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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Texto 01 

O que é Profissionalismo

Profissionalismo é o conjunto de 
características que compõem um 
profissional, formado por suas competências, 
responsabilidades e ética, no que rege o seu 
campo de trabalho.

O profissionalismo é a chave para a 
construção de uma carreira de sucesso no 
trabalho.

Entre as ações que atestam o 
profissionalismo de um trabalhador está o 
seu comprometimento com as normas e a 
ética da empresa para qual presta serviços.

Mesmo trabalhando num ambiente 
descontraído e com amigos, o profissional 
deve pôr as suas obrigações de trabalho acima 
de qualquer laço de amizade ou intimidade.

A falta de profissionalismo consiste em agir 
com parcialidade, por exemplo, favorecendo 
pessoas apenas por estas serem amigas e não 
pelas suas competências profissionais.

Saiba mais sobre o significado 
de competência.

Além da ética, o profissionalismo deve ter 
como base a humildade, ou seja, a capacidade 
do profissional de reconhecer os seus erros, 
suas limitações e de estar sempre disposto a 
aprender.

Entre as competências básicas que são 
apreciadas dos profissionais, destacam-se: a 
proficiência, a responsabilidade, a seriedade, 
a pontualidade, a ética, entre outros.

Fonte: https://www.significados.com.br/profissionalismo/. Texto 
adaptado.

Questões referentes ao texto 01.

1. Assinale a alternativa correta quanto ao 
que se afirma a respeito das informações 
do texto. 

(A) O conceito de profissionalismo envolve 
todas as características boas que o ser 
humano tem. No entanto, pode-se dizer que 
somente o comprometimento é que atestará 
o profissionalismo de um trabalhador.  

(B) Profissionalismo diz respeito às 
características desenvolvidas nas diversas 
áreas por uma pessoa de boa índole.

(C) Ser imparcial nas relações profissionais é 
atitude que demonstra profissionalismo.

(D) Identificar um erro e reconhecê-lo pode 
prejudicar o profissional em seu ambiente 
de trabalho, pois é uma atitude que 
demonstrará incompetência na função 
exercida. 

(E) Dentre as competências esperadas de 
um profissional, estão a humildade, a 
responsabilidade, o comprometimento, a 
pontualidade e a amizade, acima de tudo.

2. Assinale a alternativa correta quanto à 
característica do texto.

(A) É um texto não-verbal, pois se trata de texto 
escrito.

(B) É um texto literário, tem função estética e 
destina-se ao entretenimento.

(C) Trata-se de uma narrativa, pois apresenta 
fatos em uma sequência temporal e causal.

(D) É um texto informativo, que conduz o leitor 
a identificar os acontecimentos e fatos que 
constituem o assunto do texto.

(E) É um texto em prosa, composto por 3 
estrofes e uma composição poética escrita 
considerando a métrica das sílabas e o 
ritmo das frases. 

3. Assinale a alternativa correta quanto ao 
que se afirma a seguir.

(A) Em “[...] o profissional deve pôr as suas 
obrigações de trabalho [...]”, o termo 
destacado é uma preposição e tem a mesma 
função do termo destacado no trecho a 
seguir: “[...] um profissional, formado por 
suas competências, responsabilidades e 
ética [...]” 

(B) Em “Mesmo trabalhando num ambiente 
descontraído e com amigos [...]”, o termo 
em destaque é um advérbio e significa 
“próprio”.

(C) Em “Mesmo trabalhando num ambiente 
descontraído e com amigos [...]”, o termo 
em destaque é resultado da contração 
existente entre o pronome “em” e o numeral 
“um”, em + um.

(D) Os termos em destaque em “[...] formado 
por suas competências, responsabilidades 
e ética [...]” são adjetivos, pois são 
características referentes ao substantivo 
profissionalismo.
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(E) Em “[...] formado por suas competências, responsabilidades e ética, no que rege o seu campo de 
trabalho.”, os termos em destaque são pronomes possessivos de 3ª pessoa. 

Texto 02

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24070

Questões referentes ao texto 02

4. A qual gênero textual pertence o texto 02?
(A) Tirinha.
(B) História em quadrinhos. 
(C) Charge.
(D) Cartum.
(E) Caricatura.

5. O tema do texto, tratado pela personagem Mônica ao fazer a pergunta, refere-se 
(A) a questões ortográficas, referente ao emprego das letras.
(B) a um problema social existente com o transporte urbano.
(C) à acentuação gráfica.
(D) a problemas com horários de maior tráfego urbano.
(E) a sua preocupação quanto ao desespero das pessoas que, cansadas, disputam por um banco no 

ônibus.

