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PORTUGUÊS 
 

01. Analise a frase abaixo: 

 

“Aquele comediante, Thiago Ventura, conhece? Ele me mata 

de rir!” 

 

Assinale a alternativa CORRETA quanto à Estilística da 

oração: 

 

A) Eufemismo. 

B) Apóstrofe. 

C) Ironia. 

D) Hipérbole. 

E) Paradoxo. 

 

 

02. Analise as frases abaixo: 

 

I- __________ você sempre me deixa esperando? 

II- Ontem atrasei no trabalho ___________ meu despertador 

não tocou. 

III- Não entendo o ___________ de tanto medo. 

 

Assinale a alternativa que completa adequada e 

respectivamente as lacunas acima: 

 

A) Por que – Porque – Porquê. 

B) Por que – Porque – Por quê. 

C) Por que – Por quê – Por quê. 

D) Porquê – Por que – Porque.  

E) Porque – Porque – Porque. 

 

 

03. Em “Dizem que eles se separaram”, a classificação do 

sujeito é: 

 

A) Oculto. 

B) Inexistente. 

C) Indeterminado. 

D) Composto. 

E) Simples. 

 

 

04. Complete as lacunas abaixo: 

 

O Everaldo está tão ______-humorado hoje! 

Eu adoraria saber o _____________ dos vestidos das 

madrinhas. 

Conto com a sua ___________, assim, evitamos fofocas. 

Fizemos uma porta de ____________ na entrada da 

empresa. 

O ____________ do meu armário ficou em R$ 400,00. 

 

Assinale a alternativa que completa adequada e 

respectivamente as lacunas acima: 

 

A) Mau – Comprimento – Descrição – Aço – Conserto. 

B) Mal – Comprimento – Descrição – Asso – Conserto. 

C) Mal – Comprimento – Discrição – Aço – Concerto. 

D) Mal – Comprimento – Discrição – Aço – Conserto. 

E) Mau – Comprimento – Discrição – Asso – Concerto. 

 

 

As questões de 05 a 07 dizem respeito à tirinha abaixo. Leia-a 

antes de respondê-las. 

 

 
 

05. O humor da tirinha acontece, pois: 

 

A) Sua memória chega sem avisar. 

B) Garfield estava dormindo e não gostaria de ser 

incomodado com um assunto tão irrelevante quanto 

esse. 

C) Porque a memória de Garfield aparece na tirinha 

com malas, representando a partida das recordações 

e o envelhecimento da capacidade natural de reter 

ideias e sensações adquiridas anteriormente. 

D) Porque Garfield quase não abre os olhos para falar 

com sua memória, pois é muito preguiçoso. 

E) Porque a imagem de sua memória aparece na tirinha 

com pernas. 

 

 

06. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A palavra “ótimo” (1º quadrinho) está acentuada 

incorretamente. 

B) A palavra “malas” (2º quadrinho) está escrita 

incorretamente. 

C) A palavra “prá” (2º quadrinho) está acentuada 

incorretamente. 

D) A palavra “óbvio” (3º quadrinho) está acentuada 

incorretamente. 

E) Não há erros quanto à acentuação e ortografia na 

tirinha. 

 

 

07. Em “Era óbvio”, presente no terceiro quadrinho, o verbo 

ser está conjugado no: 

 

A) Pretérito Perfeito do Modo Indicativo. 

B) Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo. 

C) Pretérito Imperfeito do Modo Subjuntivo. 

D) Futuro do Pretérito do Modo Indicativo. 

E) Presente do Modo Indicativo. 

 

 

08. Analise a frase abaixo: 

 

“Depois do fim do meu casamento, nunca mais me 

apaixonei.” 

 

Assinale a alternativa CORRETA sobre o processo de 

formação dos termos destacados respectivamente. 

 

A) Derivado – Derivado. 

B) Derivado – Primitivo. 

C) Primitivo – Composto. 

D) Composto – Primitivo. 

E) Primitivo – Primitivo. 
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09. Analise as frases abaixo: 

 

I- Estou muito cansada, _______ vou viajar esse final de 

semana. 

II- Quanto _______ eu me entrego, _______ apaixonada 

fico. 

