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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As elites e o povão 
 

É cansativo, é irritante, isso de falar em elites e povão, 
como se só o chamado povão fosse honesto e merecedor de 
confiança e tudo que se liga à “elite” significasse o pior 
quanto à moral, ao valor e à confiabilidade.  

É mal-intencionado dizer que só a elite é saudável, 
educada, merecedora das boas coisas da vida e o povão é 
sujo, grosseiro e não vai melhorar nunca.  

E, afinal, o que é essa “elite”? Quem a constitui? Parece 
que existem várias.  

Elite social – Nada mais triste do que ler: “Fulana de Tal, 
socialite”. Tem profissão? Tem família? Faz alguma coisa da 
vida? Não, ela é socialite. O marido, ou o filho, ou o compa-
nheiro dessa fina dama seria o quê? Um socialite, também? 
Singularmente ainda não vi o termo usado no masculino. 
Talvez porque na nossa utopia os homens sempre têm 
profissão e ganham o dinheiro, isto é, são úteis, enquanto as 
mulheres ornamentam seu lado público.  

Elite intelectual – Dessa, já gostei mais. Porém, 
cuidado: o grau de intelectualidade não reside na quanti-
dade de diplomas, alguns fajutos, adquiridos no exterior em 
universidades com nomes pomposos. O intelectual de 
primeira é o que de verdade pensa, lê, estuda, escreve, 
pesquisa e atua. Cultiva a simplicidade e detesta a arro-
gância, companheira da inteligência limitada.  

Talvez elite verdadeira fosse a dos bem informados e 
instruídos, não importa em que grau, não importam dinheiro 
nem sofisticação. Um povo pouco informado acredita no 
primeiro demagogo que aparece, engole suas mentiras como 
pílulas salvadoras e, por cegueira ou por carência, segue o 
caminho de seu próprio infortúnio.  

Seria melhor largar essa bobagem de elite versus povão e 
pensar em habitantes deste planeta e deste país. Todos mere-
cendo melhor cuidado com a saúde, melhores escolas e univer-
sidades, melhores condições de vida, melhor salário, melhores 
estradas, lugares de lazer mais bem-cuidados, mais tranquilos e 
seguros, menos impostos, menos mentiras. Mais oportunidades, 
mais sinceridade, mais vida. Melhor uso das palavras. Mais 
respeito pela inteligência comum e pelo bom senso.  

Então, velhíssima fórmula tão pouco aplicada, comecemos 
pela educação. Mas não venham com a empulhação quanto aos 
analfabetos a menos no país. Alfabetizado não é quem apren-
deu a assinar o nome: é quem antes leu e compreendeu aquilo 
que vai assinar, pois, se optar errado, a exploração de sua 
ignorância vai pesar sobre seus ombros por mais um longo 
tempo de altos juros.  

Mais cuidado com palavras, pois elas podem se trans-
formar, de pedras preciosas, em testemunho de ignorância 
ou má vontade, ou ainda em traiçoeiros punhais. 

(Texto de Lya Luft. Publicado em 2011. Com adaptações.) 

Questão 01 
No trecho “É cansativo, é irritante, isso de falar em elites e 
povão, como se só o chamado povão fosse honesto e 
merecedor de confiança e tudo que se liga à ‘elite’ significasse 
o pior quanto à moral, ao valor e à confiabilidade.” (1º§), é 
possível afirmar que a autora: 
A) É resistente quanto às possíveis e irreais diferenças entre 

elite e povão. 
B) Afirma que só existe uma única elite, caracterizada por 

ser coletiva e geral. 
C) Relata os diferentes aspectos sociais que desqualificam 

as diversidades entre elite e povão. 
D) Tem como propósito desfazer a visão maniqueísta que o 

leitor poderia ter sobre elite e povão. 
E) Enuncia os aspectos positivos característicos da elite e os 

aspectos negativos relacionados ao povão. 
 