6. Assinale a alternativa correta.
(A) A palavra ônibus, referida pela Mônica, não deve ser acentuada.
(B) A palavra acento, referida pela Mônica, deveria ser grafada com “ss”.
(C) A palavra hora, referida pelo Cascão, deveria ser acentuada, como segue: hóra.
(D) A palavra você, referida pelo Cascão, está adequadamente acentuada. 
(E) A palavra toma, referida pelo Cascão, poderia ser substituída por bebe.
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Texto 3

O Rato Cidadão e Montesinho 

Um rato que morava na cidade, acertando 
de ir ao campo, foi convidado por outro, que 
lá morava, e levando-o à sua cova, comeram 
ambos coisas do campo, ervas e raízes.

Disse o Cidadão ao outro: – Por certo, 
compadre, tenho dó de ti, e da pobreza em 
que vives. Vem comigo morar na cidade, verás 
a riqueza, e a fartura que gozas. Aceitou o 
rústico e vieram ambos a uma casa grande 
e rica, e entrados na despensa, estavam 
comendo boas comidas e muitas, quando de 
súbito entra o despenseiro, e dois gatos após 
ele. Saem os Ratos fugindo. O de casa achou 
logo seu buraco, o de fora trepou pela parede 
dizendo:

Ficai vós embora com a vossa fartura; que 
eu mais quero comer raízes no campo sem 
sobressaltos, onde não há gato nem ratoeira. 
E assim diz o adágio: Mais vale magro no 
mato, que gordo na boca do gato.

Moral da história: Mais vale magro no mato, 
que gordo na boca do gato.

Fonte: http://fabulasinfantis.blogs.sapo.pt/

Questões referentes ao texto 3.

7. Assinale a alternativa correta.
(A) Em “[...] comeram ambos coisas do campo, 

ervas e raízes.”, a palavra em destaque 
significa uma fruta que os ratos comeram, 
além de terem comido outras coisas do 
campo, ervas e raízes.

(B) Em “Disse o Cidadão ao outro: – Por certo, 
compadre, tenho dó de ti, e da pobreza 
em que vives.”, o termo em destaque é a 
possível forma como o rato da cidade era 
conhecido e foi mencionado no texto.

(C) Montesinho resolveu ir para a cidade a 
convite de seu compadre para fazer uma 
rápida visita, mas, chegando à sua casa, 
também rapidamente resolveu ir embora.

(D) O provérbio “Mais vale magro no mato, que 
gordo na boca do gato.”, ensina que uma  
pessoa magra que vive na natureza é mais 
saudável do que um gordo que come de tudo 
acreditando que, por se alimentar bastante, 
está sendo bem alimentado e aproveitando 
vários nutrientes. 

(E) Montesinho, ao dizer “[...] eu mais quero 
comer raízes no campo [...]”, sentiu 
saudades da comida do campo, e, por isso, 
quis voltar. 

8. Assinale a alternativa correta quanto ao 
que se afirma entre parênteses.

(A) Em “Um rato que morava na cidade, 
acertando de ir ao campo, foi convidado 
por outro, que lá morava [...]”, após a 
palavra “outro”, em destaque, subentende-
se que há uma palavra, ou seja, a palavra 
está implícita, elidida; no caso, é a palavra 
“campo”.

(B) Em “Um rato que morava na cidade, 
acertando de ir ao campo, foi convidado 
por outro, que lá morava, e levando-o à sua 
cova, comeram ambos coisas do campo, 
ervas e raízes.”, as palavras em destaque 
são verbos em sua forma nominal.

(C) Em “Um rato que morava na cidade, 
acertando de ir ao campo, foi convidado 
por outro, que lá morava, e levando-o à sua 
cova, comeram ambos coisas do campo, 
ervas e raízes.”, as palavras em destaque 
pertencem, respectivamente, às seguintes 
classes gramaticais: numeral, substantivo, 
artigo.

(D) Em “Vem comigo morar na cidade, verás 
a riqueza, e a fartura que gozas. Aceitou o 
rústico, e vieram ambos a uma casa grande 
e rica [...]”, o termo em destaque, atributo 
referente ao rato da cidade, é um adjetivo 
que está funcionando como substantivo por 
ser precedido do artigo “o”. 

(E) Em “Vem comigo morar na cidade, verás 
a riqueza, e a fartura que gozas. Aceitou o 
rústico, e vieram ambos a uma casa grande 
e rica [...]”, assim como “rústico”, “grande” 
e “rica”, são substantivos que têm a função 
de modificar outra palavra, ou seja, de 
caracterizar algo. 

