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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

A incapacidade de ser verdadeiro 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois 

dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na 

semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Desta vez Paulo 

não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o 

menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.” 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. A incapacidade de ser verdadeiro. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 

 

01. Sobre o texto, A incapacidade de ser verdadeiro, é correto o que se afirma em:  

A) Trata-se de um poema. 

B) Trata-se de um conto. 

C) Trata-se de uma anedota. 

D) Trata-se de uma piada. 

 

02. Leia os textos I e II para responder à questão. 

Texto I 

Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos, sentimentos 

a seres inanimados ou irracionais. (CIPRO, Neto Pasquale. Gramática da Língua Portuguesa. SP:Scipione, 1998) 

Texto II 

O vento e eu 

O vento morria de tédio 

Porque apenas gostava de cantar 

Mas não tinha letra alguma para a sua própria voz, 

Cada vez mais vazia… 

Tentei então compor-lhe uma canção 

Tão comprida como a minha vida 

E com aventuras espantosas que eu inventava de súbito, 
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Como aquela em que menino eu fui roubado pelos ciganos 

E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo… 

Mas o vento, por isso 

Me julga agora como ele… 

E me dedica um amor solidário, profundo! 

(QUINTANA, Mario, Velório sem defunto, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.) 

 

Considerando os textos I e II e o contexto do texto II, assinale a alternativa em que há prosopopeia: 

A) “Tentei então compor-lhe uma canção”.  

B) “Tão comprida como a minha vida”. 

C) “E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo...”. 

D) “O vento morria de tédio”; “Me julga agora como ele...”. 

 

Nova arma nuclear russa tem potencial para provocar tsunamis 

 

A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. Em sua conta oficial no 

YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

No meio deste arsenal, uma peça se destaca: um drone subaquático batizado de Poseidon. 

Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

O drone tem o poder de detonação de 2 megatons, o que parece pouco comparado à 

poderosa Tsar, que pertenceu à União Soviética, com os seus 50 megatons. Acontece que o perigo 

de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. Segundo 

especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear em 

Fukushima, no Japão, em 2011. 

O físico Rex Richardson disse ao Business Insider: “Uma arma nuclear de 20 toneladas bem 

situada perto de uma costa marítima certamente poderia gerar energia suficiente para igualar o 

tsunami de 2011, talvez muito mais.” Além disso, a radiação emitida ainda seria capaz de 

contaminar água, solo e ar da região por décadas. 

 

03. O tema principal do texto é: 

A) O poder de devastação do Poseidon. 

B) Comparação entre Poseidon e a poderosa Tsar da União Soviética. 
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C) Informação sobre os assuntos do governo russo após a copa. 

D) Criação de uma arma nuclear e seus possíveis efeitos. 

 

04. Assinale a alternativa que expressa opinião, considerando o texto, Nova arma nuclear russa tem 

potencial para provocar tsunamis: 

A) Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

B) Segundo especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear 

em Fukushima, no Japão, em 2011. 

C) A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. 

D) Em sua conta oficial no YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas 

nucleares. 

 

05. “O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares”. No contexto do texto, o 

sentido da palavra em destaque é: 

A) Exposto. 

B) Produzido. 

C) Ocultado. 

D) Apontado. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) Marítima – décadas – agência – Soviética – pátria. 

B) Marítima – décadas – físico – súbito – subaquático. 

C) Marítima – Rússia – invencível – Soviética – subaquático. 

D) Notícias – décadas – série – Soviética – subaquático. 

 

07. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que está de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa: 

A) Assistimos a copa enquanto o Brasil jogava. 

B) Assistimos à copa enquanto o Brasil jogava. 

C) Temos certeza que a inflação se manterá alta. 

D) Precisam-se de bons funcionários. 
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08. Em todas as frases, a palavra em destaque é um verbo, exceto em: 

A) No meio deste arsenal, uma peça se destaca. 

B) O perigo de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. 

C) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

D) A pátria de Putin está empenhada em outros assuntos. 

 

09. O uso da vírgula está adequado na alternativa: 

A) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares, em sua conta oficial no 

YouTube. 

B) A arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear, no Japão. 

C) A Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, já acabou. 

D) A radiação emitida, ainda seria capaz de contaminar água. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Intoxicação – mexer – enchergar – compreensão – excessão. 

