PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÓRREGO NOVO - MG
NOVA RAZÃO SOCIAL:

Concurso Público nº 01/2022

CADERNO DE PROVAS
Preencha com seu nome completo
Cargo Pretendido
AGENTE DE ENDEMIAS
Senhor(a) Candidato(a),
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala,
faça isso antes de iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua
mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e
deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com
apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de
respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais
candidatos;
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização
do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a
passar pelo detector de metais;
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua
Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de
Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta;
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega
da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas
Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a
sua prova;
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma)
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não
assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de
rascunho, para futuras conferências.
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de
segurança;
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário
de prova;
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao
Fiscal de Provas;
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis
no site da empresa a partir das 15 horas do dia 25/07/2022;
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Complete a lacuna.
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como ____________, a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
A alternativa que completa corretamente a lacuna é:
a) diretriz.
b) princípio.
c) objetivo.
d) atividade.
2. São Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem
operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:
a) população adscrita.
b) cuidado centrado na pessoa.
c) integralidade.
d) longitudinalidade do cuidado.
3. A Lei 8.080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
De acordo com a Lei 8.080/90, é CORRETO afirmar que:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do
Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
b) A vigilância epidemiológica abrange o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
c) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e nãogovernamentais não poderão atuar complementarmente no custeio e
execução das ações do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
d) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o atendimento e a
internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica,
com expressa concordância do paciente e de sua família.
4. Os parâmetros para a inclusão de doenças e agravos na lista de
notificação compulsória devem obedecer aos seguintes critérios, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde.
Compromissos nacionais.
Vulnerabilidade.
Potencial de disseminação.
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5. A Saúde da Família vem se destacando como estratégia para
reorganização da atenção básica, na lógica da vigilância à saúde,
representando uma concepção de saúde centrada na promoção da
qualidade de vida.
Em relação à Estratégia de Saúde da Família, é INCORRETO afirmar que:
a) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua
estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
Contudo, reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica
nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção
Básica e do SUS.
b) Recomenda-se que em municípios ou territórios com menos de 3.500
habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção
Básica (eAB) seja responsável por toda população.
c) Podem fazer parte da equipe de Saúde da Família o agente de combate
às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista,
preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico
em saúde bucal
d) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos,
de acordo com definição local.
6. Com base na Lei 11.350/2006, sobre a Regulamentação da profissão de
Agente de combate a endemias, é INCORRETO afirmar que:
a) é essencial e obrigatória a presença de Agentes de Combate às
Endemias na Estratégia Saúde da Família.
b) o Agente de Combate às Endemias deverá ter concluído o ensino médio.
c) a contratação de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida
de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos.
d) é vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes de
Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos
epidêmicos, na forma da lei aplicável.
7. Em uma visita domiciliar, o Agente de Combate a Endemias notou uma
infestação de roedores em uma residência. Diante da situação, o Agente de
Combate a Endemias deve orientar aos moradores que os roedores são
capazes de transmitir algumas doenças e entre elas se encontra a:
a)
b)
c)
d)

mononucleose.
amebíase.
sífilis.
hantavirose.

Prova de Agente de Endemias
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO NOVO - MG

-4-

8. A elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um
determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um
excesso em relação à frequência esperada, é denominada de:
a)
b)
c)
d)

bacteremia.
endemia.
viremia.
epidemia.

9. As medidas de saneamento básico, tais como, abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário e a drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas, são importantes para a prevenção e controle da(o):
a)
b)
c)
d)

sarampo.
cólera.
hanseníase.
gonorreia.

10. A transmissão da seguinte zoonose se dá pela penetração do vírus
contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais
raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas:
a)
b)
c)
d)

febre maculosa.
toxoplasmose.
raiva.
febre amarela.

11. A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da infecção
humana pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Para prevenção e
controle da Doença de Chagas, ações sistematizadas de controle químico
devem ser focalizadas nas populações do seguinte animal vetor da doença:
a)
b)
c)
d)

rato.
cachorro.
barbeiro.
morcego.

