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CARGO: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Todo filho é pai da morte de seu pai 
 

Há uma quebra na história familiar onde as idades se 
acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem 
sentido: é quando o filho se torna pai de seu pai. 

É quando o pai envelhece e começa a trotear como se 
estivesse dentro de uma névoa. Lento, devagar, impreciso. 
É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já 
não tem como se levantar sozinho. 

É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, 
enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair 
de seu lugar. É quando aquele pai, que antigamente 
mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura 
onde é a porta e onde é a janela – tudo é corredor, tudo é 
longe. 

É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, 
fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus 
remédios. 

E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão 
trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por 
aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa 
vida para morrer em paz. 

Todo filho é pai da morte de seu pai. 
Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja 

curiosamente nossa última gravidez. Nosso último 
ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos 
foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor 
com a amizade da escolta. 

E assim como mudamos a casa para atender nossos 
bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos 
alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. 

Uma das primeiras transformações acontece no 
banheiro. 

Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra 
no box do chuveiro. 

A barra é emblemática. A barra é simbólica. A barra é 
inaugurar um cotovelo das águas. 

Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um 
temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não 
podemos abandoná-los em nenhum momento, inventare-
mos nossos braços nas paredes. 

A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos 
pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados, sob a 
forma de corrimões. 

Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os 
objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. 

Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos 
cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e 
preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros 
frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e 
precisariam da gente? 

Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do 
acesso caracol, nos arrependeremos de cada obstáculo e 
tapete. 

E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e 
triste do filho que aparece somente no enterro e não se 
despede um pouco por dia. 

Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus 
derradeiros minutos. 

No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama 
para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou 
de sua cadeira: 

— Deixa que eu ajudo. 
Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai 

no colo. 
Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. 
Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer: 

pequeno, enrugado, frágil, tremendo. 
Ficou segurando um bom tempo, um tempo 

equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua 
adolescência, um bom tempo, um tempo interminável. 

Embalou o pai de um lado para o outro. 
Aninhou o pai. 
Acalmou o pai. 
E apenas dizia, sussurrado: 
— Estou aqui, estou aqui, pai! 
O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é 

que seu filho está ali.  
(Autor desconhecido. Disponível em: 

http://www.contioutra.com/todo-filho-e-pai-da-morte-de-seu-pai/. 
Dezembro de 2016.) 

 
Questão 01 
De acordo com as ideias e reflexões evidenciadas no texto, 
podemos inferir que o autor: 
A) Trata de temáticas distantes, desatualizadas e ilusórias. 
B) Retrata que o ideal seria que os pais continuadamente 

cuidassem de seus filhos. 
C) Aborda situações reais, que têm como finalidade 

estimular a reflexão no leitor. 
D) Supõe que os pais deveriam ser eternos, já que os filhos 

não dispõem de condições para cuidar deles. 

 
Questão 02 
O título do texto “Todo filho é pai da morte de seu pai” 
pode ser fundamentado e legitimado pela seguinte 
afirmativa retratada no texto: 
A) “Seremos estranhos em nossa residência.” (15º§) 
B) “O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que 

seu filho está ali.” (30º§) 
C) “É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, 

enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para 
sair de seu lugar.” (3º§) 

D) “E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão 
trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por 
aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de 
nossa vida para morrer em paz.” (5º§) 
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Questão 03 
Considerando a significação das palavras dispostas no 
texto, assinale a relação INCORRETA. 
A) “Embalou o pai de um lado para o outro.” (25º§) – 

acalentou.  
B) “Uma das primeiras transformações acontece no 

banheiro.” (9º§) – mudanças.  
C) “Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus 

derradeiros minutos.” (18º§) – árduos. 
D) “É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, 

fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de 
seus remédios.” (4º§) – fraqueja.  

 
Questão 04 
Em “Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os 
objetos, envelhecer é subir escada mesmo sem degraus.” 
(14º§), o termo destacado denota ideia de: 
A) Escolha. 
B) Condição. 
C) Afirmação. 
D) Explicação. 

 
Questão 05 
No trecho “Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja 
curiosamente nossa última gravidez.” (7º§), a palavra 
“curiosamente” exprime circunstância de: 
A) Modo. 
B) Dúvida. 
C) Ordem. 
D) Intensidade. 

