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Você está recebendo o seu Caderno de Questões,

contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de

múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem

sequencial. Confira a sequência numérica de seu

Caderno de Questões antes de iniciar a resolução,

assim como o número de páginas, comunicando,

imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de

repetição ou ausência de questão ou página.
 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões,

no rodapé das páginas internas e no seu Cartão

Resposta, o seu TIPO de Prova. Caso você tenha

recebido um Caderno de Questões que não

corresponda ao mesmoTIPO de Prova descrito no seu

Cartão Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal

de Sala e exija o Caderno de Questõescorreto.

 

As respostas das questões objetivas de múltipla

escolha do Caderno de Questões deverão ser

transcritas para o Cartão Resposta com caneta

esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em

material transparente.
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Prefeitura Municipal
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Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta
(A, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de
acordo com o comando da questão. A marcação de
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica-
mente, a resposta da questão.

 

O tempo máximo disponível para realização da prova
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o
tempo destinado à identificação e ao preenchimento
do Cartão Resposta.

 

Somente depois de decorridos 120 minutos do início
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno
de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da
sala de prova.

 

Os 3 (três) últimos candidatos só poderãosair da sala
de prova juntos.
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Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30
(trinta) minutos antes do término da prova.

  

    

  

 

  

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com
a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Leonardo da Vinci:

“Lastimável discípulo, que não ultrapassa o
mestre.” NSANO

DE ANANINDEUA/PA
Atranscrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o ,

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial

Grafotécnico, quando for o caso.A falta da transcrição poderá ocasionar
a eliminação do candidato no presente concurso público.  
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Leia o texto e responda o que se pede no comando das

questões.

 

 

 
 

Chore e lute, filha.

Dentre as tantas lições que recebi e recebo de minha
mãe, considero duas primordiais: chore sempre que quiser

chorar,filha. Lute mesmo quando nãoquiserlutar,filha.
Sou filha de uma virginiana de origem germânica,

regras rígidas, poucas palavras. Mas não houve uma única vez

em que ela tenha me mandado engolir o choro, comotanto se
ouve poraí. Pelo contrário,ela dizia, com sua escassa e preciosa
doçura: “O choro é o xixi do coração,filha. Tem que deixar que
ele saia”. Aprendi a obedecer (porque não lhe obedecer segue
sendo o erro mais certo de todos) e choro invariavelmente,

abandonando constrangimentos e preocupação com olhares de
terceiros.

Sobre a luta, ela nunca verbalizou. Preferiu, nesse
caso, ser apenas um exemplo permanente. Por vezes, soltava
frases duras como “Segure isso pelo chifre”, “Mostre para o
cavalo quem é o cavaleiro aqui”, “Segure as rédeas da sua vida
ou ela vai para onde quiser”, “Mantenha só na sua mão a chave

da sua felicidade”, ou ainda “Deus nunca nos dá um fardo mais
pesado do que podemos aguentar”. As frases ficaram como
marcas, mas, no fundo, sempre bastou observá-la, no presente e

no passado corajoso.
Sua luta nunca foi barulhenta. Olhares. Gestos.

Frases curtas em tom de voz sereno e firme. Longas cartas
manuscritas. Venho, há anos, aprendendo nesse treinamento

inconsciente a duelar sem armas, a gritar sem som,a intimidar

com os olhos e a romper sem cortes.
Nunca a vi abandonarideais, relativizar princípios ou

tolerar afrontas. Sempre a vi lutar pelo que acredita e, sobretudo,
por aqueles em quem acredita. Sempre a vi continuar

acreditando, embora com os olhos um pouco inchados, de quem
chorou por meia dúzia de minutos atrás da necessária porta do
banheiro (porque filhos podem chorar no seu colo, mas ela, mãe

germânica, chora sozinha).
Um dia ela me disse, em tom de confidência, que me

achava muito corajosa. Eu quis, com todas as minhas forças,
acreditar nesse elogio com o qual nunca nem ousaria sonhar.
Ainda não acredito. Ainda me julgo borboleta, cheia de cores,
leve, superficial e frágil. Ainda me tornarei comoela: árvore,raiz,

tronco, verde e vida.
Por enquanto, em tempos estranhos, em campo

minado, em terreno incerto, em pedras falsas e em total

incerteza na vida, sigo no choro sincero, sigo na luta honesta.