Questão 02 
Considerando que “Talvez elite verdadeira fosse a dos bem 
informados e instruídos, não importa em que grau, não 
importam dinheiro nem sofisticação.” (6º§), é possível 
afirmar que: 
A) A falta de dinheiro compromete a instrução das pessoas. 
B) A desinformação é uma peculiaridade da elite verdadeira.  
C) A informação supera tanto o dinheiro quanto a sofisticação. 
D) A verdadeira elite reúne informação, dinheiro e sofisticação. 
E) O dinheiro e a sofisticação estimulam o crescimento da 

instrução. 
 
Questão 03 
Em “Talvez porque na nossa utopia os homens sempre têm 
profissão e ganham o dinheiro, isto é, são úteis, enquanto as 
mulheres ornamentam seu lado público.” (4º§), podemos 
constatar que a autora revela: 
A) Hesitação, já que essa é a realidade que sonhamos 

vivenciar. 
B) Ironia, ao enunciar o papel do homem e da mulher na 

sociedade. 
C) Entusiasmo, ao retratar o machismo, um assunto tão 

polêmico e atual. 
D) Irritação em relação às mulheres que estão fora do 

mercado de trabalho.  
E) Indignação, pois as mulheres permitem a ascensão dos 

homens na sociedade. 
 
Questão 04 
Em “Mais cuidado com palavras, pois elas podem se trans-
formar, de pedras preciosas, em testemunho de ignorância ou 
má vontade, ou ainda em traiçoeiros punhais.” (9º§), o termo 
“pois” expressa ideia de: 
A) Escolha. 
B) Explicação. 
C) Equivalência. 
D) Compensação. 
E) Acrescentamento. 
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Questão 05 
As seguintes afirmativas transcritas do texto evidenciam 
expressões que atribuem características mais precisas aos 
substantivos. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) “(...) segue o caminho de seu próprio infortúnio.” (6º§) 
B) “Talvez elite verdadeira fosse a dos bem informados e 

instruídos (...)” (6º§) 
C) “Então, velhíssima fórmula tão pouco aplicada, comecemos 

pela educação.” (8º§) 
D) “Cultiva a simplicidade e detesta a arrogância, compa-

nheira da inteligência limitada.” (5º§) 
E) “(...) engole suas mentiras como pílulas salvadoras e, por 

cegueira ou por carência, segue o caminho de seu próprio 
infortúnio.” (6º§) 

 
Questão 06 
Conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale 
a afirmativa que evidencia ERRO de grafia. 
A) A sofisticação tem concepções bem diversas. 
B) A ignorância está relacionada à miséria social.  
C) O povão ainda é uma classe social invisível no país. 
D) O verdadeiro intelectual estuda e pesquiza diversas áreas. 
E) Eles estavam questionando sobre a honestidade da elite 

social. 
 
Questão 07 
“Mas não venham com a empulhação quanto aos analfabetos 
a menos no país.” (8º§) Considerando o contexto textual, a 
expressão destacada anteriormente significa: 
A) Ilusão; devaneio. 
B) Tapeação; mentira. 
C) Veracidade; certeza. 
D) Imbecilidade; estupidez. 
E) Franqueza; transparência. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 08 
Um determinado produto custa R$ 125,00. Em uma certa 
promoção, esse produto pode ser comprado como 30% de 
desconto. O preço desse produto na promoção é de: 
A) R$ 37,50 
B) R$ 75,00 
C) R$ 87,50 
D) R$ 95,00 
E) R$ 100,00 
 
Questão 09 
Para fazer dois bolos, Ester gasta 5 xícaras de farinha de 
trigo. Ela deseja fazer 5 bolos usando essa mesma propor-
ção. Assim, a quantidade de xícaras de farinha de trigo que 
Ester deverá utilizar é: 
A) 5 xícaras 
B) 10 xícaras 
C) 25 xícaras 
D) 8 xicaras e meia 
E) 12 xícaras e meia 