9. Assinale a alternativa correta quanto 
ao que se afirma entre parênteses 
sobre a regra de acentuação da palavra 
selecionada. 

(A) Adágio (as paroxítonas terminadas em 
ditongo oral são acentuadas).

(B) Rústico (somente as proparoxítonas 
terminadas em “a”, “e” e “o” são acentuadas).

(C) Raízes (todas as paroxítonas terminadas 
em “s” são acentuadas).

(D) Verás (as oxítonas terminadas em “s” são 
acentuadas).

(E) Dó (todas as monossílabas são acentuadas).



5 Agente de Combate de Endemias

10. Assinale a alternativa correta quanto ao 
que se afirma a respeito das palavras 
retiradas do texto. 

(A) Embora – advérbio com significado de sair, 
de se retirar. Surge, etimologicamente, de 
“em boa hora”.

(B) Gozas – forma verbal conjugada que deveria 
ser acentuada: gózas.

(C) Sobressaltos – substantivo que indica a 
ação de saltar e que deveria ser grafado 
com hífen.

(D) Despensa – substantivo que se refere a um 
compartimento de uma casa e que deveria 
ser grafado com “i”, da seguinte forma: 
dispensa.

(E) Cova – substantivo que tem como significado 
uma espécie de caverna, uma escavação. 

M AT E M Á T I C A

11. Um grupo de 966 pessoas deverá ser 
dividido  igualmente em  23 salas. 
Quantas pessoas ficarão em cada sala?

(A) 35
(B) 40
(C) 42
(D) 44
(E) 48

12. Uma empresa possui cinco filiais. Na 
matriz, trabalham 78 funcionários e, 
em cada uma das filiais, o número de 
funcionários é a metade do número 
que trabalha na matriz. Sendo assim, 
quantos funcionários trabalham em toda 
a empresa?

(A) 273
(B) 195
(C) 180
(D) 150
(E) 125 

13. Lucas trabalhou em um projeto 
ininterruptamente durante 2 horas e 30 
minutos na parte da manhã e depois mais 
3 horas e 15 minutos na parte da tarde, 
também sem interrupções. Quantos 
minutos, ao todo, Lucas trabalhou nesse 
projeto?

(A) 290 minutos.
(B) 300 minutos.
(C) 320 minutos.
(D) 340 minutos.
(E) 345 minutos.

14. Uma fábrica produziu em  um   
determinado mês 7.865 peças e, no mês 
seguinte, produziu 124 peças a mais que 
no mês anterior. Quantas peças essa 
fábrica produziu ao todo nesses dois 
meses? 

(A) 14.876
(B) 15.854
(C) 15.730
(D) 16.543
(E) 17.000

15. Joana fez 35 litros de suco e vai dividir 
esse volume em garrafas de 7/5 de litro. 
Quantas garrafas Joana poderá encher?

(A) 15
(B) 18
(C) 20
(D) 23
(E) 25

16. Cada andar de um prédio possui 5,68 
metros de altura. Sabendo que esse 
prédio possui 12 andares, então qual é a 
altura total?

(A) 56,76 metros.
(B) 63, 54 metros.
(C) 66,98 metros.
(D) 68, 16 metros.
(E) 70,24 metros.

17. Carla usou 500 gramas de chocolate 
para fazer 16 bolinhos. Quantas gramas 
de chocolate ela usou em cada bolinho, 
sabendo que ela distribuiu o chocolate 
igualmente?

(A) 31,25 gramas.
(B) 29,54 gramas.
(C) 28, 76 gramas.
(D) 26, 82 gramas.
(E) 18,98 gramas.

18. Um prêmio de R$ 720,00 foi dividido entre 
três amigos. João e Daniel receberam 
respectivamente 1/4 e 3/5 do valor que 
José recebeu. Qual foi o valor que José 
recebeu?

(A) R$ 400,00.
(B) R$ 380,00.
(C) R$ 296,00.
(D) R$ 228,00.
(E) R$ 95,00.
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19. Uma balança marcou 56 quilos quando 
um determinado número de caixas foi 
colocado nela. Sabendo que todas as 
caixas têm o mesmo peso que é 3,5 
quilos, então quantas caixas foram 
colocadas nessa balança?

(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 20
(E) 24

20. A soma de dois números é 78. Quais são 
esses números, sabendo que o menor é 
6/7 do maior?

(A) 24 e 32. 
(B) 36 e 48.
(C) 28 e 42.
(D) 36 e 42.
(E) 42 e 56.