Sigo por mim, porela, por tantos. Porque, como dizem poraí,luto
só meservese for verbo. E assim seguimos caminhando.

(MANUS,Ruth. Um dia ainda vamosrir de tudo isso. p. 67/68.).

Há na frase “Choree lute, filha.”, uma instrução sobre:

A) desespero e receio.
B) sensibilidade e enfrentamento.
C) obediência e rebeldia.
D) desligamento e agressividade.

Sobre: “Chore e lute, filha.”, é correto afirmar:

A) Os verbos estão no modo indicativo.
B) Os sujeitos das formas verbais são inexistentes.
C) “filha” é, sintaticamente, aposto.

D) Chore e lute são terceira pessoa do singular.

 

  

remtemero “”

 o Ê 5 O
A cronista cita que a mãe tem “origem germânica”. O adjetivo
pátrio denota descendência: t

A) alemã.
B) argentina.
C)inglesa.
D) coreana.

 Questão O

Assinale a alternativa em que o “a(s)" é pronome pessoal:
)“As frases ficaram como marcas(...)”.

B)“Aprendi a obedecer(...)”.
C)“Nunca a viabandonarideias (...)”.
D)“Segure as rédeas da sua vida (...)”.

O
“Mantenha só na sua mão a chave da sua felicidade.”, a frase

conota:

A) O valor da amizade para se reerguer.
) Ser feliz é uma construção própria.

C)Aimpossibilidade de serfeliz sozinho.
D) Quem tudo quer, tudo perde.

(06)
O sinônimonão está adequado em:

) verbalizou / expôs oralmente.
B) superficial / vago.
C) primordiais / primitivas.
D)fardo fleveza.

>

 Questão

C

Questão 

>

 Questão

Marque a alternativa que indique, respectivamente, os coletivos
de burros,filhos e borboletas:

) alcateia; camarilha; vara.
B) cardume; clero; rebanho.

C)récua; prole; panapaná.

>
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Em: “(porque filhos podem chorar no seu colo, mas ela, mãe
germânica, chora sozinha)”. Sobre a pontuação do fragmento,é
incorreto afirmar:
À) Os parênteses serviram para separar uma reflexão.
B)As vírgulas separam orações adjetivas.
C) Hã vírgula diante de oração adversativa.
D) Duas vírgulas sinalizam um aposto.

Assinale aiternativa com linguagem conotativa:
A)“Longas cartas manuscritas.”.
B)“Ainda não acredito.”.
C)"Semprea vi continuar acreditando (...)”.
D)“O choro é o xixi do coração,filha.”.

 O

 O

“Deus nunca nosdá um fardo mais pesado (...)”. Atransformação
da estrutura para a voz passiva está correta em:
A) Um fardo mais pesado nunca nosdaria Deus.
B) Um fardo mais pesado nunca nosé dado por Deus.
C) Nuncase daria Deus um cargo mais pesado.
D) Fardo pesado nunca Deusdeu.
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Excerto para resolver as questões de 11 a 13: “Porque,
comodizem por aí, luto só me serve se for verbo.”.

 
—

 Questão

O conectivo “como” tem sentido de:
A) conformidade.
B) causa.
C) comparação.
D) consequência.

 estão 92

Afrase em que“luto” não serviria à cronista consta na alternativa:

A) Luto para ser árvore como minha mãe.
B) Mulheres lutam para deixar de ser borboletas.
C) Luto para domarum cavalo pordia.
D) O luto pela perda da mãe não ocorreu à cronista.

13

“Porque”, no contexto, só não pode ser substituído por:
A) Pelo qual.
B) Uma vez que.

 : EA õ O
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 B o OQues

O termoentre parênteses nãofoi classificado com correção em:
A)“(...) ela nunca verbalizou (...)' (nunca - adjunto adverbial).
B) “Segure as rédeas da sua vida (...)' (da sua vida - objeto
indireto).
C) “Nunca a viabandonar(...)” (a - objeto direto).
D)“Um dia ela medisse (...)" (ela - sujeito)

Há palavra acentuada porser “paroxitona terminada em ditongo”
em:
A) germânica.
B) frágil.
C) lições.
D) contrário.

“(...) de quem chorou por meia dúzia de minutos atrás (...)'. Não
se relaciona ao termo “meia dúzia”:
A) séxtuplo.
B) sétuplo.
C) sexto.
D) seis.