B) Intoxicação – mexer – enxergar – compreensão – exceção. 

C) Intoxicação – mecher – enxergar – compreensão – excesão. 

D) Intoxicação – mexer – enchergar – compreenção – exceção. 

 

Matemática 

 

11. No estudo das probabilidades sabe-se que a probabilidade de uma mãe ter um filho do sexo 

feminino é de P(x)= 50%. Pergunta-se qual a probabilidade dessa mesma mulher em três gestações 

“DIFERENTES” ter três filhos do sexo feminino? 

A) P (F,F,F) = 12,5% . 

B) P (F,F,F) = 25%. 

C) P (F,F,F) = 6,25%. 

D) P (F,F,F) = 100%. 

 

12.  Pedro João Salviano é vendedor (representante) de uma empresa de alimentos. Viaja de cidade 

em cidade para mostrar os seus produtos. Certo dia ele foi da Cidade A até a cidade B, com 

velocidade de 80 Km/h e levou 480 minutos para concluir a viagem. Noutro dia de viagem ele fez o 

mesmo trajeto (da cidade A até a cidade B), com uma diferença que aplicou uma velocidade média 

de 100 Km/h. Quanto tempo ele levou para realizar a segunda viagem? 
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A) Tempo = 6 horas. 

B) Tempo = 8 horas. 

C) Tempo = 60 horas. 

D) Tempo = 6,4 horas. 

 

13. O Banco American’s Box concede empréstimo para os seus correntistas para pagamento em 30 

dias. No final do período o correntista pagará com um acréscimo de 4,5% sobre o que foi 

emprestado. Quanto será pago pelo correntista se este aceitar o empréstimo oferecido no valor de 

R$ 15.500,00? 

A) Pagamento de R$ 16.000,00. 

B) Pagamento de R$ 20.000,00. 

C) Pagamento de R$ 16.197,50. 

D) Pagamento de R$ 15.045,00. 

 

14. Estamos passando por uma certa crise comercial (financeira), no Brasil as empresas que 

produzem mercadorias (principalmente roupas) estão propondo para os lojistas a seguinte situação: 

Se o lojista comprar R$ 100.000,00, o representante (vendedor ambulante) aplicará dois descontos 

“sucessivos” de 10% + 8%. Qual o valor que o comprador pagará por essa compra sugerida de R$ 

100.000,00? 

A) Valor = R$ 82.000,00. 

B) Valor = R$ 82.600,00. 

C) Valor = R$ 82.800,00. 

D) Valor = R$ 100.000,00.  

 

15. Um agricultor construiu um sistema para coleta de água da chuva, com formato de um 

paralelepípedo. A caixa d’água possui 2 metros de comprimento, 150 centímetros de largura e 80 

centímetros de altura. Qual o volume em litros que se pode armazenar nesse sistema montado na 

propriedade rural? 

A) Volume = 2.400 litros. 

B) Volume = 2.200 litros. 

C) Volume = 240 litros. 

D) Volume = 24.000 litros. 
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Conhecimentos gerais 

 

16. O município de Romelândia integra o estado de Santa Catarina e no que tange a suas 

atribuições, visa em seu território e competência, seu desenvolvimento com a construção de uma 

sociedade 

A) Injusta e solidária. 

B) Com ofensa a dignidade da pessoa humana. 

C) Fundamentada nos valores sociais do trabalho. 

D) Fundamentada no desrespeito ao pluralismo político. 

 

17. Compete ao município de Romelândia, exceto: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, sem observar a Lei Estadual. 

D) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população.  

 

18. Compete privativamente ao município de Romelândia. 

A) Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

B) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

C) Propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

D) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.  

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente todos os municípios com os quais Romelândia 

faz divisa: 

A) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

São Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

B) Maravilha, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, São Miguel do 

Oeste e Flor do Sertão. 

C) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Descanso, Anchieta, Barra Bonita, São 

Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

D) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

Modelo e Flor do Sertão. 
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20. Em relação as regiões do Estado de Santa Catarina, preencha as lacunas do texto abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

O _____ é considerado uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil. A 

região _____ do Estado concilia uma economia dinâmica, com indústrias do ramo eletro – metal – 

mecânico, divide espaço com as densas florestas da Serra do Mar e as águas da baía de Babitonga. 