I N F O R M Á T I C A

21. Um computador moderno pode ser 
composto por diferentes tipos de 
memória. Sobre essas memórias, 
assinale a alternativa correta.

(A) A memória RAM e a memória ROM possuem 
a mesma finalidade em um computador. 

(B) A memória Cache é também conhecida por 
memória secundária.

(C) O   conteúdo do Disco Rígido (HD) 
é esvaziado quando  desligamos o 
computador.

(D) O conteúdo da memória RAM é esvaziado 
quando desligamos o computador.

(E) A memória Cache é um dispositivo de 
armazenamento secundário, assim como o 
Disco Rígido.

22. Qual das alternativas a seguir apresenta 
apenas programas pré-instalados no 
Windows XP Profissional (versão padrão 
em português do Brasil).

(A) Acrobat Reader, Google Chrome, Bloco de 
Notas, Calculadora.

(B) Microsoft Office, Acrobat Reader, Windows 
Media Player.

(C) Mozilla Firefox, Microsoft Office, Foxit 
Reader.

(D) Microsoft Office, Google Chrome, Spotify.
(E) Calculadora, WordPad, Paint, Bloco de 

Notas.

23. Qual é a sequência de teclas de atalho 
que deve ser utilizada para acessar a 
janela de alteração de margens de um 
documento no Microsoft Word 2010 
(versão padrão em português do Brasil) 
de forma personalizada?
Obs.: O caractere “+” serve apenas para 
interpretação.

(A) Pressionar a tecla ALT, seguida da tecla P e 
depois M e, por fim, pressionar a tecla A.

(B) Pressionar a tecla CTRL, seguida da tecla P 
e depois M e, por fim, pressionar a tecla A.

(C) Pressionar as tecla CTRL+ALT, seguida da 
tecla L e depois M e, por fim, pressionar a 
tecla A.

(D) Pressionar a tecla CTRL, seguida da tecla L 
e depois M e, por fim, pressionar a tecla P.

(E) Pressionar a tecla ALT, seguida da tecla L e 
depois M e, por fim, pressionar a tecla P.

24. Qual é a sequência de teclas de atalho 
que deve ser utilizada para acessar a 
janela de inserção de função em uma 
célula selecionada no Microsoft Excel 
2010 (versão padrão em português do 
Brasil)?
Obs.: O caractere “+” serve apenas para 
interpretação.

(A) Pressionar a tecla CTRL, seguida da tecla F 
e, por fim, pressionar a tecla I.

(B) Pressionar a tecla ALT, seguida da tecla F e, 
por fim, pressionar a tecla I.

(C) Pressionar a tecla ALT, seguida da tecla U 
e, por fim, pressionar a tecla F.

(D) Pressionar a tecla CTRL, seguida da tecla I 
e, por fim, pressionar a tecla F.

(E) Pressionar a tecla CTRL+ALT, seguida da 
tecla U e, por fim, pressionar a tecla F.

25. Em relação ao protocolo TCP/IP, assinale 
a alternativa correta.

(A) A sigla IP do protocolo é um acrônimo para 
Intranet Protocol.

(B) Um endereço IP padrão é formado por 4 
números, separados por pontos.

(C) Dois computadores podem ter, ao mesmo 
tempo, o mesmo endereço IP.

(D) Apesar de estarem juntos no mesmo nome, 
o protocolo TCP não possui nenhuma 
relação com o protocolo IP.

(E) O protocolo TCP/IP não é mais utilizado na 
internet.
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C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

26. A fauna e a flora, os rios, os mares, as 
montanhas, cada um dos elementos da 
natureza tem um papel a desempenhar. 
E, para que isso ocorra, é preciso haver 
equilíbrio. O governo brasileiro protege 
as áreas naturais por meio de Unidades 
de Conservação (UC) - estratégia 
extremamente eficaz para a manutenção 
dos recursos naturais em longo prazo. 
Sobre a ecologia do Estado, assinale a 
alternativa que indica uma unidade de 
conservação localizada no Paraná.

(A) Parque Estadual da Serra da Tiririca.
(B) Parque Estadual do Grajaú.
(C) Estação Ecológica Estadual Aratinga.
(D) Parque Estadual do Turvo.
(E) Parque Estadual do Guartelá.

27. Recentemente, físicos do observatório 
LIGO, nos Estados Unidos, conseguiram 
confirmar, mais de um vez, a existência 
de algo fundamental para a natureza de 
nossa realidade. Mesmo sendo detectada 
inicialmente em 2015, a descoberta só 
foi anunciada em 2016, após ter sido 
confirmada. A notícia, que ganhou os 
noticiários no período, ocorreu por conta 
da descoberta

(A) de ondas gravitacionais.
(B) do cinturão de asteroides Newton 37.
(C) de motores termonucleares.
(D) de memória de acesso aleatório.
(E) de um novo planeta no sistema solar, Delta 

23b.