 

 O

 MATEMÁTICA

 ÉÊ o O

No trecho “Tem que deixar que ele saia.”, classifica, morfologi-
camente,as partículas “quês”, respectivamente:
A) pronomerelativo; pronomerelativo.

B) substantivo; pronomeinterrogativo.
C) preposição; conjunçãointegrante.
D) pronomerelativo; conjunçãointegrante.

 Questão

Em um posto de saúde que atende 2.000 pessoas, 65%foram
vacinadas contra a gripe. Quantas pessoas desse grupo não
foram vacinadas contra a gripe?
A)700
B) 1.300

 Questão O

Houvefalha quanto à concordância na alternativa:
A) Sou umafilha que crê nos conselhos maternos.
B) Choveram conselhos da mãesobreresiliência.
C)Abraçaram-se mãee filha, emocionadas.
D) Lágrimas são coisa que a comove.

 

Há uma frase com mesmosentido de: “Segure as rédeas da sua
vida ou ela vai para ondequiser(...)' em:
A) “Se você não sabe ondeir, qualquer caminho serve.” (Lewis
Carroll).
B)“Aúnica certeza é que não existe certeza.” (Plínio).
C) “As vezes, você tem de esquecer o que quer para entender o
que merece.”.

D) “O segredo da vida nãoé ter tudo que quer, mas amartudo
que tem.”

&
No trecho “Eu quis, com todas as minhas forças(...)”, ao mudar a
pessoa verbal, houvefalha na conjugação em:
A) Tu quissesse.

B) Ele quis.
C) Nós quisemos.
D) Vós quisestes.

 Éuestão  
 

Na luta contra a dengue, um produto químico deve ser misturado

com água na proporção de 1/2 pacote para 10 litros de água.
Quantos litros de água serão necessários para preparar a
mistura se temos 30 pacotesdo produto químico?
A) 300 litros.
B) 500 litros.
C) 600 litros.
D)620litros.

Devo dividir 5000 litros de um produto em frascos de 2,5 dm?

cada um. Quantos frascos vou precisar?
À)200

B)250

C)2.200

D) 2.000

Um reservatório com capacidade de 5.400 litros foi enchido
totalmente por três torneiras (A, Be C) que despejaram: A: 5 t/s;
B: 3 ts; C: 2 ts. Faça a divisão diretamente proporcional e
calcule a quantidade de água que o tanque recebeu da torneira
“B”.

A) 1.800 litros.
B) 1.600 litros.
C) 1.620litros.
D) 1.460 itros.
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(25)
Em um terreno retangular com 700m? de área, serão cons-
truídas 15 salas com forma retangular e 5m x 6m. Quantos
metros quadrados sobrarãode área livre?

 

 

   
 

 

A)450m?
B)250m?
C)280m?
D) 180m?

15 SALAS Sm

6m

—SP) ATUALIDADES

(26)
“Estudantes de Hong Kong boicotam aulas em desafio a Pequim.
Milhares de estudantes protestaram nesta segunda-feira em
Hong Kong, no primeiro dia de uma campanha de duas semanas
de boicote às aulas(...)". (Disponível em:
https://istoe.com.br/estudantes-de-hong-kong-boicotam-aulas-
em-desafio-a-pequim/ . Acesso em: 02 set.2019). Sobre o
assunto, analise as afirmações seguintes e marque a alternativa
correta:

|- A finalidade desse protesto visa manter a pressão sobre o
governoleal a Pequim, que, até o momento, não fez nenhuma
concessão ao movimento pró-democracia.

Hl- No dia que marcava o retorno às aulas após asférias de verão,

os estudantes formaram correntes humanas diante dos centros
de ensino.
Hi- Em vários hospitais, enfermeiros formaram filas nos

corredores e exibiram cartazes.
IV- Pequim, que expressa apoio total ao governo de Hong Kong,

intensificou as ameaças.

A)Apenas as afirmações e Il estão corretas.
B)ApenasasafirmaçõesIle IV estão corretas.
C)As afirmações |, Ille IV estão corretas.
D)As afirmações |, Ile Illestão erradas.