Questão 10 
Em uma escola, 14 alunos foram selecionados para fazer 
uma viagem; alguns foram selecionados de acordo com o 
desempenho escolar e outros por sorteio. A quantidade de 
alunos selecionados pelo desempenho escolar excede em 
duas unidades o quíntuplo de alunos selecionados por 
sorteio. Quantos foram os alunos selecionados por desem-
penho escolar para fazer essa viagem? 
A) 2                                                                                      
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 12 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 11 
Entende-se como controle social no SUS um conjunto 
articulado com a participação popular, que tem ideias 
comuns. São consideradas aplicações da participação 
popular: 
I. Gestão do SUS. 
II. Fiscalização dos gastos. 
III. Ampliação do processo de universalidade do sistema. 
Está correto o que se afirma em  
A) I, II e III. 
B) I, apenas.  
C) III, apenas.  
D) I e II, apenas.                                                                                                
E) II e III, apenas.  
 
Questão 12  
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício.” Diante do exposto, sobre as condi-
ções para promoção e proteção da saúde, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. É dever do Estado garantir a saúde mediante políticas 

públicas para esse fim. 
II. O Estado não deve excluir pessoas dessa premissa. 
III. A saúde tem como fatores determinantes e condicio-

nantes, dentre outros, a alimentação, a moradia e o 
saneamento básico.  

Está correto o que se afirmar em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas.  
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas.                                                                                              
E) II e III, apenas. 
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Questão 13  
Nos termos da Constituição Federal, compete ao Município, 
EXCETO: 
A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
B) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 
C) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 

local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal 
e estadual. 

D) Suplementar a legislação federal e estadual quanto ao 
sistema nacional de emprego e condições para o exer-
cício de profissões. 

E) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental. 

 
Questão 14 
De acordo com o Art. 7º (Capítulo II dos Direitos Sociais) da 
Constituição Federal, sobre os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em con-

venção ou acordo coletivo. 
(     ) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias. 
(     ) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. 
(     ) Assistência gratuita apenas aos filhos desde o 

nascimento até quatro anos de idade em creches e pré-
-escolas.  

(     ) Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, excluindo a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer dolo. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F, F. 
B) F, F, V, V, V. 
C) V, F, F, V, F. 
D) F, V, V, F, V. 
E) V, V, F, V, V. 
 
Questão 15 
Segundo o Art. 75 (Das Concessões) do Estatuto dos Servido-
res Públicos do Município de Capanema/PR, sem qualquer 
prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do serviço: 
I. Por um dia, para doação de sangue. 
II. Por um dia, para se alistar como eleitor. 
III. Por cinco dias consecutivos em razão de casamento, e 

em caso de falecimento apenas do cônjuge, pais e filhos. 
IV. Ao pai, servidor, por dez dias pelo nascimento do filho. 
Está correto o que se afirma em  
A) I, II, III e IV. 
B) II, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
 

Questão 16 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Capa-
nema/PR, compete privativamente ao Prefeito, EXCETO: 
A) Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 
B) Decretar desapropriações e instituir servidões administrativas. 
C) Conceder licença ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para 

afastamento do cargo. 
D) Elaborar os projetos do plano plurianual, das diretrizes 

orçamentárias e dos orçamentos anuais do Município. 
E) Aprovar projetos de edificações e planos de loteamentos, 

arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. 
 
Questão 17 
O Patrimônio do Município de Capanema/PR é formado por 
bens municipais de toda natureza e espécie que tenham 
qualquer interesse ou valor para a administração do Muni-
cípio ou para sua população. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Capanema/PR dos bens e da competência, 
Seção I – Dos Bens, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) São bens públicos municipais todas as coisas corpóreas 

e incorpóreas, móveis, imóveis e semoventes; créditos, 
débitos, valores, direitos, ações e outros que perten-
çam, a qualquer título, ao Município. 

(     ) Os bens públicos municipais podem ser dominiais, ou 
seja, aqueles sobre os quais o Município exerce o 
direito de propriedade, sendo considerados bens patri-
moniais disponíveis. 

(     ) O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito 
mediante concessão ou autorização, quando houver inte-
resse público devidamente justificado. 

(     ) É obrigatório o cadastramento de todos os bens do 
Município, devendo constar da descrição, a identi-
ficação, o número do registro, órgãos aos quais estão 
vinculados, a data da inclusão no cadastro e o seu valor 
nessa data. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, F, F, F. 
E) F, V, F, V. 
 