28. O IBGE, através dos estudos das regiões 
de influências das cidades, investiga a 
rede urbana brasileira, visando subsidiar 
o planejamento estatal e as decisões 
quanto à localização das atividades 
econômicas de produção, consumo 
privado e coletivo, bem como prover 
ferramentas para o conhecimento das 
relações sociais vigentes e dos padrões 
espaciais que delas emergem. Sobre 
termos referentes ao desenvolvimento 
urbano brasileiro, assinale a alternativa 
correta.

(A) O “Plano Diretor dos Municípios”, criado 
pela Lei 601 de 1950, é uma unidade de 
medida em hectares, cujo valor é fixado pelo 
INCRA para cada município, levando-se em 

conta o tipo de exploração predominante no 
município. 

(B) Devido ao crescimento urbano e sua 
demanda para o tratamento do lixo, 
foram criados os aterros controlados, 
que, apesar do lixo estar disposto a “céu 
aberto”, são locais adequados e legalizados 
para destinação de lixo urbano, já que 
utilizam uma manta impermeabilizante que 
impossibilita a contaminação do solo por 
chorume. 

(C) Conurbação é um fenômeno urbano que 
ocorre quando uma, de duas cidades 
limítrofes, reduz-se ao ponto de uma 
delas ser rebaixada a distrito, ocorrendo a 
dissolução legal da mesma.

(D) Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro 
passaram por um crescimento urbano mais 
intenso que cidades do interior do Paraná, 
como Maringá e Londrina, entre os anos 
de 1990 e 2010, devido, principalmente, à 
centralização industrial, incentivadas por 
mudanças constitucionais de 1988, que 
proibiram que os estados e municípios 
tivessem autonomia na definição dos 
impostos cobrados às empresas.

(E) O “Estatuto da Cidade” é a denominação 
oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que regulamenta o capítulo "Política Urbana" 
da Constituição Federal, detalhando e 
desenvolvendo os artigos 182 e 183. Seu 
objetivo é garantir o direito à cidade como 
um dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, para que todos tenham acesso às 
oportunidades que a vida urbana oferece.
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29. O Paraná é um dos 26 estados do 
Brasil, conta com uma   área   de  
aproximadamente 200 mil km2 e detém 
uma das maiores economias do país. 
Passou, em sua história, por vários 
ciclos econômicos. Sobre a história do 
Paraná, assinale a alternativa correta.

(A) O município de Apucarana, no nordeste 
do Paraná, foi fundado em 1926, 
devido à importância econômica que o 
desenvolvimento do café proporcionou.

(B) Curitiba nasceu indígena e portuguesa, no 
terceiro planalto do Paraná, 1334 metros 
acima do nível do mar. Seu nome significa 
perobal na linguagem dos índios Guarani, 
remetendo à predominância da peroba em 
seu território.

(C) A atual bandeira do Paraná, vigente desde 
1888, é carregada de simbolismo. Os ramos 
de café e trigo representados na bandeira, 
eram os principais produtos do Paraná à 
época.

(D) O ano de 1975 foi marcante para a região 
norte do Paraná, pois uma forte geada  
atingiu plantações da região e queimou 
grande parte das plantações da época.

(E) Índios e escravos, que se rebelaram do 
trabalho escravo realizado nas lavouras 
de café do oeste do estado, conseguiram, 
após o conflito em 1891, o reconhecimento 
da vila de Guairaçú, elevada a município em 
1971.

30. A Cultura Brasileira é o resultado da 
miscigenação de diversos grupos 
étnicos que participaram da formação 
da população brasileira. A música 
paranaense também teve seu papel no 
desenvolvimento do Estado. A música 
é arte de exprimir por meio de sons 
a cultura de um povo à sua  época.  
Assinale a alternativa que apresenta 
somente músicos nascidos no Paraná.

(A) José Lima Sobrinho e Durval de Lima.
(B) João Gilberto Prado Pereira de Oliveira e 

Caetano Veloso.
(C) Noel de Medeiros Rosa e Luiz Carlos dos 

Santos.
(D) Nélson Gonçalves e Zélia Cristina Duncan 

Gonçalves Moreira.
(E) Dorival Caymmi e Oswaldo Lenine Macedo 

Pimentel.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

31. O Agente de Combate a Endemias tem 
como atribuição:  

(A) o exercício de atividades de vigilância, o 
tratamento de doenças e a promoção da 
saúde.