III- Nunca vi pessoas tão ________. 

 

Assinale a alternativa que completa adequada e 

respectivamente as lacunas acima: 

 

A) Mas – Mais/Mais – Más. 

B) Mais – Mas/Mas – Más. 

C) Mas – Mas/Mais – Más. 

D) Mas – Mais/Mais – Mas. 

E) Mais – Mais/Mais – Mais. 

 

 

10. Julgue as afirmações a seguir em (V) verdadeiro ou (F) 

falso: 

 

(__) - Conotação: uma palavra é usada no sentido conotativo 

(figurado) quando apresenta seu significado original, 

independentemente do contexto frásico em que aparece; 

(__) - Denotação: uma palavra é usada no sentido denotativo 

(próprio ou literal) quando apresenta diferentes significados, 

sujeitos a diferentes interpretações, dependendo do contexto 

frásico em que aparece; 

(__) - Aspas: emprega-se antes de citações; para indicar 

numeração; 

(__) - Parêntese: emprega-se em interjeições, para indicar 

algum tipo de emoção (surpresa, raiva, dor, entusiasmo, 

espanto, etc.). 

 

Assinale a alternativa que traga a sequência CORRETA de 

cima para baixo: 

 

A) F-V-F-V. 

B) V-V-V-F. 

C) F-F-V-F. 

D) V-F-F-F. 

E) V-V-V-V. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. A Paraíba é o estado mais central do Nordeste brasileiro e 

faz fronteira com os estados: 

 

I- Pernambuco; 

II- Ceará; 

III- Bahia;  

IV- Rio Grande do Norte. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12. Com base na notícia abaixo e utilizando seus 

conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e assinale a 

alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

 

O governo federal inaugurou (05/08/2019) a primeira etapa 

da usina solar fotovoltaica flutuante, que transforma a luz 

solar em energia elétrica, instalada pela Chesf no 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, 

_________. O empreendimento aproveita a área represada 

do ____________e tem capacidade de gerar de 1 megawatt-

pico (MWp) de energia. 

(Fonte adaptada: http://agenciabrasil.ebc.com.br>acesso em 

06 de agosto de 2019) 

 

A) No Pernambuco / Rio Tocantins.  

B) Na Bahia / Rio do Uruguai.  

C) No Ceará / Rio do Amazonas.  

D) Na Bahia / Rio São Francisco. 

E) Em Alagoas / Rio Tocantins.  

 

 

13. Em relação aos meios de comunicação, analise: 

 

I- O Facebook é a terceira maior rede social d o mundo, 

contando com 1 bilhão de usuários ativos em todo mundo; 

II- Mais de 1 bilhão de pessoas, em mais de 180 países 

usam WhatsApp para manter contato com amigos e 

familiares, em qualquer hora, em qualquer lugar. O 

WhatsApp é grátis e disponibiliza serviços de mensagens e 

chamadas de uma forma simples e segura;  

III- O Twitter é uma rede social e um serviço de micro blog 

para comunicação em tempo real usado por milhões de 

pessoas e organizações. Usuários do Twitter ficam 

interconectados ao publicar atualizações ao site, conhecidas 

como “Tweets”, para compartilhar, trocar e descobrir 

informações. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

14. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já 

realizou diversas regionalizações, a que vigora atualmente foi 

elaborada em 1970. Em 1988, com a Constituição Federal, 

houve alterações na divisão territorial do país com a criação 

de qual estado? 

 

A) Roraima.  

B) Mato Grosso.  

C) Acre.  

D) Tocantins.  

E) Sergipe.  

 

 

15. Leia com atenção: 

 

- Abrange quatro estados e corresponde a, aproximadamente, 

um décimo do território nacional; 

- Possui o maior Produto Interno Bruto brasileiro; 
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- Há predominância dos planaltos nessa região. Os climas 

predominantes são o tropical e o tropical de altitude. 

Abrange o bioma Mata Atlântica e há faixas de Cerrado e 

Caatinga. 

 

Os trechos acima fazem referência a qual região brasileira? 

 

A) Região Norte.  

B) Região Centro-oeste.  

C) Região Nordeste. 

D) Região Sul. 