 
Questão 06 
Em “Há uma quebra na história familiar onde as idades se 
acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem 
sentido: é quando o filho se torna pai de seu pai.” (1º§), os 
dois-pontos têm como propósito: 
A) Divulgar uma observação importante. 
B) Interromper o posicionamento do autor. 
C) Expressar indignação através de emoção e sentimento. 
D) Introduzir uma explicação de algo mencionado anterior-

mente. 

 
Questão 07 
Em “É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, 
fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus 
remédios.” (4º§), é correto afirmar que a ação verbal 
evidencia uma: 
A) Ideia distante. 
B) Suposição provável. 
C) Convicção duvidosa. 
D) Precisão sobre o fato. 
 
 
 
 
 

Questão 08 
Considerando que sujeito é o termo da oração que 
funciona como suporte de uma afirmação feita pelo 
predicado, assinale a afirmativa transcrita do texto que 
evidencia sujeito elíptico. 
A) “Todo filho é pai da morte de seu pai.” (6º§) 
B) “A barra é inaugurar um cotovelo das águas.” (11º§) 
C) “Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra 

no box do chuveiro.” (10º§) 
D) “(...) a enfermeira fazia a manobra da cama para a 

maca, buscando repor os lençóis (...)” (19º§) 

 
Questão 09 
No trecho “Ficou segurando um bom tempo, um tempo 
equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua 
adolescência, um bom tempo, um tempo interminável.” 
(24º§), a ocorrência da crase é facultativa. Assinale a 
afirmativa em que tal fato NÃO ocorre. 
A) Acompanhe-o até à porta de casa. 
B) O jantar com os meus pais começará às 19 horas. 
C) Entreguei à Maria Paula a aposentadoria do meu avô. 
D) Contei à minha amiga que estou cuidando dos meus 

pais. 

 
Questão 10 
Considerando a adequação linguística, assinale a afirmativa 
grafada INDEVIDAMENTE. 
A) Envelhecer é amenisar as dores do tempo. 
B) Meu pai é uma figura forte e instransponível. 
C) Tornei-me responsável pelos meus pais devido ao 

mandado judicial. 
D) É importante garantir a autonomia e melhorar a 

funcionalidade dos idosos. 

 
Questão 11 
Ao ligar um computador, a inicialização de hardware é 
realizada, passando parâmetros para o sistema 
operacional. Este parâmetro é o primeiro programa a ser 
executado em um computador denominado firmware. O 
tipo de memória, responsável pela inicialização de 
computadores, denominada: 
A)  RAM. 
B)  ROM. 
C)  DRAM. 
D) Memória de Massa. 

 
Questão 12 
A internet possui diversos protocolos de rede para troca 
de arquivos e informações. O protocolo utilizado para 
transferir arquivos trata-se de: 
A) FTP. 
B) HTTP. 
C) SNMP. 
D) TELNET. 
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Questão 13 
Teclas de atalho auxiliam bastante a utilização do sistema 

operacional, pois tornam mais produtivas as atividades, 

poupando o tempo do usuário.  

 
 

Assinale a função executada ao pressionar as duas teclas 
representadas pela imagem. 

A) Acessar o disco D: 
B) Bloquear o computador. 

C) Exibir e ocultar a área de trabalho. 

D) Excluir o item selecionado e movê-lo para a Lixeira. 
 

Questão 14 
No Modelo Entidade Relacionamento (MER), as chaves 

são importantes, pois garantem que cada linha da tabela 

seja identificável de modo exclusivo, facilitando, assim, a 
busca e a manipulação dos dados que compõem o banco. 

Sobre a chave estrangeira, é correto afirmar que:  

A) É constituída por mais de um atributo. 

B) Refere-se a todo atributo ou conjunto de atributos que 
é a chave primária em outra tabela. 

C) Refere-se a todo atributo ou conjuntos de atributos que 
permite identificar, de modo único, cada tupla. 

D) É um atributo (ou uma combinação de atributos) que 

identifica exclusivamente uma determinada linha. 
 

Questão 15 
Observe a tabela apresentada. 
 

 
 

O valor apresentado, em A5, após a execução da 

expressão =MÉDIA(A1:A4) /2*3, é: 
A) 10. 
B) 12. 

C) 15. 

D) 25. 
 

Questão 16 
Em uma comunidade eclesiástica há um total de 510 

membros. Se a razão entre o número de homens e mulheres 

é 7 : 8, pode-se concluir que nessa comunidade há quantas 
mulheres a mais do que homens? 