(B) o exercício de atividades, a prevenção e o 
tratamento de doenças.

(C) o exercício de atividades medicamentosas, 
o controle de doenças e a eliminação de 
animais contaminados.

(D) o exercício de atividades de vigilância, 
a prevenção e o controle de doenças e a 
promoção da saúde.

(E) o exercício de atividades de promoção 
da saúde e a eliminação de animais 
contaminados.

32. Assinale a alternativa correta.
(A) Estão incluídas, no campo de atuação 

do SUS, ações de vigilância sanitária; de 
vigilância epidemiológica; de saúde do 
trabalhador; e de assistência terapêutica 
integral, inclusive farmacêutica.

(B) Entende-se por vigilância sanitária um 
conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva.

(C) Entende-se por vigilância  epidemiológica 
um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e 
de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde

(D) Entende-se por saúde do trabalhador o 
controle de bens de consumo que, direta 
ou indiretamente, se relacionam com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo, bem 
como o controle da prestação de serviços 
que se relacionam, direta ou indiretamente, 
com a saúde.

(E) Entende-se por vigilância endêmica a 
identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; a 
formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social.



9 Agente de Combate de Endemias

33. Assinale a alternativa que caracteriza a 
Atenção Básica (AB) como primeiro nível 
de atenção do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

(A) A AB caracteriza-se por ser um conjunto de 
ações no âmbito individual que abrange o 
diagnóstico, o tratamento e a reabilitação 
visando à manutenção da saúde. 

(B) A AB deve ser desenvolvida por equipes 
de vários profissionais, de maneira a 
desenvolver responsabilidade sanitária 
sobre as diferentes comunidades em 
territórios indefinidos.

(C) A Saúde da Família é a estratégia para 
organização da Atenção Básica no SUS, 
mas não adequa as ações e serviços à 
realidade da população.

(D) A Estratégia Saúde da Família propõe a 
reorganização das práticas de saúde sem 
levar em conta as características sociais, 
epidemiológicas e sanitárias.

(E) A Saúde da Família busca garantir a 
promoção à saúde, a continuidade do 
cuidado, a integralidade da atenção, a 
prevenção e a responsabilização pela saúde 
da população, com ações permanentes de 
vigilância em saúde.

34. Sobre a promoção da saúde na Carta de 
Ottawa, é correto afirmar que

(A) visa à redução de doenças em grupos, com 
o objetivo de diminuir a participação destes 
nos serviços de saúde.

(B) um dos seus objetivos é promover a 
qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade 
e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes.

(C) visa ao aumento das iniquidades dos 
indivíduos, com o objetivo de aumentar a 
atuação destes nos serviços de saúde

(D) um  dos seus objetivos é promover 
a qualidade de vida e aumentar a  
vulnerabilidade e riscos à saúde.

(E) Os determinantes e condicionantes à 
saúde não podem estar relacionados aos 
modos de viver, às condições de trabalho, 
à habitação, ao ambiente, à educação, ao 
lazer, à cultura, ao acesso a bens e serviços 
essenciais.

35. Sobre a Vigilância em Saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem  como objetivo a  análise   momentânea 
da situação de saúde   da população   
conforme problemas existentes na 
comunidade.

(B) É composta pelas ações de vigilância, 
promoção, prevenção e controle de doenças 
e agravos à saúde.

(C) Não está inserida cotidianamente na prática 
das equipes de saúde de Atenção Básica, é 
solicitada quando há necessidade de vigília. 

(D) As equipes Saúde da Família, a partir das 
ferramentas da vigilância, organizam ações 
programadas por meio de agendamentos. 
Assim, a demanda espontânea não 
atrapalha o andamento das atividades de 
promoção à saúde. 

(E) O conceito de Vigilância em Saúde 
restringe-se à vigilância e controle das 
doenças transmissíveis,  não transmissíveis 
e vigilância sanitária.

36. Considera-se a dengue um dos maiores 
problemas de saúde pública do mundo. 
Sobre o mosquito vetor, assinale a 
alternativa correta.

(A) A transmissão ocorre pela picada do macho 
do mosquito vetor. 

(B) O Aedes aegypti possui a cor escura, rajado 
de branco nas patas e corpo.

(C) No seu ciclo de vida, o Aedes apresenta 
duas fases: larva e adulto. 

(D) O mosquito adulto vive, em média, de 1 a 2 
anos. 

(E) A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes 
durante sua vida e em locais com água suja 
e parada.