No _____, se destacam paisagem de morros, matas, rios e cachoeiras e é um forte atrativo para os 

ecoturistas. No ____ é rico em florestas, nativas e provenientes de reflorestamento, onde se 

concentra o pólo silvicultural catarinense - o mais expressivo da América Latina, abrangendo 

indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. No ____, o frio e o turismo rural são os 

grandes atrativos desta região, que tem como atividades econômicas a pecuária e a indústria 

florestal. Por conta das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os 

anos, o Planalto recebe milhares de visitantes no inverno. No ____ do Estado o extrativismo 

mineral e indústria cerâmica são as principais atividades econômicas. Já no ____, a economia está 

baseada na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã. O ____ é considerado o "celeiro" 

de Santa Catarina, de onde sai boa parte da produção brasileira de grãos, aves e suínos. 

Fonte: www.gov.sc/geografia.htm 

A) Litoral, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

B) Vale do Itajaí, Oeste, Meio-Oeste, Norte, Litoral, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul. 

C) Meio-Oeste, Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Oeste. 

D) Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, firma que o exercício da profissão de Agente de 

Combate às Endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), na 

execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os 

referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Porém, 

essa mesma lei sofreu algumas alterações dadas pelas redações de outras leis, sendo elas: 

I. Lei nº 13.595 de 2018. 

II. Lei nº 13.708 de 2018. 

III. Lei nº 13.342 de 2016. 

IV. Lei nº 12.994 de 2014. 

(    ) Dispõe sobre a formação profissional e sobre benefícios 

trabalhistas e previdenciários dos Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

(   ) Institui piso salarial profissional nacional e diretrizes 

para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde 

e dos Agentes de Combate às Endemias. 
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(     ) Dispõe sobre a reformulação das atribuições, a jornada 

e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, 

os cursos de formação técnica e continuada e a indenização 

de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 

(   ) Modifica normas que regulam o exercício profissional 

dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 

Combate às Endemias. 

A relação correta e em ordem sequencial é: 

A) I – II – III – IV. 

B) II – III – IV – I. 

C) III – IV – I – II. 

D) IV – I – II – III. 

 

22. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), tem-se a seguinte situação: 

Asserção 1: Existem diversas formas de medir a saúde, dependendo de qual é a sua definição; uma 

definição ampla mediria o nível de saúde e bem-estar, a capacidade funcional, a presença e causas 

de doenças e óbito e a expectativa de vida das populações. Existem diferentes medidas e 

indicadores de bem-estar (social e econômico) na saúde e foram desenvolvidos certos índices de 

“saúde positiva”, tanto com fins operacionais, como para a investigação e promoção de condições 

saudáveis, em dimensões tais como a saúde mental, auto-estima, satisfação com o trabalho, 

exercício físico, etc.  

 

Desta forma: 

 

Asserção 2: A coleta de dados e a estimativa de indicadores têm como finalidade gerar, de forma 

sistemática, evidências que permitam identificar padrões e tendências que ajudem a empreender 

ações de proteção e promoção da saúde e de prevenção e controle de doenças na população. Entre 

as formas mais úteis e comuns de medir as condições gerais de saúde da população, destacam-se os 

censos nacionais, que são feitos a cada década em vários países. Os censos proporcionam a 

contagem periódica da população e a descrição de várias das suas características, cuja análise 

permite fazer estimativas e projeções. 

As asserções acima dizem respeito a medição de saúde e doença na população, que faz parte da 

epidemiologia. Desta forma, pode-se considerar que: 
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A) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 complementa a asserção 1. 

B) As asserções 1 e 2 estão corretas e a asserção 2 não complementa a asserção 1. 

C) A asserção 1 está correta e a asserção 2 está incorreta. 

D) Ambas asserções estão incorretas. 

 

23. Apresenta-se os seguintes termos: 

I. Surto. 

II. Bloqueio. 

III. Epidemia. 

IV. Endemia. 

V. Controle de agravos. 

(    ) Doença de caráter transitório, que ataca simultaneamente 

grande número de indivíduos em uma determinada localidade. 

(      ) Impedir que a doença avance atingindo novos indivíduos. 

A vacinação é um exemplo. 

(   ) Doença infecciosa que ocorre habitualmente e com 

incidência significativa em dada população e/ou região. 

(    ) Acontece quando há o aumento repentino do número de 

casos de uma doença em uma região específica. Para ser 

considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o 

esperado pelas autoridades em saúde. 

