e os clientes estão suscetíveis aos seguintes riscos, 
respectivamente: 

 
(A) Social e epidemiológico.   (D)  Institucional e ocupacional. 
(B) Ambiental e institucional.   (E)  Epidemiológico e ambiental. 
(C) Ocupacional e social. 

 
40. Diante da situação representada no texto, a Vigilância Sanitária NÃO possui o poder de: 
 

(A) realizar orientações educativas no estabelecimento comercial. 
(B) realizar a apreensão do dono do estabelecimento. 
(C) realizar a interdição do estabelecimento comercial. 
(D) realizar a apreensão de produtos e equipamentos. 
(E) realizar a aplicação de multas. 

 
41. Entre as ações dos Agentes de Endemias, considera-se CORRETA: 
 

(A) Acompanhar o calendário vacinal das crianças residentes em seu território. 
(B) Encaminhar a população à consulta médica na Unidade Básica de Saúde. 
(C) Identificar focos de vetores e riscos à saúde da comunidade. 
(D) Manter os domicílios do seu território limpos. 
(E) Acompanhar os profissionais da Estratégia Saúde da Família durante visitas domiciliares. 

 
42. As leishmanioses constituem um problema de saúde pública no Brasil. Elas podem se apresentar como 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral Americana (LVA). Em relação à 
Leishmaniose Tegumentar Americana, marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. 

 
(    ) É uma doença de evolução aguda que acomete as vísceras como baço e pâncreas. 
(    ) É uma doença que afeta tanto os homens quanto outros animais. 
(    ) Pode haver transmissão de pessoa a pessoa. 
(    ) A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente. 

 
A opção que contém a sequência correta, de cima para baixo, é: 

 
(A) F V V F      (B)  V V V V        (C)  F F F F       (D)  F V F V  (E)  V F V F 

 
43. Em uma determinada cidade, o percentual de domicílios vistoriados pelos agentes de endemias era de 38%. 

Houve uma intensificação nas visitas dos domicílios e esse percentual passou a ser de 58%. O aumento no 
percentual de domicílios visitados correspondeu a 

 
(A) 20%.           (B)  96%.           (C)  78%.      (D)  58%.  (E)  60%. 
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44. Em relação “Leishmaniose Visceral Americana” (LVA), também conhecida como calazar, marque a opção 
CORRETA. 

 
(A) Febre irregular e barriga inchada são algumas das manifestações clínicas da doença em humanos. 
(B) A raposa representa a principal fonte de infecção, tanto no meio rural quanto no urbano. 
(C) A LVA não possui cura em humanos, e o tratamento visa apenas a amenizar a sintomatologia dos pacientes 

acometidos pela doença. 
(D) O protozoário causador da LVA é transmitido aos humanos pela picada de insetos chamados 

flebotomíneos, que se reproduzem, exclusivamente, em água limpa e parada. 
(E) Os cães acometidos pela doença devem ser diagnosticados o mais rápido possível para que o tratamento 

medicamentoso seja instituído. 
 
45. As hepatites virais são doenças que apresentam diferentes agentes etiológicos. Em relação a esta doença, 

marque a opção INCORRETA. 
 

(A) O número de casos de Hepatite A pode apresentar redução em consequência de ações de saneamento 
básico e a realização de higiene pessoal e dos alimentos. 

(B) A vacinação e o uso de preservativos, masculino ou feminino, são medidas eficientes para evitar a 
contaminação com o vírus da Hepatite B. 

(C) A colocação de piercing e a confecção de tatuagens podem estar relacionadas na transmissão da Hepatite 
C. 

(D) As hepatites B e C são transmitidas, de forma exclusiva, pela via sexual. 
(E) A icterícia é uma das manifestações clínicas mais frequentes das hepatites virais. 

 
46. As práticas de saúde (curativas, preventivas e promocionais) são desenvolvidas em áreas delimitadas, 

chamadas de território, o qual apresenta como finalidades, EXCETO: 
 

(A) Localizar e espacializar riscos à saúde e ao ambiente.  
(B) Aproximar os profissionais da saúde do cotidiano da vida das pessoas. 
(C) Definir a população a que as equipes de saúde devem atender.  
(D) Elaborar diagnósticos da situação de saúde de uma população de referência. 
(E) Proporcionar aos profissionais a liberdade de escolha dos problemas de saúde a serem trabalhados. 

 
47. A Atenção Básica apresenta como fundamentos e diretrizes, EXCETO: 
 

(A) Ter território adstrito. 
(B) Atender os casos de baixa complexidade sem inter-relação com a rede de assistência à saúde. 
(C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos. 
(D) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita. 
(E) Estimular a participação dos usuários na construção do cuidado individual e coletivo. 

 
 
48. “A coleta e destinação adequada de lixo e a destruição de criadouros temporários” correspondem ao controle 

vetorial do tipo 
 

(A) Químico.       (B)  Biológico.       (C)  Legal.  (D)  Mecânico.           (E)  Químico-biológico. 
 
49. Durante a visita em um domicílio, com foco na dengue, o agente de endemias deve procurar identificar os 

potenciais criadouros, ou seja, locais vulneráveis à introdução do vetor. Entre os criadouros vinculados ao 
armazenamento de águas, é considerado “depósito inspecionado” aquele que: 

 
(A) foi aplicado inseticida (larvicida ou adulticida). 
(B) foi examinado com auxílio de fonte de luz ou do pesca-larva. 
(C) foi destruído ou inutilizado como criadouro de mosquito. 
(D) ocorre na natureza (buracos de árvores) ou plantas que acumulam água. 
(E) dispõem-se de forma permanente como calhas e ralos. 

 
50. Entre os fatores ambientais de risco não biológicos envolvidos no processo saúde-doença, encontra-se: 
 

(A) Presença de vetores.    (D)  Presença de reservatórios. 
(B) Presença de animais peçonhentos.  (E)  Presença de contaminantes ambientais. 
(C) Presença de hospedeiros.  


