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Cargo:    AGENTE DE ENDEMIAS 
 

Duração da prova: 03 (três) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 
 

Obs.: Você poderá entregar o caderno de provas e o cartão-resposta somente depois de decorrido 
o tempo de 1 hora e 30 minutos de prova. 
 

Instruções: 
 

 Não é permitido o porte ou uso de equipamentos tais como: relógio, telefone celular, calculadora, pa-
ger, etc. (mesmo que inoperantes), os mesmos devem ser acondicionados em pacote plástico lacrado 
ou em bolsa/mochila e depositados na frente da sala; 

 Somente ligue o seu telefone celular após se afastar dos locais de prova; 

 Confira os dados constantes no seu cartão-resposta e assine-o no espaço apropriado; 

 Após a autorização do início da prova, verifique se a sequência de questões, no total de 30, está 
correta, ou se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova. Não será permitida a consulta aos fiscais; 

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D, E). Ape-
nas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; 

 Preencha completamente o alvéolo correspondente à alternativa correta de cada questão no cartão-
resposta utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 

 Caso necessite se ausentar da sala de prova antes do término desta, solicite o acompanhamento de 
um fiscal. 

 

Comunique imediatamente aos fiscais ou à coordenação local qualquer irregularidade. 
 

Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de provas e o cartão-resposta devidamente preenchido e assi-
nado no campo apropriado. Não será permitido que o candidato leve o caderno de provas. Se desejar, 
utilize o canhoto abaixo, a fim de anotar suas respostas para posterior conferência. 
 

 

Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos cor-
respondentes. É proibido a utilização deste para outros fins, tais como: cálculos, anotações de 
conteúdo das questões, etc. 
Destaque-o, apenas na presença do fiscal de sala, no momento da entrega de sua prova. 
Os cadernos de prova serão disponibilizados pela Internet exclusivamente para os candidatos no 
site https://sociesc.selecao.net.br, conforme item 6.5.8 do edital. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(6 questões) 

 

Dia Nacional do Cérebro 
 

Entidades médicas de diferentes países cele-
braram dia 22 de julho o Dia Mundial do Cérebro. Para 
marcar a data, a Federação Mundial de Neurologia 
destacou como tema a enxaqueca, que acomete uma 
em cada sete pessoas em todo o mundo. 

A enxaqueca é classificada como um distúrbio 
neurológico comum e tem como sintomas cefaléia (dor 
de cabeça), náuseas (enjôo), vômito, tonturas, formi-
gamento e dormência do corpo e as chamadas "au-
ras", que se manifestam antes ou durante as crises, na 
forma de pontos luminosos, escuros ou linhas em zi-
guezague. O quadro também pode abranger sensibili-
dade a cheiros, à luz ou a sons, ou seja, o paciente 
sente que piora ao ser exposto a determinados odores, 
a lugares muito claros ou com muito barulho. 

Se não tratada adequadamente, a enxaqueca 
pode se tornar uma doença incapacitante, que pode 
impedir o paciente de realizar suas tarefas cotidianas. 
De acordo com a neurologista Márcia Silva Neiva, do 
Hospital Brasília, isso pode ocorrer tanto quando a 
crise é aguda como em casos crônicos. 

Nas duas situações, pode haver prejuízo das 
atividades profissionais, de lazer ou sociais. A neurolo-
gista comenta que a dificuldade em cumprir deveres ou 
comparecer a compromissos que dão prazer, como en-
contros com amigos, acaba afetando o humor do paci-
ente, principalmente se o caso for crônico. "Esse paci-
ente está praticamente acostumado, mas não rende o 
que renderia se não estivesse com dor. Vive com dor 
e acaba não participando tanto das atividades, porque 
a dor o incapacita", acrescenta. 

(...) 
Para os pacientes com enxaqueca, as reco-

mendações são de manter uma boa rotina de sono, 
que reponha, de fato, as energias; alimentação saudá-
vel, sem excessos de gordura e cafeína; e praticar re-
gularmente exercícios físicos. Deve-se, ainda, evitar o 
uso excessivo de analgésicos (medicamentos prescri-
tos para aliviar a dor), que podem acabar sendo um 
gatilho de crises. 