E) Região Sudeste.  

 

 

16. Tendo em vista a bandeira do estado da Paraíba, analise: 

 

I- A palavra NEGO simboliza a rejeição do político João 

Pessoa à candidatura de Júlio Prestes à Presidência; 

II- O vermelho representa o assassinato de João Pessoa; e 

III- O preto, o luto por sua morte. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

17. É o menor estado brasileiro em área. Situa-se na região 

Nordeste, tendo como limites Alagoas a noroeste, Oceano 

Atlântico a leste e Bahia ao sul e oeste. Estamos falando de: 

 

A) Maranhão. 

B) Paraíba.  

C) Rio Grande do Norte. 

D) Ceará. 

E) Sergipe.  

 

 

18. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

respectivamente as lacunas: 

 

___________ situa-se no oeste da região Nordeste, tendo 

como limites o Oceano Atlântico a norte, o Piauí a leste, 

Tocantins ao sul e sudoeste e o Pará a Oeste. É o único 

estado da região com parte de sua área coberta pela floresta 

Amazônica, apresentando importantes áreas de proteção 

ambiental. Em 1997, a capital ____________foi declarada 

patrimônio histórico da humanidade pela UNESCO. 

 

A) Paraíba / João Pessoa.  

B) Maranhão / Maceió.  

C) Bahia / Salvador.  

D) Maranhão / São Luís.  

E) Pernambuco / Recife.  

 

 

19. Tendo em vista a história de Juarez Távora, é CORRETO 

afirmar que, em torno do ano de 1880 surgiram as primeiras 

construções que viriam a formar o povoado de Água Doce. 

Foi assim chamado em virtude da existência de uma cacimba 

de água potável nas proximidades. Após a revolução de 1930, 

seus moradores fizeram um movimento para alterar o seu 

nome, em homenagem ao militar Juarez Távora, que 

participou da revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. 

Juarez Távora permaneceu como distrito até 16 de julho de 

1959, quando foi desmembrado de: 

 

A) Lagoa Seca.   

B) Itabaiana.  

C) Alagoa Grande. 

D) Queimadas.  

E) Alagoa Pequena.  

 

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus 

conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e assinale a 

alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna. 

 

A Caixa Econômica Federal inicia, em setembro, o 

pagamento de até __________ por conta do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os repasses serão 

feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de 

nascimento dos beneficiários. 

(Fonte adaptada: http://agenciabrasil.ebc.com.br>acesso em 

06 de agosto de 2019) 

 

A) R$ 250,00  

B) R$ 500,00 

C) R$ 900,00  

D) R$ 1.000,00  

E) R$ 1.500,00  

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. De acordo com a Constituição Federal, a República 

Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

por todos os princípios abaixo, EXCETO:  

 

A) Prevalência dos direitos humanos. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

D) Solução hostil dos conflitos.  

E) Concessão de asilo político. 

 

 

22. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, tendo em vista a 

Constituição Federal: 

  

(__) - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 

durante o período do serviço militar obrigatório, os 

conscritos; 

(__) - O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para 

os maiores de dezesseis anos; 

(__) - O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para 

os alfabetizados. 

 

A) F-F-V.  

B) F-V-F. 

C) V-F-F. 

D) V-F-V. 

E) V-V-F.  
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23. Segundo o Capítulo VII, da Administração Pública, 

disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) O prazo de validade do concurso público será de até 

dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical. 

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário deverão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Executivo. 

D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 

E) A proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelo poder público. 

 

 

24. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

respectivamente as lacunas. 

 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da _________, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, _________ e eficiência. 

 

A) União / intervenção mínima.  

B) Monarquia / anterioridade da lei.  

C) Autarquia / fragmentariedade.  

D) União / publicidade.  

E) Autarquia / irretroatividade.  

 

 

25. De acordo com o Decreto-Lei n
o
 2.848/40, expor alguém, 

por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a 

contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que 

está contaminado, tem como pena: 

 

A) Detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

B) Detenção, três a cinco anos, ou multa. 

C) Detenção, seis a oito anos, ou multa. 

D) Detenção, quatro a seis anos, ou multa. 