(    ) Redução da incidência de uma doença a níveis tais que 

deixe de ser um problema para a população. Seria, assim, uma 

alternativa para a impossibilidade de erradicação de um agravo. 

A relação correta entre os termos e seus respectivos conceitos é: 

A) I – II – III – IV – V. 

B) III – II – IV – I – V. 

C) III – II – I – IV – V. 

D) IV – II – III – I – V. 

 

24. Para o combate à dengue no Brasil, tem-se o Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD), que é um documento que procura incorporar as lições das experiências nacionais e 

internacionais de controle da dengue, enfatizando a necessidade de mudança nos modelos 

anteriores. O PNCD possui vários componentes, sendo um deles a Vigilância Epidemiológica, que 

está baseada em alguns subcomponentes que são: 

I. Vigilância de casos. 

II. Vigilância laboratorial. 

III. Vigilância em áreas de fronteira. 

IV. Vigilância entomológica. 
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Estão corretamente afirmados como sendo subcomponentes da Vigilância Epidemiológica: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) I, II e IV. 

D) Todos estão corretos. 

 

25. Apresenta-se o seguinte ciclo de parasitose (fonte: Netter, 2017): 

 

O ciclo apresentado diz respeito a doença infecciosa: 

A) Dengue. 

B) Raiva humana. 

C) Malária. 

D) Leishmaniose. 

 

26. A esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni. É 

conhecida popularmente como xistose, barriga de água e doença dos caramujos. Na fase adulta, o 

parasita vive nos vasos sanguíneos do intestino e fígado do hospedeiro definitivo. Na 

esquistossomose são considerados hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo 

respectivamente: 

A) Caramujos gastrópodes aquáticos e as aves. 

B) Caramujos gastrópodes terrestres e as aves. 

C) Caramujos gastrópodes aquáticos e o homem. 

D) Caramujos gastrópodes terrestres e porcos. 
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27. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por 

mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área 

rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores 

infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A febre amarela tem importância 

epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestadas 

pelo mosquito Aedes aegypti (BRASIL, 2018). Referente aos ciclos de transmissão, tem-se as 

seguintes características para ambas formas: 

Ciclo Urbano: o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão 

ocorre a partir de vetores urbanos (Aedes aegypti) infectados. 

Ciclo Silvestre: os felinos selvagens são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os 

vetores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres. 

Referente aos ciclos expressos acima, tem-se: 

A) Ciclo urbano e silvestre expressos corretamente. 

B) Ciclo urbano expresso corretamente e silvestre erroneamente. 

C) Ciclo urbano expresso erroneamente e silvestre corretamente. 

D) Ciclo urbano e silvestre expressos erroneamente. 

 

28. Apresenta-se a seguinte afirmação: “...é uma inflamação das membranas que envolvem o 

sistema nervoso central no cérebro. É uma doença séria que pode ser fatal. A causa mais comum é 

uma infecção por bactérias, fungos ou vírus (mais frequentemente). Entre outros, o sintoma que 

mais chama a atenção para o problema é a rigidez na nuca”. A afirmação diz respeito a: 

A) Cefaleia. 

B) Encefalite. 

C) Meningite. 

D) Corioamnionite. 

 

29. Apresenta-se a seguinte afirmação: “É uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina 

de roedores, principalmente por ocasião das enchentes. A doença é causada por uma bactéria 

presente na urina de ratos e outros animais (bois, porcos, cavalos, cabras, ovelhas e cães também 

podem adoecer e, eventualmente, transmitir ao homem). Os principais sintomas são: febre, dor de 

cabeça e dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas. Podem também ocorrer vômitos, 

diarreia e tosse. Nas formas graves, geralmente aparece icterícia (pele e olhos amarelados), 

sangramento e alterações urinárias. Pode haver necessidade de internação hospitalar. O período de 
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incubação da doença pode variar de 1 a 30 dias, e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a 

exposição a situações de risco (BRASIL, 2018)”. A afirmação diz respeito a:  

A) Hantavirose. 

B) Leptospirose. 

C) Adenovirose. 

D) Varíola. 