12. Sobre a febre amarela, é INCORRETO afirmar que:
a) é uma doença febril, aguda, causada por um vírus.
b) é altamente contagiosa e de longa duração.
c) pode ser prevenida por vacina disponível no Calendário Nacional de
vacinação.
d) a febre amarela compõe a lista de doenças de notificação compulsória.
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13. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença endêmica no Brasil, que
ainda se encontra em franca expansão territorial para municípios indenes.
Sobre a doença, é correto afirmar que:
a) a enzootia canina tem precedido a ocorrência de casos humanos
infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem.
b) a ocorrência de casos humanos tem precedido a enzootia canina
infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem.
c) a enzootia canina tem precedido a ocorrência de casos humanos
infecção em cães tem sido menos prevalente que no homem.
d) a ocorrência de casos humanos tem precedido a enzootia canina
infecção em cães tem sido menos prevalente que no homem.

e a
e a
e a
e a

14. Analise as afirmativas abaixo sobre a Raiva:
I. O trabalho a ser desenvolvido pelos serviços de vigilância de zoonoses
deve considerar a situação epidemiológica de cada região e estado,
quanto à presença da(s) variante(s) circulante(s), para determinar as
medidas de controle a serem tomadas.
II. A qualquer pessoa agredida por cão, gato, morcego ou outro mamífero,
orientar que lave, imediatamente, o ferimento com água corrente, sabão
ou outro detergente e, em seguida, aplique Antissépticos. Encaminhá-la,
de imediato, ao Posto de Saúde/Unidade da rede do Sistema Único de
Saúde (SUS) mais próximo para atendimento e avaliação médica.
Após a análise das afirmativas, é CORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

as duas afirmativas são falsas.
a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda afirmativa é falsa.
as duas afirmativas são verdadeiras.
a primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é verdadeira.

15. Considerando as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e sua
importância como problemas de saúde pública, marque a alternativa que
representa a prioridade no controle de epidemias:
a) realizar consulta clínica.
b) apresentar novos tratamentos.
c) diagnosticar novos tipos de doenças.
d) interromper a cadeia de transmissão.
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16. Assinale a resposta INCORRETA sobre a notificação de doenças.
a) Tuberculose é uma doença de notificação compulsória com
obrigatoriedade de notificação de todos os casos suspeitos.
b) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória e de investigação
obrigatória.
c) Febre amarela é uma doença de notificação compulsória e imediata,
portanto todo caso suspeito deve ser prontamente comunicado por
telefone, fax, e-mail às autoridades.
d) Febre maculosa é uma doença que requer notificação compulsória e
investigação por se tratar de uma doença grave.
17. Sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a resposta
CORRETA.
a) Através do princípio da integralidade é garantida a atenção à saúde a todo
e qualquer cidadão, com direito ao acesso a todos os serviços públicos de
saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público.
b) A participação dos cidadãos através de suas entidades representativas
constitui um dos princípios que regem a organização do SUS.
c) O setor privado pode participar da organização do SUS de forma
complementar integrando aos serviços públicos da lógica definida por
seus gestores.
d) Os recursos do SUS são gerenciados exclusivamente pelo Ministério da
Saúde.
18. Os produtos tóxicos são introduzidos nos organismos de diferentes
maneiras e são classificados de acordo com as formas de penetração no
organismo. São portas de entrada de produto tóxico utilizados no controle de
pragas nos organismos das pessoas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Oral;
Respiratória;
Dérmica;
Injetável.

19. Os equipamentos de proteção individual (EPI) constituem todo objeto que
possa proteger o trabalhador, evitando o contato com toxicantes, exposição a
ruídos e radiações, proteção contra queda livre, objetos perfurocortantes, etc.
Constituem EPI de proteção dermal, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Boné;
Avental;
Bota de borracha;
Óculos de segurança.
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20. Doença que, no Brasil, inicialmente tinha um caráter eminentemente rural
e que, recentemente vem se expandindo para as áreas urbanas de médio e
grande porte, afetando frequentemente crianças menores de 10 anos,
predominantemente do sexo masculino. Seu agente etiológico são
protozoários tripanosomatídeos, parasitas intracelulares de células do
sistema fagocítico mononuclear.
a)
b)
c)
d)

Leishmaniose visceral;
Filariose;
Tripanossomíase;
Tuberculose.