 

Fonte: https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/07/2019/dia-
mundial-do-cerebro-enxaqueca-e-tema-da-data-e-acomete-1-em-

cada-7-pessoas (texto adaptado) acesso em 24/07/19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

01- Assinale a alternativa correta após ler atenta-
mente o texto. 
O dia 22 de julho foi escolhido pela Federação Mun-
dial de Saúde para: 

 

(A) Que todos os médicos neurologistas que tratam 
a enxaqueca sejam lembrados ou celebrados. 

(B) Que o cérebro seja celebrado ou promovido 
mundialmente. 

(C) Que as causas da enxaqueca sejam definitiva-
mente descobertas para servir como exemplo 
para o mundo. 

(D) Lembrar que a enxaqueca é um problema sério 
no mundo. 

(E) Esclarecer que uma em cada sete pessoas so-
fre de enxaqueca. 

 
02- De acordo com a neurologista Márcia Silva Neiva, 

do Hospital Brasília, NÃO é correto afirmar sobre a 
enxaqueca: 

 

(A) Não impede o paciente de realizar suas tarefas 
cotidianas. 

(B) Pode haver prejuízo das atividades profissio-
nais, de lazer ou sociais. 

(C) Há dificuldade em cumprir deveres ou compa-
recer a compromissos que dão prazer. 

(D) O paciente pode ser afetado pelo mau humor. 
(E) O paciente afasta-se dos amigos por causa das 

crises. 
 
03- O novo acordo ortográfico entrou em vigor em ja-

neiro de 2016. Propositadamente, duas palavras fo-
ram acentuadas no texto, caracterizando normas 
do acordo anterior. Assinale a alternativa que des-
taca essas palavras: 

 

(A) Cérebro e dormência. 
(B) Prejuízo e vômito. 
(C) Crônico e distúrbios. 
(D) Saudável e também. 
(E) Cefaléia e enjôo. 

 
04- Os parênteses, no segundo parágrafo, foram usa-

dos para: 
 

(A) Incluir dados informativos. 
(B) Incluir termos ou expressões populares. 
(C) Isolar termos ou expressões explicativas. 
(D) Isolar comentários propositais do autor. 
(E) Incluir reflexões do autor do texto. 

 
05- Assinale a alternativa cujo vocábulo se caracte-

riza por ser um substantivo composto: 
 

(A) Enxaqueca. 
(B) Formigamento. 
(C) Distúrbios. 
(D) Ziguezague. 
(E) Compromissos. 

 
 
 

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/07/2019/dia-mundial-do-cerebro-enxaqueca-e-tema-da-data-e-acomete-1-em-cada-7-pessoas
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/07/2019/dia-mundial-do-cerebro-enxaqueca-e-tema-da-data-e-acomete-1-em-cada-7-pessoas
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/07/2019/dia-mundial-do-cerebro-enxaqueca-e-tema-da-data-e-acomete-1-em-cada-7-pessoas
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06- Acrescente (C) ou (E) caso as afirmativas sejam 
certas ou erradas, considerando aspectos gramati-
cais. 

 

 Em ‘sensibilidade a cheiros, à luz ou a sons’, o 
uso do acento grave ocorreu por uma questão 
de regência nominal. 

 Em ‘na forma de pontos luminosos, escuros’, 
os termos sublinhados são adjetivos. 

 Em ‘tem como sintomas cefaléia (...) que se 
manifestam antes ou durante as crises’, o 
termo sublinhado é pronome relativo. 
 

Assinale a alternativa correta, considerando o pre-
enchimento de cima para baixo: 

 

(A) E; C; E. 
(B) C; E; E. 
(C) E; C; C. 
(D) E; E; C. 
(E) C; C; C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
(6 questões) 
 
07- Um automóvel percorreu uma certa distância, por 

um período de três horas, a uma velocidade média 
de 60 km/h. Qual a distância percorrida pelo auto-
móvel, nesse intervalo de tempo? 

 

(A) 200.000 metros. 
(B) 180.000 metros. 
(C) 160.000 metros. 
(D) 140.000 metros. 
(E) 120.000 metros. 

 
08- Um muro de uma residência foi construído em 15 

dias por 20 pessoas. Se quisermos realizar o 
mesmo serviço em 10 dias quantas pessoas serão 
necessárias? 