E) Detenção, dois a seis anos, ou multa. 

 

 

26. Tendo em vista o Decreto-Lei n
o
 2.848/40, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) É punível a calúnia contra os mortos.   

B) Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 

reputação tem como pena detenção, de três meses a 

um ano, e multa. 

C) Não constituem injúria ou difamação punível a 

ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela 

parte ou por seu procurador.  

D) Constitui injúria ou difamação punível o conceito 

desfavorável emitido por funcionário público, em 

apreciação ou informação que preste no 

cumprimento de dever do ofício. 

E) Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato 

definido como crime tem como pena detenção, de 

seis meses a dois anos, e multa. 

27. De acordo com o Título IV, dos Crimes Contra a 

Organização do Trabalho, disposto no Decreto-Lei n
o
 

2.848/40, analise: 

 

I- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça 

a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, 

ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em 

determinados dias, tem como pena a detenção, de um mês a 

um ano, e multa, além da pena correspondente à violência; 

II- Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a 

outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto 

industrial ou agrícola tem como pena a detenção, de um mês 

a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência; 

III-  Participar de suspensão ou abandono coletivo de 

trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa, 

tem como pena a detenção, de dois a três anos, e multa, além 

da pena correspondente à violência. Para que se considere 

coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso 

de, pelo menos, cinco empregados. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

28. Segundo o Decreto-Lei n
o
 2.848/40, apropriar-se o 

funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 

cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, tem como 

pena:  

 

A) Detenção, seis a oito anos, ou multa. 

B) Detenção, quatro a seis anos, ou multa. 

C) Reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

D) Reclusão, de três a seis meses, e multa. 

E) Reclusão, de um a dois anos, ou multa.  

 

 

29. Desacatar funcionário público no exercício da função ou 

em razão dela, de acordo com o Decreto-Lei n
o
 2.848/40, tem 

como pena: 

 

A) Reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

B) Detenção, de três a quatro anos, ou multa.  

C) Reclusão, de três a seis meses, e multa. 

D) Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

E) Reclusão, de um a dois anos, ou multa.  

 

 

30. Tendo em vista o Decreto-Lei n
o
 2.848/40, analise o 

trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

 

Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, _____________ 

confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de 

particular em serviço público, tem como pena reclusão, de 

dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. 

 

A) Processo arquivado ou informações pessoais.  

B) Documentos pessoais ou informações digitais. 
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C) Informações digitais e processo pessoal.  

D) Livro oficial, processo ou documento.  

E) Documentos descartáveis e processo público.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna. 

 

A __________ é de extrema importância para saúde pública, 

devido a sua letalidade de aproximadamente 100%, por ser 

uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano 

(transmitido por cão e gato) e pela existência de medidas 

eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, 

a realização de bloqueios de foco, entre outras. 

 

A) Cólera.  

B) Criptococose.  

C) Difteria.  

D) Raiva.  

E) Anorexia.  

 

 

32. Tendo em vista a Dengue, analise: 

 

I- É uma doença infecciosa aguda de curta duração, de 

gravidade variável, causada por um vírus e transmitida pela 

fêmea mosquito Aedes aegypti infectado; 

II- O agente causador é um arbovírus do gênero Flavivírus, 

pertencente à família Flaviviridae, sendo conhecidos quatro 

sorotipos: 1, 2, 3 e 4; 

III- A fase de maior resistência do Aedes aegypti é a do OVO, 

pois o mesmo é resistente à dessecação por períodos que 

variam de 6 meses a 1 ano. Os ovos são depositados pelas 

fêmeas em recipientes com água, porém, fora do meio 

líquido, próximo à linha d´água, ficando aderidos à parede 

interna dos recipientes. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

33. É uma doença infecciosa febril aguda, causada por 

protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito 

Anopheles. Não é uma doença contagiosa. Uma pessoa 

doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a 

outra pessoa, é necessária a participação de um vetor, que 

no caso é a fêmea do mosquito Anopheles (mosquito prego). 

 

O trecho acima faz referência a qual doença? 

 

A) Botulismo.  

B) Malária.  

C) Caxumba.  

D) Esquistossomose.  

E) Influenza.   