PROVA DE PORTUGUÊS
Texto I
Como professor de Língua Portuguesa só queria deixar uma reflexão.
Gênero da palavra não tem nada a ver com sexo. Palavra não tem sexo,
assim já afirmou Veríssimo em uma de suas crônicas.
Palavras existem gêneros, sendo estes masculinos e femininos. Mais uma
vez, nada a ver com orientação sexual. O idioma da norma culta é para
todos. A letra "a" no final da palavra e a letra "o" não definem o gênero. Os
que definem são os artigos (definidos e indefinidos). Por exemplo: a palavra
"FOTO" termina com "o" e pertence ao gênero feminino, conforme usamos
na construção de uma frase (A foto ficou sem foco). Já a palavra "tapa"
termina com "a" e pertence ao gênero masculino (O tapa doeu). E tem mais,
o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a mudança do mesmo,
numa palavra, pode mudar completamente o sentido.
Ex: O rádio (aparelho); A rádio (emissora).
Sendo assim, quero reforçar, gênero de palavras não se condizem com sexo,
nem definem sua orientação. Não precisamos mudar a "Língua", todavia
precisamos usar a língua como instrumento para proferir respeito a
quaisquer ser vivo que seja, pois todos somos seres vivos e, principalmente,
humanos, e devemos ser amados e acolhidos com amor incondicional, já
que esse é o verdadeiro amor (aquele que não olha cor, sexo, raça,
orientação e espécie), todavia o próximo, sem distinção. Disso tenho certeza.
(MENDONÇA, T)
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21. De acordo com o texto, o sentido global é:
a) A questão considerada pelo autor no texto refere-se a uma visão
equivocada no que diz respeito ao gênero da palavra ser definido pela
letra "a" e "o".
b) O autor demonstra-se, radicalmente, preconceituoso ao afirmar a respeito
da linguagem de gênero da palavra, considerando-a ineficiente e ofensiva
à norma culta.
c) O autor, ao fazer referência à linguagem relacionada ao gênero da
palavra, deixa subentendido que só existe uma forma de linguagem
considerada padrão.
d) O autor não deixa claro se é ou não a favor da linguagem de gênero,
tendenciando, implicitamente, para uma visão preconceituosa quanto à
orientação sexual.
22. Um dos argumentos que o autor utiliza para reforçar seu ponto de vista é:
a) O gênero da palavra só se define quando a palavra está inserida no
contexto, ou seja, numa frase completa.
b) Os artigos que definem o gênero, e não somente a letra final da palavra.
c) As palavras não possuem gênero, como se fossem assexuadas.
d) As palavras que não terminam com "a" e "o" não possuem gênero, não
sendo necessário o emprego do artigo.
23. "E tem mais, o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a
mudança do mesmo, numa palavra, pode mudar o sentido". Nesse trecho o
autor cita como exemplo a palavra rádio. Das palavras abaixo, aquela em
que o emprego do artigo produz o mesmo efeito do exemplo do texto é:
a)
b)
c)
d)

alface;
dentista;
estudante;
cabeça.

24. Na conclusão do texto fica subentendido:
a) O repúdio do autor aos outros tipos de linguagens que infringem à norma
culta da Língua.
b) O reforço de que a tese do autor não o determina como preconceituoso
quanto à questão de quaisquer tipos de diversidade.
c) O manifesto do autor a respeito daqueles que prejudicam o idioma,
utilizando-o de forma inadequada.
d) O preconceito exacerbado do autor tanto no que diz respeito à linguagem
quanto à questão da diversidade.
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25. E tem mais, o artigo é tão preciso na definição de gênero, que a
mudança do mesmo, numa palavra, pode mudar completamente o
sentido.
Analisando a oração em negrito, é CORRETO afirmar que a mesma exprime
em relação à anterior um(a):
a)
b)
c)
d)

Causa;
Concessão;
Consequência;
Finalidade.
Texto II
O capítulo da adolescência

A vida é um livro, e a adolescência é seu capítulo mais confuso. É
como uma aberração caótica, indefinida e aleatória. Cada palavra possui
fontes diferentes, textos se erguem como arranha-céus, de gêneros que
variam do drama ao romance, e de suspense ao terror. Um criptograma
dotado de uma urgência a ser desvendado. Páginas são folheadas, repletas
de incertezas, o futuro é composto de folhas em branco. Mas com o passar
do tempo, com o amadurecer da história, conseguimos encontrar um pouco
de ordem no caos. Finalmente entendemos que o criptograma não é tão
urgente, descobrir-se necessita de tempo, um tempo interior e próprio. E, por
fim, a conclusão, se as páginas estão em branco, somente nós seremos
capazes de contar essa história, descrever quem verdadeiramente somos,
cheios de angústias e infelicidades, mas também repletos de serenidades e
felicidades, as contradições que nunca nos abandonarão.
Arthur de Paula Souza (Produção de aluno do 1o ano do EM)