 (CREED) 27)
“Furacão Dorian destrói Bahamas a caminho da costa da Flórida.
(...) À previsão é que o olho da tempestade chegue aos Estados

Unidos no final desta segunda-feira ou nas primeiras horas de
terça. Mais de um milhão de pessoas foram evacuadas nos
estados da Flórida, da Carolina do Sul e da Geórgia. Na tarde
desta segunda-feira, ele perdeu um pouco de sua força, sendo
rebaixado à categoria 4.º. (Disponivel em:
https://oglobo.globo.com/mundo/furacao-dorian-destroi-
bahamas-caminho-da-costa-da-florida-23920971. Acesso em:
02 set.2019). O furacão Dorian é o segundo mais forte a se
formar no:
A) Oceano Atlântico.
B) Oceano Pacífico.
C) Oceano Índico.
D) Golfo do México.  

( uww.cetapnet.com.br>

 

“Farc pede para antigos guerrilheiros não retomarem armas. Em
uma mensagem dirigida aos militantes do partido, Londorio,
conhecido por Timochenko, disse que o 'partido condena e se

afasta da retomada das armas'”.”. (Disponível em:
https://exame.abril.com.br/mundo/farc-pede-para-antigos-
guerriiheiros-nao-retomarem-armas/ . Acesso em: 02 set.2019).
Em atenção ao tema tratado na reportagem, apenas não se pode

afirmar:
A) O partido Farc pediu nesta segunda-feira para as antigas
tropas guerrilheiras não retomarem as armas, após ex-
comandantes se afastarem do pacto de paz quedeu fim a mais
de meio século de conflito armado na Colômbia.
B) O presidente do partido surgido dos acordos de paz, Rodrigo

Londorio, convidou “os que podem se sentir tentados pelos
cantos de sereia dos desertores da paz” a “pensarem,
meditarem, analisarem muito bem a realidade antes de se
decidir a seguir um equívoco semelhante”.
C) Em uma circular dirigida aos militantes da Força Alternativa
Revolucionária do Comum (Farc), Londorio, conhecido durante
a conflagração como Timochenko,disse que o “partido condena

ese afasta da retomada das armas”.
D) Em um vídeo publicado na quinta-feira passada em redes
sociais, 20 rebeldes, liderados pelo ex-número um da guerrilha,
Iván Medelin, anunciaram seu retorno à luta armada, alegando

“a traição” dos acordos assinados em novembro de 2000 que
conduziram ao desarmamento da maior parte das Farc.

(Quest 6)
“Governo eleva cota de importação de etanol sem tarifa por 12
meses. Medida beneficia EUA.”. (Disponível em:
https://oglobo.globo.com/economia/governo-eleva-cota-de-
importacao-de-etanol-sem-tarifa-por-12-meses-medida-
beneficia-eua-23921894 . Acesso em: 02 set.2019). Sobre o
assunto, analise as alternativas seguintes e marque a única

errada:
A) A contrapartida seria a abertura do mercado americano de
açúcar, segundo associação de produtores de cana.
B) As importações ficam limitadas a 187,5 milhões delitros por
trimestre, segundo portaria do Ministério da Agricultura e da
Secretaria Especial de Comércio Exterior.
C) Amedida foi discutida entre os ministérios da Agricultura - que
era contra a expansão da cota -, da Economia e das Relações
Exteriores.
D) Atualmente, o imposto de importação para o etanol é de 20%,
mas a tarifa só é cobrada se o país ultrapassar o novo volume

isento. Dentro dolimite,a tarifa é zero para qualquerpaís.

“O governo federal alterou o decreto que proibia as queimadas
em todo o país durante o período da seca, e passou a permitir
queimadas para fins agrícolas fora da Amazônia Legal. Com
isso, esse tipo de queimada permanecerá proibido apenas no
perímetro da Amazônia Legal (...)”. (Disponível em:
https://91 .globo.com/politica/noticia/2019/08/31/governo-altera-
decreto-e-restringe-proibicao-de-queimada-a-amazonia-
legal.ghtml . Acesso em: 02 set.2019). A Amazônia Legal
compreende todo oterritório de:
A) Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e

Maranhão.
B) Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além de
parte do Mato Grosso.

C) Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Pará, Rondônia e Roraima, além de parte do Maranhão.

D) Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e

Roraima, além de parte do Maranhão.
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(uestão) 65)
De acordo com o art. 9º-G da Lei n.º 11.350/2006, alterada pela

Lei n.º 12.994/2014, os planos de carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
deverão obedecer algumas diretrizes, dentre elas a de adoção
de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à
natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios,
exceto:

A) transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao
avaliado o conhecimento sobre todas as etapas do processo e
sobre o seu resultadofinal.
B) direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores.
C) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do
serviço.
D) adequação aos conteúdos ocupacionais e às condiçõesreais
de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou
adversas de trabalho prejudiquem a avaliação.

 

 

 

(wuw.cetapnetcom.br >

 (Questão É)
Sobre a Política de Recursos Humanosprevista na Lein.º 8.080,

de 19 de setembro de 1990, marque a única afirmação
equivocada:
A) Os cargose funções de chefia, direção e assessoramento, no
âmbito do Sistema Unico de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidas em regimede tempo integral.

B) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou
empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Unico de Saúde (SUS).
C) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa,
mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o
sistema educacional.
D) A política de recursos humanos na área da saúde será
formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes

esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos,
dentre eles o de valorização da dedicação exclusiva aos serviços
do Sistema Unico de Saúde (SUS).

 (ETEDA 32)
O art. 10 da Lei n.º 11.350/2006 estabelece que “A adminis-

tração pública somente poderá rescindir unilateralmente o
contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de
Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de

trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes
hipóteses:”
|- prática de falta leve, dentre as enumeradas no art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

Il- acumulaçãoilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
lll- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termosda Leinº 9.801, de 14 de junho de 1999;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no
qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado

de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o
prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a
continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente
estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades
exercidas.
Apenas estão corretas as afirmações previstas nos itens:
A)L led.
B)l,illelV.
CLillelv.
D)lllelV.

(Questão) É%)
A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, trata do direito à
saúde. Sobre esse direito, apenas não se pode afirmar nos
termos da legislação mencionada:
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.
B) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde é uma das diretrizes comuns do
Sistema Único de Saúde SUS voltada apenas para a esfera
federal.
C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas é
um dos objetivos do Sistema Unico de Saúde SUS.
D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação.

 

 

 (Questão-€5

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica,
conformepreceitua o art. 6º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro

de 1990. Sobre o assunto, analise as afirmações seguintes e
marque a alternativa correta:

|- Entende-se por vigilância epidemiológica 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, com a finalidade

de recomendare adotar as medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
II- As ações e serviços públicos de saúde e os serviçosprivados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Unico de
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes

previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda
aos seguintes principios, dentre ele o da utilização da
epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursose a orientação programática.
ll- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes

atribuições, dentre elas: para atendimento de necessidades

coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de
pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada
justa indenização.
A) Apenasa afirmação | está correta.
B) Apenas a afirmação Il está correta.
C)Apenasa afirmação Ill está correta.
D) Todasas afirmaçõesestão corretas.

A Política Nacional de Atenção Básica prevista na Portaria n.º
2.436, de 21 de setembro de 2017, explica que a

Responsabilização Sanitária consiste no papel que as equipes

devem assumir em seu território de referência (adstrição),
considerando as seguintes questões:
I- sanitárias;
|l- ambientais (desastres, controle da água, solo, ar);
Ill- epidemiológicas (surtos, epidemias, notificações, controle de
agravos);
IV- culturais;
V- socioeconômicas.

 

 £
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Pode-se afirmar que estão corretas apenas as seguintes
questões:

AJlllev.
Bj, le lv.
C)ilev.
D)I, IL, IVev.

 

O financiamento federal para as ações de Atenção Básica
previsto na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º
2.436, de 21 de setembro de 2017) deverá ser composto por,
exceto:

A) Recursos per capita; que levem em consideração aspectos
ambientais e culturais.

B) Recursos de investimento.
C) Recursos condicionados à abrangência da oferta de ações e
serviços.
D) Recursos condicionados ao desempenho dos serviços de
Atenção Básica com parâmetros, aplicação e comparabilidade
nacional, tal como o Programa de Melhoria de Acesso e

Qualidade.

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n.º
2.436, de 21 de setembro de 2017), umas das atribuições do

ACEé realizar cadastramento e atualização da base de imóveis
para, exceto:
A) planejamento e definição de estratégias de prevenção.
B) intervenção e controle de doenças.
C)recenseamento de imóveis.
D) levantamento de índice amostral tecnicamente indicado.