37. Sobre a transmissão da Dengue, assinale 
a alternativa correta.

(A) Não é possível ocorrer a transmissão do ser 
humano para o mosquito.

(B) O homem está apto a infectar o mosquito a 
partir do quinto dia antes do aparecimento 
dos sintomas.

(C) A transmissão da dengue pode ocorrer de 
pessoa para pessoa por meio do contato.

(D) A transmissão da doença pode acontecer 
por meio de contato quando a água parada 
estiver infectada.

(E) A transmissão do ser humano para o 
mosquito ocorre enquanto houver presença 
de vírus no sangue do ser humano
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38. Assinale a alternativa que indica as 
atividades que são preconizadas para 
avaliar e controlar a situação vetorial 
nos Municípios infestados (em períodos 
epidêmicos e não epidêmicos) por 
Dengue.

(A) Pesquisa larvária amostral anual ou 
dois levantamentos rápidos de índices 
entomológicos (LIRAa) ao ano. 

(B) Visita domiciliar a cada 6 meses em 100% 
dos imóveis. 

(C) Pesquisa larvária nos pontos estratégicos, 
em ciclos diários, com tratamento focal. 

(D) Atividades de educação e comunicação, 
com vistas à prevenção e controle da 
dengue, somente para os profissionais. 

(E) Articulação com órgãos municipais de 
limpeza urbana, tendo em vista a melhoria 
da coleta e a destinação adequada de 
resíduos sólidos. 

39. Um dos métodos de controle vetorial 
em período não epidêmico relacionado 
à dengue é o controle mecânico. Sobre 
esse método, assinale a alternativa 
correta.

(A)  O controle mecânico consiste na utilização 
de máquinas específicas que são capazes 
de impedir a procriação do vetor.

(B)  É uma prática capaz de impedir a procriação 
do vetor e deve ser executada sob a 
supervisão do médico veterinário. O agente 
de combate de endemias observa e apoia o 
profissional.

(C)  As máquinas que serão utilizadas para 
impedir a procriação do vetor deverão ser 
manipuladas pelo agente de combate a 
endemias.

(D)  O controle mecânico em larga escala 
pode ser realizado por meio do reforço na 
coleta de resíduos sólidos, com destino 
final adequado, em áreas com altos índices 
de infestação; coleta, armazenamento e 
destinação adequada de pneumáticos.

(E)  A vedação de depósitos de armazenamento 
de água, com a utilização de capas e tampas 
não está prevista como método de controle 
em período não endêmico.

40. O controle químico de combate à Dengue 
consiste no uso de substâncias químicas. 
Sobre a utilização dessas substâncias, 
assinale a alternativa correta.

(A) O controle químico consiste no uso de 
inseticidas para o controle do vetor nas 
fases de ovo e pupa. 

(B) O uso indiscriminado dos inseticidas nas 
atividades de controle vetorial não causa 
impactos ambientais.

(C) A utilização de inseticidas em saúde 
pública tem por base normas técnicas que 
preconizam os princípios ativos desses 
produtos e recomendam as doses para os 
vários tipos de tratamento disponíveis.

(D) Os inseticidas não podem ser indicados 
para uso em água de consumo humano. 

(E) O controle químico consiste no uso de cal 
para o controle do vetor na fase adulta.

41. Sobre a esquistossomose, assinale a 
alternativa correta.

(A)    A esquistossomose é uma doença   
infecciosa  transmitida  pelo gato.

(B)   É uma doença de veiculação terrestre e 
a transmissão ocorre quando o indivíduo 
entra em   contato com animais domésticos.

(C)   O homem infectado elimina ovos viáveis por 
meio das fezes. 

(D)   As cercárias são vistas na água à noite e, 
principalmente, em dias frios.

(E)   As cercárias penetram no homem por meio 
de picadas do mosquito borrachudo.

42. Em relação à esquistossomose, é 
atribuição do agente de combate a 
endemias

(A)  identificar sinais e sintomas da 
esquistossomose e encaminhar os casos 
suspeitos diretamente para o hospital.

(B)  realizar atividades malacológicas de captura 
e identificação de ratos.

(C)  supervisionar a tomada em dose única da 
medicação para esquistossomose, quando 
indicada.

(D)  realizar atividades de identificação e 
mapeamento de coleções terrestres de 
importância epidemiológica.

(E)  realizar atividades malacológicas de captura 
e identificação de morcegos.

43. A transmissão da Doença de Chagas 
pode ser vetorial e ocorre por meio do

(A) Aedes Aegypti.
(B) Trypanosoma cruzi.
(C) Anopheles gambiae.
(D) Haemagogus.
(E)  Leishmania chagasi.
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44. Várias são as metodologias que podem 
ser empregadas, do ponto de vista 
operacional, para   capturar vetores 
transmissores da Leishmaniose Visceral. 
Assinale a alternativa que indica o tipo 
de coleta correta. 