Questão 18 
A Conferência de Saúde tem como objetivo avaliar e 
preconizar a saúde, assim como propor diretrizes para 
compor a política de saúde, abrangendo os níveis corres-
pondentes, convocada pelo Poder Executivo, ou extraor-
dinariamente, pela Conferência ou pelo Conselho de 
Saúde. As reuniões da Conferência de Saúde irá se reunir 
com a representação dos diversos segmentos sociais no 
seguinte período: 
A) Anualmente. 
B) Mensalmente. 
C) Semestralmente. 
D) A cada dois anos. 
E) A cada quatro anos. 
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Questão 19 
Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Capanema/PR (Título II do Provimento, Vacância, 
Remoção, Redistribuição e Substituição – Seção IV da Posse 
e do Exercício), assinale a afirmativa correta. 
A) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da 

publicação do ato do provimento. 
B) Será exonerado o servidor empossado que não entrar em 

exercício no prazo de oito dias contado da data da posse. 
C) Em se tratando de servidor municipal, em licença, ou 

afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será 
contado do início do impedimento.  

D) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção 
médica, ficando a escolha do servidor qualquer estabe-
lecimento e profissional para se fazer a inspeção médica.   

E) Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em 
razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, 
respeitada a duração máxima do trabalho mensal de 
duzentas e quarenta horas. 

 
Questão 20 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Capanema/PR (Seção IX Da Promoção), assinale a 
alternativa correta sobre promoção do funcionário. 
A) A promoção será apenas por indicação do Prefeito Municipal. 
B) As promoções serão realizadas a cada três anos, até que 

seja alcançado o nível final de vencimento da carreira. 
C) Quando não decretada no prazo legal, a promoção pro-

duzirá seus efeitos a partir do primeiro dia do respectivo 
semestre. 

D) O funcionário suspenso poderá ser promovido, mas a 
promoção ficará sem efeito se verificada a procedência 
da penalidade aplicada. 

E) Para a promoção, o funcionário será submetido a uma 
avaliação de desempenho por uma comissão previa-
mente designada pelo Órgão de Recursos Humanos, não 
sendo obrigatória a representação do sindicato da classe. 

 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 21 
A Malária é uma doença infecciosa disseminada por mos-
quitos e causada por protozoários parasitários do gênero 
Plasmodium. Sobre a Malária, está INCORRETO o que se 
afirma em: 
A) Febre alta, calafrios, tremores, sudorese são sintomas 

comuns dessa doença. 
B) Sua transmissão ocorre através da picada do mosquito 

Anopheles macho infectado. 
C) Mortes por Malária podem ocorrer devido a danos 

cerebrais (malária cerebral) ou danos aos órgãos vitais. 
D) Sua transmissão ocorre quando uma fêmea do mosquito 

Anopheles se alimenta em uma pessoa com Malária e 
ingere sangue contendo gametócitos. 

E) O diagnóstico é feito rapidamente através do teste da tira 
reagente ou por meio da observação do parasita em 
microscópio em uma amostra de sangue. 

Questão 22 
“A esquistossomose é transmitida pelo verme da família 
Schistosoma, que se espalha na água através de caramujos. 
Ao entrar no corpo, o parasita se instala nos vasos san-
guíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa 
a se reproduzir dentro do organismo.”  
(Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/esquistossomose-

o-que-e-sintomas-prevencao-e-tratamento/. Adaptado. Acessado em: 
10/08/2020.) 

 

Quanto à esquistossomose, analise as afirmativas a seguir. 
I. A doença é assintomática, progride e causa graves 

problemas de saúde crônicos exigindo internação, po-
dendo levar à morte. 

II. A doença parasitária é provocada pelo verme Tremató-
deo Schistosoma Mansoni; seu hospedeiro definitivo é 
a espécie humana e os hospedeiros intermediários são 
os caramujos de água doce. 

III. Na fase aguda, o paciente infectado por esquistosso-
mose pode apresentar diversos sintomas, como a infla-
mação do fígado e do baço ocasionando o aumento do 
tamanho desses órgãos.  

