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PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 01/2017 

CARGOS: AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de 

respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 

Conhecimentos de Informática e 05 (cinco) questões de Legislação, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou 

incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

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 correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no começo desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe 

ao fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  
 

 

  
 

 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 02h (duas horas). (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas 

antes de decorridas 60 (sessenta) minutos do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo, mesmo depois de passado o 

período de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 O tempo de duração das provas (duas horas) abrange a assinatura da Folha de Respostas, a 

transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. 

(ITEM 10.1.7) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 07/05/2017, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.  
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LINGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 1 

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE o uso do acento gráfico. 

A) Bicicletário – oxítona terminada em ditongo –io. 

B) Vestiário – oxítona terminada em –o. 

C) Vestiário – paroxítona terminada em –o. 

D) Bicicletário – paroxítona terminada em ditongo -io. 

 
QUESTÃO 2  

Assinale a alternativa em que a justificativa do uso do acento gráfico está CORRETA para cada palavra: 

A) PÓ – proparoxítona terminada em –o. 

B) DEPÓSITO – regra da proparoxítona. 

C) MACEIÓ – paroxítona terminada em –o. 

D) JILÓ – paroxítona terminada em –o. 

 
QUESTÃO 3  

Assinale a alternativa em que HÁ sujeito determinado simples. 

A) Buscamos melhores condições de vida para nossos filhos. 

B) Buscaram melhores condições de vida para seus filhos. 

C) Busco melhores condições de vida para meus filhos. 

D) Eu busco melhores condições de vida para meus filhos. 

 
 

Leia o cartum abaixo para responder às questões de 4 a 10: 

 
Fonte: http://www.opera10.com.br/2016/10/redacao-proposta-2016e-2-19-de-20.html Acesso em: 01/04/2017 

 
 

 

http://www.opera10.com.br/2016/10/redacao-proposta-2016e-2-19-de-20.html
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QUESTÃO 4 

A partir da leitura do cartum, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Trata-se de um texto com linguagem apenas verbal. 

B) Trata-se de um texto com linguagem mista. 

C) Trata-se de um texto com linguagem apenas não verbal. 

D) Não há nenhum tipo de linguagem no cartum.  

 
QUESTÃO 5 

De acordo com a leitura do cartum, assinale a alternativa CORRETA. 

A) O cartum faz uma crítica ao grande fluxo de automóveis nas grandes cidades. 

B) O cartum serve apenas para confirmar a ideia de que as cidades possuem muitos carros. 

C) O cartum funciona como uma linguagem literária para refletir os problemas da cidade. 

D) O cartum é um texto que lamenta o fato de a cidade possuir muitos automóveis.  

 
 

QUESTÃO 6 

Há, no cartum lido, as seguintes expressões: “Bi! Bi! e Fom! Foom!”.  

Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a morfologia dessas palavras. 

A) São onomatopeias. 

B) São interjeições. 

C) São conjunções 

D) São preposições. 

 
 

QUESTÃO 7 

O título do cartum é Trânsito.  

Assinale a alternativa que apresenta a razão pela qual essa palavra é acentuada. 

A) É uma oxítona terminada em –o. 

B) É uma paroxítona terminada em –o. 

C) É uma proparoxítona. 

D) É uma paroxítona terminada em –ito. 

 
 

QUESTÃO 8 

Sobre a quantidade de orações presentes no cartum, assinale a alternativa CORRETA. 

A) Há no cartum 1 oração. 

B) Há no cartum 2 orações. 

C) Há no cartum 3 orações. 

D) Há no cartum 4 orações. 
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QUESTÃO 9 

A leitura dos elementos visuais do cartum nos permite inferir que: 

A) Os elementos da natureza indicam o dia e a noite. 

B) Não há congestionamento na cidade. 

C) Existem três personagens na tira. 

D) O homem sai pela manhã e volta à noite. 

 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação CORRETA do predicado da oração: “Eu ainda nem 

saí”, do cartum lido. 

A) Predicado nominal. 

B) Predicado verbal. 

C) Predicado verbo-nominal. 

D) Predicativo do sujeito. 

 
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA  

 

QUESTÃO 11 

Um usuário de computador que deseja abrir a janela Windows Explorer, deverá acionar a tecla de atalho: 

A) CTRL + ALT + Delete.  

B) CTRL + E.  

C) ALT + E.  

D) Tecla Windows + E.  

 
QUESTÃO 12 

Maria é secretária de um escritório de contabilidade e precisa redigir um texto no computador.  