 

(A) 32 pessoas. 
(B) 28 pessoas. 
(C) 30 pessoas. 
(D) 26 pessoas. 
(E) 24 pessoas. 

 
09- Segundo o IBGE a população de Jaraguá do Sul 

em 2010 era de 143.213 habitantes, e a população 
estimada em 2018 é de 174.158 habitantes, um au-
mento aproximado de 21,61 %. Se considerarmos 
nos próximos 8 anos um aumento de 20 %, qual 
seria a população aproximada de Jaraguá do Sul 
em 2026? 

 

(A) 209.436 
(B) 208.174 
(C) 208.990 
(D) 207.858 
(E) 207.802 

 
10- Pedro resolveu cercar seu terreno com arame far-

pado. O terreno mede 30 metros de largura e 40 
metros de comprimento, sabendo que Pedro quer 
colocar 5 fileiras de fios de arame farpado, qual a 
quantidade de arame será necessária comprar? 

 

(A) 700 metros. 
(B) 600 metros. 
(C) 500 metros. 
(D) 800 metros. 
(E) 900 metros. 

 

11- Maria comprou ¼ kg de presunto, ½ kg de queijo 

e ¾ kg de manteiga, sabendo que o preço de cada 

item é R$ 18,00/kg, R$ 36,00/kg e R$ 30,00/kg, res-
pectivamente. Qual o valor total da compra de Ma-
ria? 

 

(A) R$ 50,00 
(B) R$ 45,00 
(C) R$ 40,00 
(D) R$ 35,00 
(E) R$ 30,00 
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12- João ganhou um aumento de 10 % em seu salá-
rio, passando a receber R$ 1.100,00. Qual era o sa-
lário inicial de João? 

 

(A) R$ 1.050,00 
(B) R$ 1.010,00 
(C) R$ 990,00 
(D) R$ 1.000,00 
(E) R$ 950,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS CONTEMPORÂNEOS 
(3 questões) 
 
13- Energia renovável é aquela que vem de recursos 

naturais que são naturalmente reabastecidos. Sua 
importância está principalmente no fato de fornecer 
energia de forma limpa, com menor incidência de 
danos ao meio ambiente. O sistema eólico utiliza o 
que como fonte de produção energética? 

 

(A) O vento. 
(B) O sol. 
(C) A água. 
(D) O carvão. 
(E) A lua. 

 
14- Em 20 de julho de 1969, há 50 anos, o astronauta 

Neil Armstrong se tornou o primeiro humano a pisar 
na Lua. A missão Apollo 11, que o levou até lá, con-
tava ainda com mais dois astronautas, Buzz Aldrin 
e Michael Collins. Qual foi o país responsável por 
essa missão e por esse feito histórico? 

 

(https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2019/07/20/che-
gada-do-homem-a-lua-completa-50-anos-neste-sabado.htm) 

 

(A) China. 
(B) Alemanha. 
(C) União Soviética. 
(D) Estados Unidos. 
(E) Rússia. 

 
15- Recentemente, o presidente do Brasil, Jair Bolso-

naro, indicou Eduardo Bolsonaro para embaixador 
do Brasil nos Estados Unidos. Isso teve uma reper-
cussão muito grande no Brasil e também no notici-
ário internacional, e o presidente Jair Bolsonaro foi 
acusado de nepotismo. Sabendo disso, qual o pa-
rentesco de Eduardo Bolsonaro com o presidente 
do Brasil? 

 

(A) Irmão. 
(B) Enteado. 
(C) Filho. 
(D) Pai. 
(E) Neto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2019/07/20/chegada-do-homem-a-lua-completa-50-anos-neste-sabado.htm
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2019/07/20/chegada-do-homem-a-lua-completa-50-anos-neste-sabado.htm
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(15 questões) 
 
16- Assinale a alternativa correta. Segundo o artigo 5° 

da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul, é 
proibido ao município: 

 

(A) Impedir a evasão, a destruição e a descaracte-
rização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural. 

(B) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, sub-
vencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes, re-
lações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse pú-
blico. 

(C) Fomentar a produção agropecuária e organizar 
abastecimento alimentar. 

(D) Dispensar às microempresas e às empresas de 
pequeno porte e ao microempreendedor indivi-
dual, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela sim-
plificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei. 