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 
Questão 23 
“A ____________ é uma doença infecciosa, altamente 
contagiosa, __________, causada pelo vírus Varicela-              
-Zoster, acometendo com maior frequência as crianças. 
Apresenta a característica clínica como o polimorfismo das 
lesões cutâneas (na pele) em várias formas evolutivas 
(máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), acompa-
nhadas de prurido (coceira).” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) cólera / maligna 
B) difteria / benigna 
C) clamídia / maligna 
D) catapora / benigna 
E) caxumba / maligna 
 
Questão 24 
A Leishmaniose Visceral é uma doença ocasionada pelo 
protozoário da espécie Leishmania chagasi. Tem o ciclo 
evolutivo em duas formas: amastigota, que é obrigatoria-
mente parasita intracelular em mamíferos; promastigota, 
presente no tubo digestivo do inseto transmissor. A Leishma-
niose Visceral é também conhecida como: 
A) Vitiligo. 
B) Calazar. 
C) Barriga-d’água. 
D) Febre Dum Dum. 
E) Esplenomegalia tropical. 
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Questão 25 
“Os ACE estiveram presentes nos mais diversos contextos de 
atuação do controle vetorial, tanto em áreas urbanas quanto 
rurais do país. Sua formação inicial abordava estudos geográ-
ficos e elaboração de mapas, além de vigilância sobre os focos 
dos vetores e sua erradicação, com uso de inseticidas e 
sensibilização da população por meio da educação sanitária; 
dessa forma, eles herdaram um vasto conhecimento das 
técnicas de controle das doenças transmitidas por vetores.” 

(BEZERRA, 2017.) 
  

A qual fator de risco está relacionada a exposição na 
manipulação de inseticidas e equipamentos necessários à 
sua aplicação? 
A) Físico. 
B) Químico. 
C) Biológico. 
D) Mecânico. 
E) Ergonômico. 
  
Questão 26 
“A ______________ é um conjunto de ações no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e a manutenção da saúde. É dirigida a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Atenção Terciária 
B) Atenção Primária 
C) Unidade de Saúde 
D) Atenção Hospitalar 
E) Atenção Secundária 
 
Questão 27 
Os mosquitos do gênero Aedes são os vetores da dengue. A 
espécie Aedes aegypti é a mais importante na transmissão da 
doença. São atividades indicadas nos Municípios infestados 
(nos períodos epidêmicos e não epidêmicos) para avaliar e 
controlar a situação vetorial, EXCETO:  
A) Visita domiciliar bimestral em 100% dos imóveis. 
B) Levantamento de índice amostral em ciclos anuais. 
C) Realização do bloqueio da transmissão, quando necessário. 
D) Realização de atividades de educação e comunicação, com 

vistas à prevenção e controle da dengue pela população. 
E) Pesquisa larvária amostral, bimestral ou quatro levan-

tamentos rápidos de índices entomológicos (LIRAa) anual. 
  
Questão 28 
A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda. A 
bactéria Leptospira penetra através da pele com lesões, 
pele íntegra imersa por longos períodos em água contami-
nada ou através de mucosas. É correto afirmar que a 
leptospirose é transmitida por meio da excreção inter-
mitente ou contínua da bactéria através de: 
A) Fezes. 
B) Urina. 
C) Catarro. 
D) Sangue. 
E) Esperma. 

Questão 29 
“________________ pode ser definido(a) como a 
ocorrência de um agravo dentro de um número esperado 
de casos para aquela região, naquele período de tempo, 
baseado na sua ocorrência em anos anteriores não 
epidêmicos.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) Surto 
B) Endemia 
C) Epidemia 
D) Pandemia 
E) Doença regional 
 
Questão 30 
São métodos de controle rotineiro do Aedes aegypti, o 
mecânico, o biológico, o legal e o químico. Relacione ade-
quadamente as colunas a seguir, colocando M para os 
métodos mecânicos e B para os métodos biológicos. 
(     ) Reforçar a coleta de resíduos sólidos, com destinação 

final adequada, em áreas com altos índices de infestação. 
(     ) Uso do Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) que tem 

alta propriedade larvicida e se baseia na produção de 
endotoxinas proteicas que provoca a morte das larvas 
quando ingeridas por elas.  

