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CARGO: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS   
TEXTO:     A realidade brasileira

As estatísticas colocam o Brasil entre os países mais pobres do planeta. Dentre elas, os números que falam da 
educação apontam uma tragédia. Em todos os níveis de escolaridade do brasileiro, estamos indo de mal a pior. 

O quadro da educação é desolador. Além de me levar a uma profunda reflexão sobre o destino desse grande país, 
deixa-me profundamente indignado. O Brasil, com suas dimensões continentais, não merece estar entre os piores. A 
lógica deveria demonstrar um outro panorama. É só imaginarmos as imensuráveis riquezas naturais que o país tropical 
oferece como dádivas ao governante. Mesmo assim, convivemos por décadas com índices de analfabetismo gigantescos. 
Literalmente somos um país de iletrados. E o pior de tudo isso: as gerações do Brasil de amanhã – hoje crianças e 
adolescentes – são as mais comprometidas.                             (Ivo Gilberto Martins, In CREA/PR, ano 1. n°.3)

01) Sobre o texto “A realidade brasileira”, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O quadro da educação brasileira é desolador.
(     ) O Brasil não merece estar entre os piores nos índices educacionais.
(     ) O Brasil é um dos países mais ricos do mundo.
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) F, F, V  D) V, V, V  E) V, F, V 

02) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
A) O Brasil possui imensuráveis riquezas naturais. 
B) As crianças e os adolescentes são a geração do Brasil de amanhã. 
C) As estatísticas colocam o Brasil entre os países mais pobres do planeta. 
D) Os níveis da escolaridade do brasileiro estão indo de mal a pior. 
E) As estatísticas mostram as inúmeras riquezas naturais que o Brasil possui. 

03) Em “Literalmente somos um país de iletrados.” a palavra sublinhada possui como significado correto: 
A) Recuperáveis.      D) Analfabetos, ou quase. 
B) Monitores, conselheiros.     E) Tolos, bobos.
C) Educadores. 

04) No trecho “A lógica deveria demonstrar um outro panorama.” a palavra sublinhada encontra-se acentuada pelo 
mesmo motivo que: 
A) tragédia  B) além   C) só   D) estatísticas  E) níveis 

05) Assinale a alternativa que apresenta ERRO quanto à ortografia: 
A) É necessário recriar o quadro da educação brasileira. 
B) As estatísticas apresentadas pelo senso colocam o Brasil entre os países mais pobres do mundo. 
C) O quadro da educação dispensa pequenas reflexões. 
D) Ela o cumprimentou indignada. 
E) As riquezas do Brasil foram discriminadas pelos turistas. 

06) O trecho “Mesmo assim, convivemos por décadas com índices de analfabetismo gigantesco.” apresenta a seguinte 
palavra no feminino: 
A) mesmo       D) analfabetismo 
B) décadas       E) índices 
C) gigantescos    

07) “O Brasil, com suas dimensões continentais, não merece estar entre os piores.” A palavra destacada no trecho 
anterior apresenta como antônimo correto: 
A) maus   B) baixos  C) incomuns  D) melhores  E) inferiores 

08) No trecho “Dentre elas, os números que falam da educação apontam uma tragédia.” as vírgulas foram utilizadas 
para:
A) Indicar enumerações.     D) Destacar termos explicativos enfáticos. 
B) Indicar citações.      E) Finalizar uma interrogação direta. 
C) Indicar uma pausa de curta duração. 

09) Assinale a alternativa que apresenta a relação de diminutivos INCORRETA: 
A) criança / criancinha     D) pobre / pobrezinho 
B) governante / governantizinho    E) iletrados / iletradinhos 
C) tragédia / tragediazinha 

10) “O quadro da educação é desolador.” A palavra destacada anteriormente, apresenta como significado: 
A) desorientador      D) devastador 
B) esterroador      E) clareador 
C) batalhador     
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MATEMÁTICA 

11) Em relação às figuras espaciais, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Toda pirâmide possui pelo menos uma face não triangular. 
B) A esfera não possui faces planas.    
C) O cubo apresenta todas as faces iguais.        
D) O cilindro apresenta duas faces circulares.     
E) O prisma não possui face circular. 