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e
Controle de Epidemias de Dengue, apenas não se pode afirmar:
A) Os condicionantes da expansão da dengue nasAméricas e no
Brasil são similares e referem-se, em grandeparte, ao modelo de
crescimento econômico implementado na região, caracterizado

pelo crescimento desordenado dos centros urbanos.

B) O Brasil concentra mais de 80% da população na área urbana,
com importantes lacunas no setor de infraestrutura, tais como

dificuldades para garantir o abastecimento regular e contínuo de
água,a coleta e o destino adequado dosresíduos sólidos.

C) Outros fatores, como a acelerada expansão da indústria de
materiais biodegradáveis, além de condições climáticas
favoráveis, amenizadas pelo aquecimento global, conduzem a
um cenário que impede, em curto prazo, a proposição de ações
visando à erradicação do vetor transmissor.
D) As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de
Epidemias de Dengue auxiliará estados e municípios na
organização de suas atividades de prevenção e controle, em
períodos de baixa transmissão ou em situações epidêmicas,

contribuindo, dessa forma, para evitar a ocorrência de óbitos e
para reduzir o impacto das epidemias de dengue.

As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de
Epidemias de Dengue estabelece orientações sobre os
“cenários”, tratando de Período não epidêmico e Período
Epidêmico. Sobre o assunto, analise as assertivas seguintes e

marque a alternativa correta:

|- No Período não epidêmico, as diretrizes deverão ser utilizadas

na elaboração e/ou adequação das estratégias estaduais e
municipais, orientando a organização e o desenvolvimento da
rotina das atividades de prevenção e controle da dengue no
âmbito do sistema de saúde.
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II- No Período epidêmico, as diretrizes deverão ser utilizadas
para a confecção de estratégias estaduais, regionais e
municipais de contingenciamento, independente de associa-
ções.
IlI- Considera-se Município em epidemia aquele com número de
casos acima do esperado, de acordo com o diagrama de

controle. Nos municípios de maior porte, deve-se levar em
consideração o número de casos por região administrativa local.

A)Apenas a assertiva | está errada.
B)Apenas a assertiva Il está errada.
C)Apenas a assertiva Ill está errada.
D) Todas as assertivas estão erradas.

 

 

Utilize as orientações previstas nas “Ações de Controle
da Malária: Manual para Profissionais de Saúde na
Atenção Básica” para responder as questões 41 e 42:

Sobre a Participação Comunitária e Mobilização Social é correto
afirmar, exceto:

A) A promoção da saúde é um processo de capacitação da
comunidade, para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e
saúde, incluindo uma maior participação no controle desse
processo.
B) No tocante às ações de controle da malária, a participação da
comunidade e a mobilização social podem produzir mudanças
no comportamento da população frente ao problema e
influenciar nas decisões das instituições.
C) E importante garantir sem preservar a identidade
antropológica e cultural, mas inserindo mudanças capazes de
propiciar a melhoria das condições de vida e de saúde da
comunidade.
D) No que diz respeito à malária, é necessário propiciar aos
membros da comunidade, informações à respeito da doença,
dos mosquitos transmissores e das medidas de prevenção e
controle.

A respeito da descrição da doença e do seu Agente Etiológico,
analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta:
|- Amalária é também conhecida comofebre intermitente.
Il- Os parasitos da malária são da família plasmodidae, gênero
Plasmodium.
Hl- É uma doença infecciosa e se caracteriza por acessos
intermitentes de febre, calafrios, cefaléia e sudorese.

A)Apenas as afirmações | e ll estão corretas.
B) Apenas as afirmaçõesle Ill estão corretas.
C)Apenas as afirmações Ile Illestão corretas.
D) Todas as afirmações estão corretas.

 

 

 

 

 

As questões 43, 44 e 45 devem ser respondidas de acordo

com o Plano de Contingência Nacional para a Febre
Chikungunya.
 

 (Questão (6)
Na aplicação desse Plano serão realizadas atividades
específicas a serem implementadas em quatro níveis. Relacione
a Coluna 01 com a Coluna 02 e marque a alternativa com a

sequência correta:

 

NÍVEL MEDIO COMPLETO TIPO C - CUPUAÇU(MANHÃ)
CARGO 02: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-

a

ACE

 



 

Nível O ( ) Epidemia de febre
de chikungunya.