(     ) Vedação de depósitos de armazenamento de água, 
utilizando capas e tampas. 

A sequência correta está em  
A) B, B, B. 
B) B, M, B. 
C) M, M, B. 
D) M, B, M. 
E) M, M, M. 
 
Questão 31 
As ações do controle vetorial do Aedes aegypti poderão ser 
realizadas pelo gerente, coordenador ou responsável 
técnico vinculado à área de vigilância em saúde. Consi-
derando os aspectos operacionais do município para 
garantir melhores resultados no combate à dengue, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Garantir a manutenção dos veículos e equipamentos 

existentes, adotando procedimentos de controle admi-
nistrativo para seu uso. 

II. Priorizar o regime de zoneamento para a atividade do 
ACE, preservar sua atuação dentro de uma mesma área 
de trabalho, sendo viável mantê-lo próximo ao seu local 
de residência, buscando, ainda, uma territorialização 
compatível com a da Atenção Primária. 

III. Administrar a escala de férias da força de trabalho, de 
modo a evitar a descontinuidade das atividades de con-
trole do vetor nos períodos críticos. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 32 
Epidemias e endemias têm como fatores determinantes e 
condicionantes diversas situações econômicas, culturais, eco-
lógicas, psicossociais e biológicas. São considerados fatores 
econômicos: 
A) Estresse, uso de drogas, ausência de atividades e locais 

para lazer. 
B) Indivíduos suscetíveis, mutação do agente infeccioso, 

transmissibilidade do agente. 
C) Poluição atmosférica, condições climáticas e ambientais 

favoráveis à proliferação de vetores. 
D) Hábito de defecar próximo de mananciais, hábitos ali-

mentares de risco como ingestão de peixe cru ou ostras. 
E) Miséria, privações resultando em habitações precárias, 

falta de saneamento básico e de água tratada e ocupação 
do território de forma desordenada. 

 
Questão 33 
Os Agentes de Combates às Endemias têm um papel 
fundamental na prevenção da Leptospirose. São recomen-
dações em casos de enchentes que deverão ser repassadas 
à população para a prevenção da Leptospirose, EXCETO: 
A) Realizar capina de mato rasteiro e aparar gramados. 
B) Não nadar ou brincar em água ou lama de enchentes. 
C) Acondicionar o lixo em sacos plásticos ou em latões de 

metal com tampa. 
D) Desprezar todo alimento que tenha tido contato com 

água de enchentes. 
E) Limpar o domicílio que tenha sido inundado com reser-

vatórios de água com solução de hipoclorito de sódio 
(água sanitária). 

 
Questão 34 
São considerados problemas ambientais associados à falta 
ou à precariedade do saneamento básico, EXCETO: 
A) Queimadas. 
B) Assoreamento. 
C) Inundações frequentes. 
D) Propagação de doenças. 
E) Poluição ou contaminação na captação de água para o 

abastecimento humano. 
  
Questão 35 
Inúmeros municípios descartam esgoto não tratado em 
rios, lagos ou lagoas e utilizam estes corpos receptores, 
como o abastecimento de água, a recreação, a irrigação e a 
aquicultura. Entre estes municípios, muitos lançam esgoto 
não tratado nos corpos hídricos, utilizando-os a jusante 
para a irrigação e, ainda, outros são usados para o 
abastecimento humano. São doenças relacionadas com o 
saneamento ambiental INADEQUADO: 
A) Alzheimer, Dengue e Asma. 
B) Cólera, Coqueluche e Lúpus. 
C) Cólera, Coqueluche e Dengue. 
D) Diarreias, Dengue e Leptospirose. 
E) Botulismo, Diarreia, Dengue e Leptospirose. 
 