(E) Estabelecer servidões administrativas e usar a 
propriedade particular nos casos de perigo imi-
nente ou calamidade pública. 

 
17- A Lei Complementar nº 122/2012 dispõe sobre o 

Plano de cargos, carreiras e vencimentos dos Ser-
vidores Efetivos da Administração Direta do Muni-
cípio de Jaraguá do Sul. Segundo o art. 3° dessa 
lei, “o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado por 
lei e com denominação própria, submetido ao re-
gime estatutário” denomina-se: 

 

(A) Cargo público. 
(B) Quadro permanente de cargos. 
(C) Cargo de carreira. 
(D) Cargo de provimento efetivo. 
(E) Carreira. 

 
18- A Lei Complementar nº 154/2014 dispõe sobre o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Jaraguá do Sul. Prescreve o art. 30 que “o 
retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado” denomina-se (assinale a alternativa cor-
reta): 

 

(A) Reintegração. 
(B) Reversão. 
(C) Estabilidade. 
(D) Recondução. 
(E) Aproveitamento. 

 
 

 

 
 

19- Quando se afirma que o Conselho de Saúde é um 
grupo de representações diversas que tem a prer-
rogativa de decidir, diz-se que ele é um órgão: 

 

(A) Fiscalizador. 
(B) Transitório. 
(C) Participativo. 
(D) Executivo. 
(E) Deliberativo. 

 
20- Como é denominada a infecção adquirida após a 

admissão do paciente no hospital e que se mani-
festa durante a internação ou após a alta, quando 
puder ser relacionada com a internação ou com os 
procedimentos hospitalares? 

 

(A) Infecção comunitária. 
(B) Infecção direta. 
(C) Infecção hospitalar. 
(D) Infecção oportunista 
(E) Infecção indireta. 

 
21- Sobre saúde na Constituição brasileira, assinale a 

alternativa correta: 
 

(A) A saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(B) A Constituição brasileira atribui aos municípios 
a coordenação e a execução das políticas para 
proteção e promoção da saúde no Brasil. 

(C) Cabe unicamente ao Ministério da Saúde a res-
ponsabilidade pela consecução da saúde, a re-
gulamentação, fiscalização e controle das 
ações e serviços de saúde. 

(D) A participação da iniciativa privada é prioritária 
na proteção e promoção da saúde no Brasil. 

(E) A Constituição de 1988 regulamentou detalha-
damente o modelo estabelecido para a presta-
ção do serviço de saúde pública no Brasil. 

 
22- Doença parasitária, de evolução crônica, cuja 

magnitude da prevalência, severidade das formas 
clínicas e evolução a caracterizam como um impor-
tante problema de saúde pública no país. O homem 
adquire a __________ por meio da penetração 
ativa da cercária na pele. Após a infecção, as cer-
cárias se desenvolvem para uma forma parasitária 
primária, que inicia o processo de migração, via cir-
culação sanguínea e linfática, até atingir o coração 
e em seguida os pulmões. A palavra que completa 
corretamente a lacuna é: 

 

(A) Dengue. 
(B) Leishmaniose. 
(C) Leptospirose. 
(D) Esquistossomose. 
(E) Malária. 
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23- Como existem milhões de espécies de seres vi-
vos, em nosso planeta, um sistema de classificação 
é extremamente útil. Ele facilita a identificação dos 
seres, as relações existentes entre as espécies de 
cada reino, além de ajudar no estudo e entendi-
mento da evolução. As bactérias são representan-
tes do reino: 

 

(A) Plantae. 
(B) Monera. 
(C) Animalia. 
(D) Protista. 
(E) Fungi. 

 
24- Leia o texto a seguir. 

Ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito 
Anopheles, quando infectada pelo Plasmodium 
spp. Ao picar uma pessoa infectada, os plasmódios 
circulantes no sangue humano, na fase de gametó-
citos, são sugados pelo mosquito, que atua como 
hospedeiro principal e permite o desenvolvimento 
do parasito, gerando esporozoítos no chamado ci-
clo esporogônico. Por sua vez, os esporozoítos são 
transmitidos aos humanos pela saliva do mosquito 
no momento das picadas seguintes. O ciclo do pa-
rasito dentro do mosquito tem duração variada con-
forme as espécies envolvidas, com duração média 
de 12 a 18 dias, sendo, em geral, mais longo para 
P. falciparum do que para P. vivax. O texto refere-
se ao modo de transmissão de uma doença infecci-
osa febril aguda, cujos agentes etiológicos são pro-
tozoários transmitidos por vetores. No Brasil, a 
magnitude da __________ está relacionada à ele-
vada incidência da doença na região amazônica e 
à sua potencial gravidade clínica. Causa considerá-
veis perdas sociais e econômicas na população sob 
risco, principalmente naquela que vive em condi-
ções precárias de habitação e saneamento. A pala-
vra que preenche corretamente a lacuna é: 