12) Pedro comprou duas sacolas de maçãs na feira. Em cada uma delas há 13 maçãs verdes e 14 vermelhas. Se 
cada maçã verde tem 60g e cada maçã vermelha tem 80g, quantos quilogramas de maçã Pedro comprou? 
A) 3,6kg  B) 4,0kg  C)  4,2kg  D)    4,4kg  E) 3,8kg 

13) Andréa e Carla consomem, respectivamente, 7g e 4g de sal diariamente. Em quantos dias a diferença 
consumida entre elas será igual a 1,2 kg? 
A) 360 dias.      B) 380 dias.  C) 400 dias.  D) 320 dias.  E) 420 dias.  

14) Guilherme economiza 2/5 de seu salário todos os meses. Num determinado mês, ele economizou apenas 1/3 do 
valor de costume, tendo gasto no referido mês um total de R$650,00. Assinale o salário de Guilherme:  
A) R$700,00 B) R$800,00       C) R$850,00           D) R$750,00       E) R$650,00 

15) O ponteiro das horas de um relógio completou três voltas inteiras e um quinto de uma volta. Assinale o 
intervalo de tempo transcorrido neste período: 
A) 1dia,14 horas e 24 minutos.          D) 1dia,12 horas e 24 minutos.          
B) 1dia,16 horas e 40 minutos.      E) 1dia,16 horas e 24 minutos. 
C) 1dia,14 horas e 12 minutos. 

16) Carolina digitará um texto com 1512 palavras. Quanto tempo Carolina irá economizar, se digitar 36 palavras 
por minuto, ao invés de 24 palavras por minuto? 
A) 15 minutos.      B) 17 minutos.          C) 19 minutos.      D) 21 minutos.    E) 23 minutos. 

17) Uma linha de ônibus faz o trajeto entre duas cidades no intervalo de 85 minutos. Expressando esse tempo em 
função da hora, obtém-se: 

A)
12
17    B) 

6
13    C) 

12
19    D) 

12
15    E) 

6
7

18) Dois terços dos funcionários de uma fábrica são canhotos e um quarto destes tem algum problema de visão. Se 
o número de canhotos que não possuem problema de visão é 42, quantos funcionários trabalham nessa 
fábrica?
A) 72            B) 76   C) 78   D) 84   E) 86 

19) Assinale as figuras geométricas planas mais adequadas, para se representar a tela de um monitor de 
computador, uma massa de pizza e um tabuleiro de xadrez, respectivamente: 
A) quadrado, retângulo, circunferência    
B) quadrado, circunferência, triângulo    
C) triângulo, retângulo, circunferência       
D) retângulo, circunferência, quadrado 
E) retângulo, circunferência, triângulo 

20) Um refrigerante é vendido em garrafas de 2,25 litros e latas de 350ml. Qual é a diferença de volume entre uma 
garrafa e 6 latas deste refrigerante? 
A) 50ml             B) 100ml  C) 150ml  D) 200ml               E) 250ml 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Analise as afirmativas: 
I. O número de casos que indicam a presença de uma epidemia variará de acordo com o agente, o tipo e o tamanho 

da população exposta, experiência prévia ou ausência de exposição.
II. A epidemia não apresenta obrigatoriamente um grande número de casos, mas um claro excesso de casos, quando 

comparada à frequência habitual de uma doença em uma localidade.
III. O comportamento normal ou endêmico de um agravo à sua ocorrência dentro de padrões regulares em 

agrupamentos humanos distribuídos em espaços delimitados e caracterizados, num determinado período de tempo, 
permitidas flutuações cíclicas ou sazonais.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) III   C) II, III  D) II   E) I, II, III 
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22) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A pandemia se caracteriza por atingir mais de um continente.
(     ) A onda epidêmica se prolonga por vários anos.
(     ) O aumento gradual representa uma alteração do nível endêmico da doença e não uma epidemia.
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) V, V, F  E) V, F, V 

23) Sobre as funções da vigilância sanitária, analise: 
I. Normatização e controle de tecnologias médicas, procedimentos e equipamentos e aspectos da pesquisa em saúde. 

II. Normatização e controle de aspectos do ambiente e processos de trabalho e saúde do trabalhador.
III. Normatização e controle específico de portos, aeroportos e fronteiras, contemplando veículos, cargas e pessoas.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II, III  B) III   C) I, II   D) II   E) I, II, III 

24) “Uma epidemia é muitas vezes confirmada pela...” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior: 
A) hipótese que está sendo testada. 
B) elevada quantidade de testes laboratoriais positivos. 
C) ocorrência de poucos casos por semana. 
D) verificação de uma incidência significativamente maior que a usual. 
E) presença do agente etiológico. 

25) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.
(     ) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter substitutivo.
(     ) O SUS deve atuar de maneira integral, ou seja, as ações de saúde devem ser voltadas para o indivíduo e a 

comunidade.
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, F, V  D) F, V, F  E) V, F, F 

26) Está(ão) incluída(s) ação(ões) no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I. De vigilância epidemiológica.

II. De vigilância sanitária.
III. De saúde do trabalhador.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) II  B) I, II, III  C) III   D) I, II   E) II, III 

27) “________________ é a presença habitual de uma enfermidade dentro de uma determinada área geográfica.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Onda epidêmica      D) Incidência 
B) Endemia       E) Causalidade 
C) Pandemia 

28) Assinale as doenças que necessitam de notificação: 
A) Herpes e varicela.     D) Blastomicose e varíola. 
B) Difteria e endocardite.     E) N.R.A. 
C) Hanseníase e leptospirose. 

29) Ao município de Ipatinga é vedado, EXCETO: 
A) Criar Tribunais, Conselhos ou Órgãos de Contas Municipais. 
B) Recusar fé a documento público. 
C) Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 
D) Criar distrição entre brasileiros ou preferência em relação às demais unidades e entidades da Federação. 
E) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

30) O município de Ipatinga é representado por seus símbolos, constantes de legislação especial, que são: 
I. Bandeira do município. 

II. Brasão do município. 
III. Hino do município. 
IV. As cores oficiais do município. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) I, II   C) III, IV  D) I, II, III, IV  E) II, III 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

31) “Na cidade de Campo Grande, determinou-se, através de ordem judicial, o afastamento do cargo do prefeito, 
acusado de comprar 60% dos votos da cidade, que tem cerca de 5000 eleitores, nas eleições de 2008. A Juíza que 
determinou tal ação seguiu, segundo informações, recomendações do Ministério Público Federal.”

(Jornal O Globo / adaptado)
O Ministério Público Federal é: 
A) Uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  
B) O órgão governamental temporário, responsável, em épocas de eleições, de supervisionar os trâmites legais da 

votação, para que não haja fraude. 
C) A instituição responsável pela divulgação dos resultados eleitorais, anexada a órgãos midiáticos tais como o Ibop 

e o Datafolha. 
D) O setor da máquina administrativa pública ligado ao exercício da cidadania, especificamente no que tange ao 

sistema eleitoral apartidário. 
E) O conjunto de leis e diretrizes criadas especificamente para sustentar as eleições municipais e/ou estaduais, 

chegando até ao âmbito federal. 
32) “Cerca de 12% de todos os minutos de ligações internacionais feitas no mundo em 2009 aconteceram no skype. O 

número é 50% maior do que em 2008.  E deve subir mais ainda. Enquanto as ligações internacionais crescem a 
uma taxa de 8% ao ano, as chamadas via skype (entre usuários de serviço) disparam 51% em 2008.”
A alternativa que mais se adequa ao significado de skype é: 
A) Questões perguntadas frequentemente. É um texto que pretende responder, dentro de uma determinada matéria, a 

questões colocadas frequentemente pelos usuários. 
B) Hardware e Software, que formam um sistema de proteção que impede a entrada de estranhos em redes privadas 

ligadas à Internet (Intranet). 
C) Espaço para deixar mensagens sobre um assunto. A palavra pode ser aplicada tanto para grupos de discussão, 

quanto para listas de distribuição de mensagens sobre um determinado assunto. 
D) Software distribuído gratuitamente e que permite ilimitado número de cópias, além de não exigir nenhum tipo de 

registro.
E) Empresa que permite fazer ligações e videoconferências gratuitamente entre computadores de qualquer parte do 

mundo – desde que se tenha conexão de banda larga para acesso à internet. 
33) “A Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos do Haiti expressou nesta sexta-feira, sua preocupação pela 

situação geral no país, onde considera que a segurança e as condições de vida se deterioraram após o 
terremoto do dia 12 de janeiro, que devastou a capital e outras cidades. O organismo, que publicou hoje um 
relatório especial, indicou que a situação da segurança um mês e meio após a tragédia é preocupante, tanto nos 
campos (de refugiados) como nas ruas da capital e algumas grandes aglomerações onde se concentram pessoas 
desabrigadas.”                            (Folha On Line)       

No século 18, o Haiti era uma das regiões mais prósperas do “Novo Mundo”. Um quarto da riqueza de sua 
metrópole saía de seu território. Grande produtor de açúcar, chegou a produzir cerca de 75% do açúcar que 
era comercializado naquela época. Chamada de “Pérola das Antilhas”, o Haiti foi colônia da: 
A) Espanha.  B) Inglaterra.   C) França.     D) Portugal.  E) Holanda. 