A) 17 

B) 34 

C) 56 

D) 68 
 

Considere as informações que contextualizam as questões 

de 17 a 20. Leia-as atentamente.  
 

O benefício previdenciário de aposentadoria pago por um 

município a seus servidores é uma progressão aritmética 
em que o 1º termo representa a porcentagem do salário a 

ser paga ao servidor com um ano de contribuição; o 2º 

termo representa a porcentagem do salário a ser recebida 
pelo servidor com dois anos de contribuição e, assim, por 

diante. A sequência é dada por: (4; 6,4; 8,8; 11,2; ...). 
 

Questão 17 
Quantos anos de contribuição o servidor desse município 

deve ter para conseguir uma aposentadoria com 100% de 

seu salário? 

A) 39 anos 
B) 40 anos 

C) 41 anos 
D) 42 anos 
 

Questão 18 
Qual das alternativas representa a porcentagem “P” do 

benefício recebido pelo servidor em função da quantidade 
de anos de contribuição “x” (com x ≥ 1)?  

A) 4x2,4P(x)   

B) 2,4x4P(x)   

C) 
2

2,4x4P(x)   

D) 1)2,4(x4P(x)   
 

Questão 19 
Um servidor que opte por se aposentar com 26 anos de 

contribuição receberá qual porcentagem de seu salário? 

A) 61,6% 
B) 64,0% 

C) 66,4% 
D) 75% 
 

Questão 20 
Um servidor que tenha se aposentado com uma 

porcentagem salarial de 88% contribuiu por quantos anos 

para a previdência municipal? 
A) 33 

B) 34 
C) 35 

D) 36 
 

Questão 21 
Três amigos – André, Bruna e Camila – foram a uma 
churrascaria e dividiram a conta, de tal modo que André 
pagou metade do valor que Bruno pagou e Camila pagou 
o dobro do valor pago por Bruno. Considerando que o valor 
pago por André é R$ 78,00 a menos que o valor pago por 
Camila, qual é o valor total da conta paga na churrascaria? 
A) R$ 182,00 
B) R$ 186,00 
C) R$ 192,00 
D) R$ 194,00 
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Questão 22 
Ana e Beto estão grávidos de um casal de gêmeos. Eles 

resolveram nomear seus filhos, utilizando dois conjuntos 

de letras, denominados H para o menino e M para a 

menina, de tal modo que H ∩ M = Ø. Qual das alternativas 

representa uma possível combinação de nomes a serem 

dados para os filhos de Ana e Beto? 

A) André e Paula. 

B) Bárbara e Felipe. 

C) Carlos e Adriana. 

D) Jéssica e Anderson. 

 

Questão 23 
A figura refere-se a um hexágono regular, cuja área total 

vale 3216 cm². 
 

 
 

Qual é o valor da área, em centímetros quadrados, da 

região acinzentada? 

A) 354  

B) 372  

C) 3108  

D) 3162  

 

Questão 24 
Na figura o segmento AB tem como ponto médio o centro 

da circunferência. 
 

 
 

Sendo o ângulo α = 60° e o raio da circunferência igual a 

15 cm, quantos centímetros mede o segmento AC? 

A) 7,5 cm 

B) 12 cm 

C) 15 cm 

D) 18 cm 

 
 

 

 

 

Questão 25 
Um atleta que corre 4 horas diariamente percorre uma 

distância de 100 km em dois dias. De quantos dias este 

atleta precisa para completar uma distância de 200 km, se 

ele correr 5 horas por dia? 

A) 3 dias. 

B) 4 dias. 

C) 5 dias. 

D) 6 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 26 
José, servidor público da Prefeitura Municipal de 
Pitangueiras, foi requisitado para trabalhar em outra 
localidade. Segundo a Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 
1997, é correto afirmar que: 
A) O prazo necessário para José entrar em exercício inclui o 

tempo necessário ao deslocamento para o novo local. 
B) Caso José se encontrar afastado legalmente, este não 

poderá ser requisitado; a prefeitura deverá requisitar 
outro servidor. 

C) José não poderá ser requisitado, mesmo sem caracterizar 
desvio de função, uma vez que, ao exercê-la, José deverá 
trocar de localidade, sendo tal ato vedado em lei. 