 

(A) Leptospirose. 
(B) Dengue. 
(C) Esquistossomose. 
(D) Leishmaniose. 
(E) Malária. 

 
25- São doenças silenciosas que provocam inflama-

ção do fígado e nem sempre apresentam sintomas. 
São provocadas por diferentes vírus hepatotrópicos 
que apresentam características epidemiológicas, 
clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribui-
ção universal e observam-se diferenças regionais 
na ocorrência e magnitude destas em todo mundo, 
variando, de acordo com o agente etiológico. Têm 
grande importância para a saúde pública em virtude 
do número de indivíduos acometidos e das compli-
cações resultantes das formas agudas e crônicas 
da infecção. A doença em questão é: 

 

(A) Botulismo. 
(B) Cólera. 
(C) Leptospirose. 
(D) Hepatite. 
(E) Hanseníase. 

26- As __________ transmitidas pelo Aedes aegypti 
têm se constituído em um dos principais problemas 
de saúde pública no mundo. A dengue é transmitida 
por mosquitos do gênero Aedes e possui como 
agente etiológico o vírus dengue (DENV), com 
__________ sorotipos distintos. Estima-se que 3 bi-
lhões de pessoas estejam sob o risco de contrair a 
doença e que ocorram, anualmente, 390 milhões de 
infecções e 20 mil mortes. As palavras corretas que 
completam as lacunas, respectivamente, são: 

 

(A) Hantaviroses e quatro. 
(B) Arboviroses e três. 
(C) Arboviroses e quatro. 
(D) Arborivores e dois. 
(E) Hantavirose e três. 

 
27- Existem muitos tipos diferentes de __________ 

no mundo. Variam muito em tamanho, formatos e 
ciclo de vida. Possuem algumas características em 
comum, que incluem, cápsula proteica protetora ou 
capsídeo, genoma de ácido nucleico feito de DNA 
ou RNA, dobrado dentro do capsídeo, e, em alguns 
casos, uma camada de membrada chamada de en-
velope. A palavra que completa corretamente a la-
cuna é: 

 

(A) Vírus. 
(B) Bactérias. 
(C) Protozoários. 
(D) Fungos. 
(E) Protozoários. 

 
28- A leptospirose é uma doença infecciosa febril de 

início abrupto, cujo espectro clínico pode variar 
desde um processo inaparente até formas graves. 
O agente etiológico é a Bactéria helicoidal (espiro-
queta) aeróbica obrigatória do gênero Leptospira, 
do qual se conhecem 14 espécies patogênicas, 
sendo a mais importante a: 

 

(A) L. whitmani. 
(B) L. interrogans. 
(C) L. intermedia. 
(D) L. umbratilis. 
(E) L. wellcomei. 

 
29- É a ocorrência de determinada doença que aco-

mete sistematicamente populações em espaços ca-
racterísticos e determinados, no decorrer de um 
longo período, (temporalmente ilimitada), e que 
mantém uma de incidência relativamente cons-
tante, permitindo variações cíclicas e sazonais. 
Trata-se do conceito de: 

 

(A) Epidemia. 
(B) Endemia. 
(C) Surto. 
(D) Epidemiologia. 
(E) Pandemia. 
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30- Sobre a saúde como dever do estado e como di-
reito social, julgue os itens. 

 

 A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação. 

 No Brasil, saúde como um direito social não é 
previsto na constituição (CF/88), no entanto, 
por meio do SUS garante-se a saúde como um 
direito social. 

 No Brasil, a saúde é um dever do Estado, no 
entanto, não é um direito de todos, como pode-
se verificar diariamente nas mídias. 

 

A sequência correta de cima para baixo, é: 
 

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