Para realizar essa atividade deverá utilizar o software: 

A) MS Porwer Point.     C)  WordPad. 

B) MS Excel.      D)  MS Outlook. 

 
QUESTÃO 13 

Carlos, usuário de computador, pretende acessar à internet em seu computador, que possui o sistema 

operacional Windows 2010. Para acessar à internet ele irá utilizar um navegador de internet.  

São tipos de navegadores da internet, EXCETO: 

A) Google Chrome. 

B) Windows Explorer. 

C) Mozilla Firefox. 

D) Safari. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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QUESTÃO 14 

João vai até uma loja de equipamentos de informática e solicita ao vendedor que lhe apresente o 

computador portátil, de tamanho pequeno, espessura fina e com tela sensível ao toque (touchscreen). O 

vendedor lhe apresenta alguns equipamentos.  

Assinale a alternativa que apresenta o equipamento que João escolheu para comprar. 

A) Smartphone.      C)  Tablet. 

B) Pager.       D)  Impressora 3D. 

 
QUESTÃO 15 

Larissa pretende encaminhar uma mensagem eletrônica (e-mail) para seu chefe imediato e uma cópia para 

o gerente de recursos humanos da empresa a qual trabalha.  

O campo que Larissa deverá inserir o e-mail do gerente de recursos humanos de sua empresa será:  

A) Para.       C)  Cco. 

B) Cc.        D)  De. 

 
 
 
NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 16 

São funções que a atenção básica deve cumprir para contribuir com o funcionamento das Redes de 

Atenção à Saúde, EXCETO: 

A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. 

B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando 

diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz 

de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de 

ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. 

C) Coordenar o cuidado: elaborar e acompanhar, sem gerir, projetos terapêuticos singulares, bem 

como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.  

D) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, 

organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, 

contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos 

usuários. 

 
QUESTÃO 17 

Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. O 

agente etiológico é do gênero Plasmodium e os vetores são mosquitos pertencentes à ordem Diptera, 

infraordem Culicomorpha, família Culicidae, gênero Anopheles, popularmente conhecidos por 

“carapanã”, “muriçoca”, “sovela”, “mosquito-prego” e “bicuda”. 

Assinale a alternativa que apresenta a doença a que o texto se refere. 

A) Dengue.      C)  Leishmaniose visceral. 

B) Malária.      D)  Esquistossomose. 
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QUESTÃO 18 

Sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana, assinale V para as afirmativas verdadeiras, F para as 

falsas. 

(     ) É uma doença infecciosa, não contagiosa, que acomete pele e mucosas. 

(     ) A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente. 

(     ) O modo de transmissão é pela picada de machos de flebotomíneos infectados. 

(     ) Para o controle químico dos vetores recomenda-se a utilização de inseticidas de ação residual 

como medida de controle vetorial no âmbito da proteção coletiva. Essa medida é dirigida para o 

inseto adulto e as larvas e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto transmissor 

e a população humana no domicílio, diminuindo, consequentemente, o risco de transmissão da 

doença. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA 

A) V V F F. 

B) V V F V. 

C) F V V F. 

D) F F V V. 

 
 
QUESTÃO 19 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma medida de prevenção e controle da dengue. 

A) Uma vez identificados os criadouros do vetor, as atividades de rotina voltam-se para a redução 

desses depósitos, empregando-se preferencialmente métodos mecânicos. 

B) Os larvicidas, quando indicados, devem ser empregados em todos os recipientes incluindo os que 

possam ser removidos, destruídos, descartados, cobertos ou manipulados de forma que se tornem 

incapazes de permitir a reprodução do vetor. 

C) Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, 

proporcionam alguma proteção às picadas dos vetores da dengue e podem ser incentivadas 

principalmente durante surtos. 

D) Para redução das picadas por mosquitos em ambientes fechados, recomenda-se o uso de 

inseticidas domésticos em aerossol, espiral ou vaporizador. 

 
 

QUESTÃO 20 

Sobre a doença de Chagas, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Agente etiológico:  protozoário flagelado Trypanosoma cruzi.  

B) Reservatórios: centenas de espécies de mamíferos (silvestres e domésticos) podem ser 

considerados reservatórios, como quatis, gambás e tatus, e algumas espécies de morcegos. 

C) Vetores: são insetos da subfamília Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), conhecidos 

popularmente como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo. 

D) O contato sexual está entre uma das formas habituais de transmissão de Trypanosoma cruzi para 

o homem. 
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