34) De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o plástico representa 90% de todo o 
lixo flutuante nos oceanos, sendo a causa da morte de mais de um milhão de aves marinhas todos os anos, bem 
como, mais de 100 mil mamíferos marinhos. Porções de oceano com grande concentração de plástico 
descartado são resultado do movimento das grandes correntes marítimas. Algumas empresas tomam atitudes 
efetivas para minimizar tais efeitos, tais como o Grupo Carrefour, que declarou que banirá a utilização de 
sacolas plásticas em toda a sua rede de lojas no Brasil nos próximos quatro anos. Quanto ao tempo de 
absorção do plástico pela natureza, ou seja, sua decomposição, é fato que: 
A) É bem demorado, embora seja mais rápida que a do lixo orgânico. 
B) É demorado, mas como o plástico é reaproveitado, não oferece riscos aos biomas e ecossistemas. 
C) Apesar de lenta, à medida que vai acontecendo, vai beneficiando a natureza, influindo positivamente nos ciclos 

naturais.
D) Leva muito tempo, em alguns casos, mais 400 anos (garrafa plástica), o que compromete de forma intensa a 

preservação do meio ambiente. 
E) Apesar de ser lenta, acontece de forma satisfatória, deixando áreas de preservação e outras, sem maiores danos. 
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35) Lançado em dezembro de 2003, nos EUA, e em março de 2004, no Brasil, o livro “Código Da Vinci”, de Dan 
Brown, vendeu milhões de exemplares pelo mundo. A narrativa escandalizou a igreja católica ao sugerir que 
Jesus teria uma filha com Maria Madalena. O livro virou filme em 2006 e também fez muito sucesso. O artista 
que dá o nome ao código, tema central do filme em questão era: 
A) Um cientista, escultor e pintor, representante do renascimento artístico e cultural italiano. 
B) O físico e pintor criador de obras como “Pietá” e “Davi”. 
C) Um cavaleiro templário, pertencente à seita responsável pela criação das igrejas protestantes, logo ao início da 

idade moderna, na Europa. 
D) Um legítimo representante da arte greco-romana, discípulo de Sócrates, criador da Filosofia. 
E) Um artista e cientista do período iluminista, considerado precursor da revolução francesa. 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

36) São bairros do município de Ipatinga, EXCETO: 
A) Imbaúbas. B) Bom Retiro.  C) Pereira.  D) Ferroviário.  E) Limoeiro. 

37) “O município de Ipatinga encontra-se localizado na região metropolitana do Vale do Aço, _________ de Minas 
Gerais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) noroeste  B) norte  C) centro-sul  D) sul   E) leste 

38) Sobre a história do município de Ipatinga, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A região de Ipatinga foi ocupada por nativos que os portugueses denominavam por tupis. 
(     ) Quando se iniciou a construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas, os primeiros colonizadores não indígenas 

se dedicaram a pequenas agriculturas na região, hoje município de Ipatinga. 
(     ) Em 29 de abril de 1964, ocorreu a emancipação do município. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) F, V, F  C) F, V, V  D) V, V, V  E) F, F, V  

39) São municípios limítrofes ao município de Ipatinga, EXCETO: 
A) Mesquita. B) Timóteo.  C) Caratinga.  D) Unaí.  E) Coronel Fabriciano. 

40) Sobre o município de Ipatinga, marque o INCORRETO: 
A) A economia baseia-se principalmente na siderurgia. 
B) Parte da produção industrial do município é gerada pela Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. 
C) O Teatro da Catedral é considerado um dos mais modernos do país, consolidando definitivamente a cidade de 

Ipatinga como o maior polo cultural do interior de Minas Gerais. 
D) O Parque Ipanema é uma das maiores áreas verdes do país situada dentro de um perímetro urbano. 
E) O Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana) foi criado pela Usiminas para atender à população de Ipatinga e 

região, apesar de estar localizado no município de Caratinga.  
 