 

30. A doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda (Doença de Chagas aguda – DCA) que pode ser 

sintomática ou não, podendo evoluir para as formas crônicas caso não seja tratada precocemente 

com medicamento específico. Os vetores são triatomíneos (família Reduviidae), insetos 

hematófagos popularmente conhecidos como barbeiros ou bicudos. Qualquer mamífero pode 

albergar o parasito, enquanto aves e répteis são refratários à infecção. Os principais reservatórios no 

ciclo silvestre são gambás, tatus, cães, gatos, ratos, etc. A prevenção da doença de Chagas está 

intimamente relacionada à forma de transmissão, sendo algumas ações de prevenção sendo 

realizadas da seguinte maneira (BRASIL, 2018): 

I. Uso de inseticidas no interior das residências, aplicados por equipe técnica habilitada, impedindo 

a formação de colônias. 

II. Uso de mosquiteiros e telas metálicas. 

III. Uso de repelentes e roupas de mangas longas principalmente a noite em áreas de mata. 

IV. Em alimentos cocção acima de 45°C, pasteurização e liofilização. 

São consideradas corretas as seguintes ações de prevenção: 

A) I, II e III. 

B) I e II. 

C) I, II e IV. 

D) Todas estão corretas. 

 

31. Segundo fontes do Ministério da Saúde do dia 18 de julho de 2018, o Brasil está enfrentando 

dois surtos de sarampo, sendo um no estado do Amazonas (444 casos confirmados) e outro no 

estado de Roraima (216 casos confirmados). Em ambos estados, os casos são devido a importação, 

pois o vírus em todos os casos possui o mesmo genótipo que dos vírus que estão circulando na 

Venezuela. Em outros estados brasileiros foram confirmados casos isolados, como: um em São 

Paulo, oito no Rio Grande do Sul, um em Rondônia e sete no Rio de Janeiro. Curiosamente, no ano 

de 2016, o Brasil recebeu da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) o certificado de 
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eliminação da circulação do vírus do sarampo. Sendo assim, de acordo com a FIOCRUZ (Fundação 

Oswaldo Cruz), apresenta-se algumas características do sarampo: 

Sintomas 

Inicialmente, apresenta febre 

acompanhada de tosse persistente, 

irritação ocular, coriza e congestão 

nasal e mal estar intenso. Após 

estes sintomas, há o aparecimento 

de manchas avermelhadas no rosto, 

que progridem em direção aos pés, 

com duração mínima de três dias. 

São comuns lesões muito dolorosas 

na boca. A doença pode ser grave, 

com acometimento do sistema 

nervoso central e pode complicar 

com infecções secundárias como 

pneumonia, podendo levar à morte. 

Prevenção 

Deve-se evitar o contato com o 

doente, isolando seus talheres, 

pratos, toalhas e outros 

utensílios que possam ter uso 

comum. Também deverá ser 

feita, mediante autorização da 

vigilância de combate às 

doenças endêmicas, a 

dedetização dos ambientes 

onde o doente tenha passado. A 

vacinação não é um método 

eficaz de controle para a 

prevenção. 

Transmissão 

Ocorre unicamente no 

compartilhamento de 

utensílios de uso coletivo 

ou comum e através do 

ar, na qual o vírus pode 

ficar disperso no 

ambiente. 

Estão corretamente expressos: 

A) Apenas os sintomas. 

B) Os sintomas e a prevenção. 

C) A prevenção e a transmissão. 

D) Os sintomas e a transmissão. 

 

32. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, através de sua toxina, levando a uma 

infecção aguda e grave. No organismo do doente, entra através de ferimentos ou lesões de pele, 

geralmente via agentes perfurantes que estão contaminados com terra, poeira e fezes (animais e 

humanas). Isso ocorre devido a bactéria estar presente no intestino dos animais (principalmente 

cavalo) e do homem, sem causar doença. Porém, os esporos podem estar presentes nos solos 

contaminados por fezes ou esterco. Manifesta-se por aumento da tensão muscular geral. A forma de 

prevenção do tétano é: 

A) A vacinação é a única forma de proteção para todos os indivíduos, inclusive os que já adquiriram 

a doença, pois não adquirem anticorpos para evitá-la novamente. A vacinação correta é ter sido 

realizado três doses de toxoide tetânico, sendo a última dose há menos de dez anos. 
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B) A vacinação é a única forma de proteção para todos os indivíduos, menos para os que já 

adquiriram a doença, pois o próprio organismo produziu anticorpos quando da última infecção 

tetânica. Quando vacinado, o correto é ter sido realizado três doses de toxoide tetânico, sendo a 

última dose há menos de dez anos. 