 

Questão 36 
São consideradas atividades dos Agentes de Combate às 
Endemias que deverão ser assistidas por profissionais de 
nível superior e condicionadas à estrutura de vigilância 
epidemiológica e ambiental e de atenção básica, EXCETO:  
A) Auxílio na coleta e no encaminhamento de amostras 

laboratoriais. 
B) Necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoo-

noses de relevância para a saúde pública. 
C) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização 

da comunidade relativas à prevenção e ao controle de 
doenças e agravos à saúde. 

D) Coleta de animais e no recebimento, no acondicio-
namento, na conservação e no transporte de espécimes 
ou amostras biológicas de animais, para seu encaminha-
mento aos laboratórios responsáveis pela identificação 
ou diagnóstico de zoonoses.  

E) Planejamento, execução e avaliação das ações de vaci-
nação animal contra zoonoses de relevância para a saúde 
pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem 
como notificação e investigação de eventos adversos 
temporalmente associados a essas vacinações. 

 
Questão 37 
O saneamento básico é um conjunto de serviços compreen-
didos como: distribuição de água potável, coleta e trata-
mento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos 
sólidos. Os serviços de saneamento atingem diretamente a 
saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade 
como um todo. É o órgão do Ministério da Saúde, que detém 
a contínua experiência em ações de saneamento no País: 
A) Secretaria da Biodiversidade. 
B) Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
C) Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
D) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
E) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
 
Questão 38 
Sobre os efeitos e as ações de saneamento na saúde, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Água de boa qualidade para o consumo humano e seu 

fornecimento contínuo asseguram a redução e o con-
trole de doenças infectocontagiosas. 

II. Coleta regular, acondicionamento e destino final adequado 
dos resíduos sólidos que diminuem a incidência de casos 
de: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishma-
niose, cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera 
e febre tifoide. 

III. Esgotamento sanitário adequado como fator que contribui 
para a eliminação de vetores da: malária, diarreia, vermi-
nose, esquistossomose, cisticercose e teníase. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
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Questão 39 
“A natureza trabalha em ciclos – ‘nada se perde, tudo se 
transforma’. Animais, excrementos, folhas e todo o tipo de 
material orgânico morto que se decompõe com a ação de 
milhões de micro-organismos decompositores, como bac-
térias, fungos, vermes, dentre outros, disponibilizam nutri-
entes que vão alimentar outras formas de vida.” 

(Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/Secex.pdf.) 
 

Os resíduos sólidos são classificados de acordo com as suas 
origens. São características dos resíduos sólidos de serviços 
de saúde:  
A) Restos da construção civil, reformas, demolições, solos de 

escavações. 
B) Gerados na atividade de pesquisa, extração ou benefi-

ciamento de minérios. 
C) Provenientes de hospitais, clínicas médicas ou odonto-

lógicas, laboratórios, farmácias. 
D) Embalagens de agrotóxicos, rações, adubos, restos de 

colheita, dejetos da criação de animais. 
E) Gerados em portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 
 
Questão 40 
Resíduos perigosos contaminam o solo, a água e o ar, 
quando não são remanejados corretamente. Eles devem 
ser descartados adequadamente, a fim de evitar riscos ao 
homem e ao meio ambiente. O metal pesado, que conta-
mina os seres humanos, proveniente de produtos 
farmacêuticos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, 
fungicidas e termômetros trata-se de: 
A) Cobre. 
B) Cromo. 
C) Cádmio. 
D) Chumbo 
E) Mercúrio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos; 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, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares 
etc., não acarretando qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de níveis Superior, Médio, Médio 
Técnico e Fundamental Completo. Os cargos Auditor Fiscal Municipal e Contador terão Prova Discursiva com o objetivo de 
avaliar o conhecimento técnico na área de atuação (Estudo de Caso). Para os cargos Fiscal de Tributos, Analista em Recursos 
Humanos, Assistente Social e Engenheiro Civil II a prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa (Redação). 

5. 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 (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de nível Fundamental Completo e Médio Técnico; e 4 (quatro) 
horas para os cargos de nível Médio e Superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinados em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. 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 o Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação, bem como pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela comissão de Acompanhamento do concurso.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira).  
- 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 ao fornecer os 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. 