D) José terá que entrar em exercício na função no dia 
seguinte à publicação de sua requisição, mesmo 
caracterizando desvio de função, uma vez que não sofreu 
prejuízo em sua remuneração ou salário permanente. 

 

Questão 27 
João, servidor público municipal, é investido em cargo na 
administração pública através de concurso público. 
Durante o período de estágio probatório, o cargo de João 
é extinto. Nesse caso, é correto afirmar que: 
A) Durante o período de estágio probatório, o cargo 

investido por concurso público não pode ser extinto. 
B) Uma vez que o cargo ocupado por João foi extinto antes da 

aquisição da estabilidade, este será exonerado do cargo.  
C) João será colocado em disponibilidade remunerada ou 

provido em outro cargo de nível e atribuições equivalentes. 
D) João deverá ser reaproveitado em cargo ou função distinta 

da exercida anteriormente, desde que a remuneração seja 
compatível. 

 

Questão 28 
Francisco é servidor público municipal aposentado, 
acometido de moléstias mentais que determinaram o seu 
afastamento. Após ser submetido a tratamento médico e 
recuperado a sua saúde, foi determinado por junta médica 
oficial que ele retornasse ao cargo. Tal ato denomina-se: 
A) Reversão. 
B) Recondução. 
C) Readaptação. 
D) Reintegração. 
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Questão 29 
Segundo a Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Púbicos do 
Município de Pitangueiras, servidor é a pessoa legalmente 
investida em cargo público. Em relação ao ato de 
investidura do cargo é correto afirmar, EXCETO: 
A) Ocorre apenas com a assinatura do termo de posse 

daquele que foi nomeado. 
B) São requisitos básicos para investidura em cargo 

público: a quitação com as organizações militares e 
eleitorais e o efetivo gozo dos direitos políticos. 

C) O servidor toma ciência formal das responsabilidades e 
direitos do cargo que será ocupado, apresenta 
declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio e declara se exerce ou não outro cargo.  

D) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 
publicação do ato de provimento, exceto em se tratando 
de servidor em licença ou afastado por qualquer outro 
motivo legal, quando o prazo será de noventa dias. 

 

Questão 30 
Maria, servidora municipal, acaba de adquirir estabilidade 
e requer, à administração pública, licença para tratar de 
assuntos particulares. Neste caso, é correto afirmar que: 
A) O período de licença vale para contagem do tempo de 

serviço. 
B) Em regra, enquanto não concedida a licença, o servidor 

deverá aguardar em exercício. 
C) A licença para tratar de assuntos particulares não pode ser 

interrompida pela administração pública; somente poderá 
ser interrompida antes do prazo a pedido do servidor. 

D) Os primeiros trinta dias da licença serão remunerados 
pela administração pública, caso o servidor não tenha 
usado o mesmo benefício durante o tempo de estágio 
probatório. 

 

Questão 31 
Quanto aos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Serão alocados como despesas de custeio e de capital 

do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 

II. Serão alocados os investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde.  

III. Serão alocados investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

IV. Serão alocados em projetos experimentais determinados 
pelo Conselho de Saúde. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II. 
B) I e II. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
 
 
 

Questão 32 
“É a capacidade que um agente biológico tem em produzir 
efeitos graves ou fatais. Está relacionada com a sua 
capacidade de multiplicação no organismo infectado, 
produção de toxinas, dentre outros fatores.” O trecho 
citado anteriormente trata-se de: 
A) Virulência. 
B) Infectividade.  
C) Patogenicidade. 
D) Imunogenicidade. 
 

Questão 33 
Considerando que os determinantes, no modelo processual, 
são classificados como fatores contribuintes ou determi-
nantes parciais, que, em sua articulação e provável 
sinergia, propiciam a atuação do estímulo patológico, 
“defecar próximo a mananciais sem tratamento, gerando 
fator de esquistossomose ou hábitos alimentares 
perigosos, são atos considerados determinantes 
_____________”. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) culturais 
B) ecológicos   
C) econômicos 
D) psicossociais 
 

Questão 34 
“Denomina-se _____________________ a ocorrência de 
determinada doença que acomete sistematicamente 
populações em espaços característicos e determinados, 
no decorrer de um longo período (temporalmente 
ilimitado), e que mantém uma incidência relativamente 
constante, permitindo variações cíclicas e sazonais.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) Endemia 
B) Epidemia 
C) Pandemia 
D) Enfermidade 
 

Questão 35 
A Leishmaniose visceral é uma doença transmitida pelo 
mosquito-palha ou birigui (Lutzomyia longipalpis) que, ao 
picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário 
Leishmania chagasi. É conhecida como calazar, esplenome-
galia tropical e febre dundun. Sobre a Leishmaniose está 
INCORRETO o que se afirma em: 
A) Causa febre intermitente com semanas de duração. 
B) O período de incubação é de 2 a 4 meses, mas pode 

variar de 10 dias a 24 meses. 
C) A doença é contagiosa e transmite de uma pessoa para 

outra, e de um animal para outro, e dos animais para as 
pessoas. 