C) A vacinação não é a única forma de proteção para todos os indivíduos, inclusive os que já 

adquiriram a doença, pois não adquirem anticorpos para evitá-la novamente. A vacinação correta é 

ter sido realizado três doses de toxoide tetânico, sendo a última dose há menos de cinco anos. 

D) A vacinação é a única forma de proteção para todos os indivíduos, menos para os que já 

adquiriram a doença, pois o próprio organismo produziu anticorpos quando da última infecção 

tetânica. Quando vacinado, o correto é ter sido realizado três doses de toxoide tetânico, sendo a 

última dose há menos de cinco anos. 

 

33. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a “Hanseníase”, antigamente conhecida como 

lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo 

de Hansen, tendo sido identificada no ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. É uma das 

doenças mais antigas, com registro de casos há mais de 4000 anos, na China, Egito e Índia. A 

doença tem cura, mas, se não tratada, pode deixar sequelas. Hoje, em todo o mundo, o tratamento é 

oferecido gratuitamente, visando que a doença deixe de ser um problema de saúde pública. 

Atualmente, os países com maior detecção de casos são os menos desenvolvidos ou com 

superpopulação. Em 2016, o Ministério da Saúde registrou no Brasil mais de 28.000 casos novos da 

doença. A transmissão da “Hanseníase” ocorre da seguinte maneira: 

A) A hanseníase é transmitida principalmente pelo contato com a pele de uma pessoa doente, 

principalmente em pessoas suscetíveis (com maior probabilidade de adoecer) tendo o transmissor 

tratamento ou não. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média de 2 a 7 semanas. 

Há referências com períodos mais curtos, de 7 dias, como também mais longos, de 10 semanas. 

B) A hanseníase é transmitida principalmente pelo contato com a pele de uma pessoa doente, 

principalmente em pessoas suscetíveis (com maior probabilidade de adoecer) não tendo o 

transmissor tratamento. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média de 2 a 7 

anos. Há referências com períodos mais curtos, de 7 meses, como também mais longos, de 10 anos. 

C) A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias áreas superiores, por meio de contato 

próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com uma 

pessoa doente com ou sem tratamento. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em 

média, de 2 a 7 semanas. Há referências com períodos mais curtos, de 7 dias, como também a mais 

longos, de 10 semanas.  
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D) A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias áreas superiores, por meio de contato 

próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com maior probabilidade de adoecer) com uma 

pessoa doente sem tratamento. A hanseníase apresenta longo período de incubação; em média, de 2 

a 7 anos. Há referências com períodos mais curtos, de 7 meses, como também a mais longos, de 10 

anos.  

 

34. As hepatites virais representam um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e no 

mundo. São causadas por diferentes agentes etiológicos que apresentam características clínicas, 

epidemiológicas e laboratoriais semelhantes, porém com particularidades bem definidas. Uma delas 

era chamada de hepatite infecciosa e o curso clínico pode variar de infecção assintomática até a 

forma fulminante. Dos casos agudos, 15 a 20% podem apresentar-se com evolução reincidente ou 

arrastada até por seis meses, mas que evoluem para cura sem deixar sequelas. Embora não evolua 

para forma crônica, pode desencadear múltiplas complicações. Sua transmissão é essencialmente 

fecal-oral. Condições sanitárias precárias de higiene facilitam a transmissão porque o vírus resiste 

por meses em ambiente aquático. A concentração do vírus em fluidos corporais é bastante elevada, 

principalmente nas fezes, por onde é eliminado no meio ambiente. A presente afirmação diz 

respeito a: 

A) Hepatite A. 

B) Hepatite B. 

C) Hepatite C. 

D) Hepatite Delta. 

 

35. Segundo o Ministério da Saúde, publicado em 2017 e atualizado em 2018, animais peçonhentos 

são aqueles que produzem uma peçonha em um grupo de células ou órgão secretor (glândula), e 

possuem uma ferramenta, capaz de injetar tal peçonha na sua presa ou predador. Esta ferramenta 

pode ser dentes modificados, aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, nematocistos, entre 

outros. Desta forma, podem ser considerados animais peçonhentos: 

I. Abelhas. 

II. Águas Vivas e Caravelas. 

III. Aranhas. 

IV. Escorpiões. 

V. Lagartas. 

VI. Serpentes. 

Estão corretas as menções como animais peçonhentos: 
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A) I, III, IV e VI. 