(A)  Coleta manual com tubo de despretensão. 
(B)  Coleta manual sem capturador.
(C)  Coleta com armadilha de repelente.
(D)  Coleta com armadilhas escuras. 
(E)  Coleta com armadilhas com animais ou com 

feromônios.

45. Sobre a Vigilância da leishmaniose 
visceral no cão, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Caso Canino Suspeito - Todo cão 
proveniente de área endêmica, com ou sem 
manifestações clínicas compatíveis ou não 
com a doença.

(B)  Caso Canino Confirmado - Critério 
laboratorial: presença de exame 
parasitológico positivo. 

(C)  Caso Canino Confirmado -  Critério clínico 
epidemiológico: todo cão proveniente de 
áreas endêmicas.

(D)  Caso Canino Confirmado -  Cão Infectado - 
Todo cão assintomático com sorologia não 
reagente e parasitológico positivo.

(E)  Caso Canino Suspeito - Todo cão 
proveniente de área endêmica ou onde 
esteja ocorrendo surto, com manifestações 
clínicas compatíveis com a doença. 

46. Sobre a prática da eutanásia canina, em 
casos de leishmaniose visceral, assinale 
a alternativa correta.

(A)   A prática da eutanásia canina não é 
recomendada.

(B)  Os procedimentos de eutanásia são de 
exclusiva responsabilidade do Agente de 
Combate de Endemias.

(C)  Os animais deverão ser submetidos 
à eutanásia em ambiente tranquilo e 
adequado, longe de outros animais e do 
alojamento dos mesmos. 

(D)  Os cadáveres de animais submetidos à 
eutanásia poderão ser enterrados no quintal 
de casa.

(E)  Não há uma legislação que se refira à 
compra e armazenamento de drogas e à 
eliminação de cadáveres.

47. Os sistemas de saúde devem se  
organizar sobre uma base territorial. 
Sobre o território, assinale a alternativa 
correta.

(A) O território em saúde é um espaço delimitado 
geograficamente onde é mostrado apenas o 
endereço domiciliar de cada indivíduo.

(B) A territorialização é a base do trabalho das 
Equipes de Saúde da Família (ESF) para a 
prática da Vigilância em Saúde. 

(C) O propósito da territorialização é permitir 
eleger prioridades para o enfrentamento 
dos problemas identificados nos territórios 
de atuação, já que não há planejamento 
local. 

(D) É prudente o reconhecimento do território 
sem a necessidade de mapeamento. 

(E) O mapeamento do território é realizado 
uma vez a cada 3 anos e implica em um 
processo de coleta e sistematização de 
dados demográficos, sem a necessidade de 
atualização.

48. Em todo paciente que apresenta doença 
febril aguda, com duração máxima de até 
7 dias, acompanhada de, pelo menos, 
dois dos seguintes sintomas: cefaleia 
(dor de cabeça), dor retroorbitária (dor ao 
redor dos olhos), mialgia (dor muscular), 
artralgia (dor nas articulações), prostação 
(fraqueza) ou exantema (erupções 
cutâneas), associados ou não à presença 
de hemorragias, deve-se suspeitar de

(A)  dengue.
(B)  tuberculose.
(C)  leishmaniose.
(D)  malária.
(E)  febre amarela.

49. Manchas   esbranquiçadas    
(hipocrômicas), acastanhadas ou 
avermelhadas, com alterações 
de sensibilidade (a pessoa sente 
formigamentos, choques e câimbras que 
evoluem para dormência – queima-se ou 
machuca-se sem perceber). O enunciado 
apresenta os sinais e sintomas

(A) da hanseníase.
(B) da tuberculose.
(C) da dengue.
(D) da malária.
(E) do sarampo.
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50. Mosquito pertencente à ordem dos 
dípteros, família Culicidae, gênero 
Anopheles. A espécie Anopheles darlingi 
é o principal vetor no Brasil, destacando-
se na transmissão da doença pela 
distribuição geográfica, antropofilia 
e capacidade de ser infectado por 
diferentes espécies de plasmódios. 
Popularmente, os vetores são conhecidos 
por "carapanã", "muriçoca", "sovela", 
"mosquito-prego" e "bicuda". Esse vetor 
é o principal transmissor da

(A) febre amarela.
(B) chikungunya.
(C) malária.
(D) leishmaniose.
(E) doença de Chagas.
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