D) Nos centros urbanos, a transmissão se torna 
potencialmente perigosa por causa do grande número 
de cachorros, que adquirem a infecção e desenvolvem 
um quadro clínico semelhante ao do homem. 
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Questão 36 
Em relação aos tipos de indicadores mais utilizados na 

epidemiologia, a Proporção, Índice ou Distribuição 

Proporcional, é a: 

A) Relação entre o número de casos de um evento e uma 

determinada população, num dado local e época. É a 

medida que informa quanto ao “risco” de ocorrência de 

um evento. 

B) Variável característica das comunidades de seres vivos; 

refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem 

doenças (ou determinadas doenças) em um dado 

intervalo de tempo em uma determinada população. 

C) Relação entre frequências atribuídas de determinado 

evento, sendo que no numerador é registrada a 

frequência absoluta do evento que constitui 

subconjunto daquele contido no denominador que é de 

caráter mais abrangente. 

D) Medida de frequência de um grupo de eventos relativa 

à frequência de outro grupo de eventos. É um tipo de 

fração em que pelo menos parte dos elementos do 

numerador não está contida no denominador, ou seja, o 

numerador não é um subconjunto do denominador. 

 

Questão 37  
O controle de endemias foi descentralizado para os 

municípios, adotando-se a prevenção e a estratégia de 

Controle Integrado da Doença, com prioridade no cuidado 

ao indivíduo com diagnóstico precoce e preciso, além de 

tratamento imediato e adequado. São consideradas 

atribuições do Agente de Combate de Endemias em 

relação ao controle da Dengue, EXCETO: 

A) Realizar pesquisa larvária em imóveis para o 

levantamento de índice. 

B) Executar o tratamento focal e perifocal como medida 

complementar ao controle mecânico. 

C) Repassar ao supervisor da área os problemas de maior 

grau de complexidade não solucionados. 

D) Orientar a população sobre os meios de evitar a 

proliferação dos vetores e, ainda, quais os 

medicamentos deverão ser utilizados no tratamento da 

doença. 

 

Questão 38 
A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada 

por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do 

mosquito:  

A) Anopheles. 

B) Flebótomo. 

C) Culex quinquefasciatus. 

D) Haemagogus e Sabethes. 

 

 

 

 

Questão 39 
“Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade 

específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, 

seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que 

esteja acessível à fêmea do Aedes aegypti para postura 

dos seus ovos. Depósitos domésticos que possam 

armazenar água como, por exemplo, vasos e frascos com 

plantas, pratos e pingadeiras colocados sob o vaso, 

alguidar, gamelas, bacias e outras peças utilizadas em 

cerimônias religiosas, recipientes de degelo sob 

geladeiras, recipientes de coleta de água em bebedouros, 

pequenas fontes ornamentais, bebedouros de pequenos 

animais, caixa de ar condicionado, dentre outros, são 

considerados recipientes: 

A) Móveis. 

B) Imóveis. 

C) Naturais. 

D) Industriais. 

 

Questão 40 
Considerando a atividade dos Agentes de Combate de 

Endemias, assistida por profissional de nível superior e 

condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e 

ambiental e de atenção básica a participação, analise as 

afirmativas a seguir. 

I. Na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de 

zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando 

na coleta e no encaminhamento de amostras 

laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos 

pertinentes. 

II. Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de 

relevância para a saúde pública. 

III. Na coleta de animais e no recebimento, no 

acondicionamento, na conservação e no transporte de 

espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu 

encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela 

identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância 

para a saúde pública no Município. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Todas as afirmativas estão incorretas. 

D) Estão corretas duas afirmativas, apenas. 

 

 

 

 
 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo. Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas, que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer 

imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva), devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 