B) I, III e VI. 

C) I, III, IV, V e VI. 

D) Todas estão corretas. 

 

36. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) são necessários para proteger o trabalhador. No 

caso da aplicação de inseticidas é para proteger contra os agentes químicos usados para essa 

finalidade. Os EPIs devem ser utilizados, considerando os riscos de cada atividade. Tem-se os 

seguintes equipamentos: 

I. Máscara facial completa. 

II. Luva nitrílica. 

III. Capacete de aba larga. 

IV. Protetor auricular. 

V. Óculos de segurança. 

VI. Avental impermeável. 

São considerados EPIs: 

A) I, IV e V. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, III, IV, V e VI. 

D) Todos são considerados EPIs. 

 

37. É necessário que os agricultores, assim como os agentes de combate à endemias, conheçam os 

primeiros socorros em caso de intoxicação com produtos químicos aplicados na lavoura, atualmente 

conhecidos como pesticidas (agrotóxicos, agroquímicos, defensivos agrícolas). Isso justifica-se 

devido o ambiente rural estar geralmente distante dos hospitais, necessitando de atendimento no 

local de trabalho. Geralmente a contaminação ocorre devido a erros durante o manuseio ou 

aplicação dos produtos químicos, não uso ou uso incorreto dos EPI e falta de informação ou 

negligência do operador. Dentre os procedimentos essenciais tem-se: 

I. Remover a vítima para local arejado protegendo-a do calor e do frio. 

II. Verificar qual produto é a provável causa da intoxicação. 

III. Manter a vítima deitada com a cabeça para cima, nunca virada de lado. 

IV. Se consciente, dar leite para a vítima ingerir. 

V. Induzir sempre e imediatamente a vítima ao vômito. 

Os procedimentos corretamente expressos são: 
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A) I, II e III. 

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) Todas estão corretas. 

 

38. Apresenta-se o seguinte conceito: “Refere-se à interação entre pessoas, grupos e times, seja ele 

no meio profissional, pessoal ou familiar. Um termo usado pela sociologia e psicologia para definir 

qualquer tipo de relação entre duas ou mais pessoas. Cada meio social como escola, comunidade, 

núcleo familiar e ambiente de trabalho, apresenta suas regras de comportamento que orientam a 

interação de seus membros. No entanto, cada membro traz consigo sua personalidade, crenças e 

culturas e da mesma forma que ele é influenciado pelo meio, ele também influencia aqueles com 

quem convive”. (fonte: SBCOACHING). A presente afirmação acima diz respeito a: 

A) Relação intrapessoal. 

B) Relação interpessoal. 

C) Relação transpessoal. 

D) Relação ultrapessoal. 

 

39. Apresenta-se a seguinte característica parasitológica: “Sua transmissão ocorre pela ingestão de 

água ou alimento contaminados com ovos contendo a larva. Nos humanos contaminados, os vermes 

adultos são encontrados no intestino delgado, principalmente no jejuno e íleo, mas em infecções 

mais graves ocupam toda extensão do intestino delgado. Podem ficar presos à mucosa, com auxílio 

dos lábios ou migrarem pela luz intestinal”. A afirmação acima diz respeito ao parasita: 

A) Ascaris lumbricoides. 

B) Fasciola hepática. 

C) Echinococcus granulosus. 

D) Larva migrans. 

 

40. Trata-se de uma pandemia, que apresenta as seguintes características: Os estágios em infecção 

primária, disseminação do vírus para os órgãos linfoides, latência clínica, expressão elevada da 

doença, doença clínica e morte. A duração entre a infecção primária e a evolução para doença 

clínica é, em média, de cerca de 10 anos. Nos casos não tratados, a morte em geral ocorre dois anos 

após o aparecimento dos sintomas clínicos. Caracteriza-se por supressão pronunciada do sistema 

imunológico e pelo desenvolvimento de ampla variedade de infecções oportunistas graves ou 

neoplasias incomuns. A pandemia que o texto trata é: 
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A) Hepatite B. 

B) Herpes-vírus. 

C) Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

D) Poxvírus. 

 