 

 

34. A Doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é 

a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. As 

principais formas de transmissão da Doença de Chagas são: 

 

I- Vetorial: contato com fezes de triatomíneos infectados, 

após picada/repasto (os triatomíneos são insetos 

popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou 

bicudo);  

II- Oral: ingestão de alimentos contaminados com parasitos 

provenientes de triatomíneos infectados. 

III- Vertical: ocorre pela passagem de parasitos de mulheres 

infectadas por T. cruzi para seus bebês durante a gravidez ou 

o parto. 

IV- Acidental: pelo contato da pele ferida ou de mucosas com 

material contaminado durante manipulação em laboratório 

ou na manipulação de caça. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

35. Leia com atenção: 

 

- A doença apresenta elevada incidência em determinadas 

áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, 

além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos 

casos mais graves;  

- Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de 

infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores 

infectados;  

- É uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina 

de roedores, principalmente por ocasião das enchentes. 

 

Os trechos acima fazem referência a seguinte doença: 

 

A) Esquistossomose. 

B) Cólera. 

C) Leptospirose. 

D) Malária.  

E) Raiva.  

 

 

36. Para que haja transmissão é necessário um indivíduo 

infectado liberando ovos de Schistosoma mansoni por meio 

das fezes, a presença de caramujos de água doce e o contato 

da pessoa com essa água contaminada. Quando uma pessoa 

entra em contato com essa água contaminada, as larvas 

penetram na pele e ela adquire a infecção.  

 

O trecho acima refere-se à transmissão de qual doença? 

 

A) Sarampo.  

B) Tuberculose.  

C) Esquistossomose. 

D) Cólera. 

E) Leptospirose. 

 

 

37. De acordo com a Lei nº 11.350/06, no modelo de atenção 

em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em 
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saúde da família, são consideradas atividades típicas do 

Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de 

atuação: 

 

I- A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico 

e sociocultural; 

II- O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e 

registro de dados relativos à suas atribuições, para fim 

exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde;  

III- O acompanhamento de condicionalidades de programas 

sociais, em parceria com os Centros de Referência de 

Assistência Social (Cras). 

IV- A mobilização da comunidade e o estímulo à participação 

nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e 

socioeducacional. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

38. Segundo a Lei nº 11.350/06, o Agente Comunitário de 

Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão 

atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações 

sociais por meio da Educação Popular em Saúde, dentro de 

sua área geográfica de atuação, especialmente em todas as 

situações abaixo, EXCETO: 

 

A) Na orientação da comunidade quanto à adoção de 

medidas simples de manejo ambiental para o 

controle de vetores, de medidas de proteção 

individual e coletiva e de outras ações de promoção 

de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, 

zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos 

causados por animais peçonhentos. 

B) No planejamento, na programação e no 

desenvolvimento de atividades de vigilância em 

saúde, de forma articulada com as equipes de saúde 

da família. 

C) Na orientação da comunidade quanto à coordenação, 

por delegação do gestor local, e as atividades de 

supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas no 

âmbito do seu território.  

D) Na identificação e no encaminhamento, para a 

unidade de saúde de referência, de situações que, 

relacionadas a fatores ambientais, interfiram no 

curso de doenças ou tenham importância 

epidemiológica. 

E) Na realização de campanhas ou de mutirões para o 

combate à transmissão de doenças infecciosas e a 

outros agravos. 

 

 

39. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. De acordo com a 

Lei nº 11.350/06, os planos de carreira dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 

Endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes: 

 

(__ )- Definição de metas dos serviços e das equipes;  

(__) - Aniquilamento de critérios de progressão e promoção; 

(__ )- Remuneração paritária dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; 

 

A) F-V-V.  

B) V-F-F. 

C) F-F-V. 

D) V-V-F. 

E) V-F-V. 

 

 

40. É um dos princípios fundamentais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e determina que todos os cidadãos brasileiros, 

sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às 

ações e serviços de saúde. Trata-se do: 

 

A) Princípio da Ofensividade. 

B) Princípio da Fragmentariedade.  

C) Princípio da Irretroatividade.  

D) Princípio da Reserva Legal.  

E) Princípio da Universalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 