Nivel 1 ( ) Casos importa-
dos.

Nível 2 ( ) Epidemia simul-
tânea de dengue e febre de
chikungunya.
( ) Casosautóctones
esporádicos.

Nível 3

 

 

A) Nível 0; Nível 1; Nível 2; Nível 3.

B) Nível 1; Nível 0; Nível 2; Nível 3.

C) Nível 2; Nível 0; Nível 3; Nível 1.

D) Nível 3; Nível 2; Nível 1; Nível 0.

Havendo Indicadores de Notificação de casos importados no
Brasil, a vigilância epidemiológica deve realizar as seguintes
ações, exceto:

A) Apoiar as capacitações locais sobre a manifestação clínica,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, grupos de risco e fluxo
assistencial.
B) Contatar as áreas envolvidas para acompanhamento e auxílio
na investigação de casos suspeitos notificados e incentivar a
realização de busca ativa, levando-se em conta o periodo de
viremia do caso suspeito.
C) Orientar as vigilâncias epidemiológicas das SES/SMS sobre
coleta, acondicionamento e transporte de amostras.
D) Acompanhar o fluxo das amostras para laboratório de
referência de acordo com a região do País.

(45)
Em caso de confirmação de casos de CHIKV por transmissão
autóctone em uma determinada área, o diagnóstico deve

ocorrer, exceto para as formas atípicas e óbitos, somente por
critério:
A) laboratorial.
B) farmacológico.
C) clínico-epidemiológico.
D) congênito.

 

 

 

 

utilizadas para responder as questões 46 e 47 a seguir:

Analise as informações seguintes sobre o termo “tríplice
epidemia”:
I-refere-se à incidência de dengue, chikungunya e sarampo.
Il- está associado a três tipos de vírus transmitidos por uma única
espécie de mosquito.
Hl- o mosquito Aedes aegypti é o responsável pela “tríplice
epidemia”.

A)Apenas as informações e Il estão corretas.
B)Apenas as informações Ile lil estão corretas.
C)Apenas as informações le Illestão corretas.
D) Todas as informaçõesestão corretas.

Inicialmente, médicos de três estados do Nordeste,
Dr. Kleber Luz (Natal/RN), Dr. Celso Tavares (Maceió/Al) e Dr.
Carlos Brito de Recife/PE (autor do capítulo), passaram a
descrever grande número de pacientes que apresentavam

doença aguda que era caracterizada por:

[is Noções básicas sobre o virus Zika devem ser)
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|- exantema como principal e muitas vezes o primeiro sintoma,
com padrão crânio-caudal, pruriginoso.
Il-febre era ausente na maioria dos casos ou, quando presente,
de pequena intensidade e de curta duração.
ill- dor articular, edema de mãos, pés e tornozelos ocorria em
alguns casos.
Estão corretos apenas os itens:
A)leli.
B)lelll.
Cell.
D)l,llelll.

 

 

O Manual de Controle da Leishmaniose Tegumentar
Americana deve serutilizado para responderas questões
48,49e 50.

A respeito da Leishmania (Leishmania) amazonensesé errado
afirmar:
A) Distribuída pelas florestas primárias e secundárias da
Amazônia (Amazonas, Pará, Rondônia Tocantins e sudoeste do
Maranhão), particularmente em áreas de igapó e de floresta tipo
“várzea”.
B) Sua presença não se ampliou para o Nordeste (Bahia), nem
para o Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) ou Centro-Oeste
(Goiás)
C) Tem como hospedeiros naturais vários marsupiais,

principalmente, o roedor “rato-soiá” (Proechymis), além do
Oryzomys, que, às vezes, apresenta o parasita na pele sem
lesões cutâneas.
D) A doença humana é relativamente rara, podendo ocorrer
lesão ulcerada, geralmente única.

No tratamento da doença,a droga de primeira escolha é:
A) antimonial pentavalente.
B)anfotericina B.
C) pentamidina.

D) ampicilina.

Após a detecção de casos de LTA, a investigação epidemiológica
faz-se necessária para identificar, exceto:

A) se a área é endêmica ou se é um novofoco.
B) se o caso é autóctone ou importado (informar ao serviço de
saúde do local de origem).
C) caracteristicas do caso (forma clinica, idade e sexo).
D) realizar busca ativa de casos novose caracterizá-los clínica e
endemicamente.
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