26. Analisando o período do texto "A vida é um livro e a adolescência é seu
capítulo mais confuso" entende-se que:
a) O autor fez uso de metáforas para comparar de forma subentendida a
vida e a adolescência com um livro.
b) O autor utilizou de antítese para fazer relacionar às intempéries da vida e
da adolescência.
c) O autor utilizou de um eufemismo para suavizar seu sentimento em
relação à vida e à adolescência.
d) O autor utilizou de uma gradação para apresentar as fases da vida desde
o seu início.
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Leia os trechos a seguir para responder a questão 27.
I. Mas com o passar do tempo, com o amadurecer da história, conseguimos
encontrar um pouco de ordem no caos.
II. (.. ) mas também repletos de serenidades e felicidades,
27. Os modalizadores destacados exprimem respectivamente:
a)
b)
c)
d)

oposição – oposição;
oposição – adição;
adição – explicação;
oposição – explicação.

28. Quanto a sílaba tônica, em todas as alternativas há somente palavras
paroxítonas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Amigo – saudade – felicidade;
Órfão – segredo – relógio;
Livro – crepúsculo – fiel;
Companheiro – visível – secretária.

29. Leia a tirinha a seguir.

Analisando o contexto da tirinha e o emprego da palavra “porque”, assinale a
alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Não se sabe porque houve tanta confusão no início da reunião.
Diga-me, por que você insiste tanto com essas ideias?
É um porquê que ainda não se pode explicar.
Tenho essa preocupação, porque gosto de você.

30. “Algumas de suas culturas eram ainda mais depreciadas,[...]” O núcleo
do sujeito do verbo “eram” é:
a)
b)
c)
d)

Algumas;
Suas;
Culturas;
Depreciadas.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. No navegador Microsoft Edge, o botão em destaque na imagem abaixo,
cuja função principal é gravar páginas preferenciais ou mais acessados, é
conhecido como:

a)
b)
c)
d)

Estrelados;
Favoritos;
Preferenciais;
Vips.

32. Recurso existente nos principais navegadores de Internet, como o
Google Chrome versão 103, que torna a navegação multitarefa e facilita as
ações cotidianas dos usuários. Esse recurso é denominado:
a)
b)
c)
d)

Navegação com guias ou abas;
Download automático de documentos;
Acesso rápido a páginas listadas;
Configuração avançada para navegação.

33. No MS-Windows 10, qual das ações a seguir será realizada após
selecionar um arquivo e pressionar as teclas SHIFT+DEL:
a)
b)
c)
d)

O arquivo será apagado de forma permanente;
O arquivo será renomeado;
O arquivo será copiado para mesma pasta;
O arquivo será modificado em sua extensão.

34. Analise as alternativas a seguir e assinale a CORRETA:
a) No Windows 7 e 8, o Gerenciador de tarefas é a ferramenta que permite
abrir e fechar arquivos da lixeira
b) No Windows 10, a Área de trabalho também é chamada de Painel de
Controle.
c) No Windows 7, 8 e 10, o menu Iniciar não dá acesso ao ícone de
programas instalados no computador
d) No Windows 7, o Painel de controle permite que seja realizada
personalização de configurações do computador
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35. São funções existentes no MS-Excel, versão em português, pertencentes
à categoria Texto, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

LUCRAR;
EXT.TEXTO;
LOCALIZAR;
PROCURAR.

36. No MS-Excel 2016, a célula DF15 corresponde ao espaço localizado na:
a)
b)
c)
d)

Linha 15 e Linha DF;
Coluna 15 e Coluna DF;
Linha 15 e Coluna DF;
Coluna 15 e Linha DF.

37. No MS-Word 2016, versão em português, o recurso gráfico que deixa o
texto destacado com traços mais grossos e escuros, é denominado:
a)
b)
c)
d)

Negrito;
Destaque;
Itálico;
Atención.

38. Considerando o MS-Word 2013, são tipos de fonte disponíveis,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

MS Gothic;
MS Reference Sans Serif;
Maratone Fighter;
Rockwell.

39. No MS-Word 2016, a opção de formatação em que o texto é
uniformemente distribuído entre as margens é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Centralizado;
Alinhado ao centro;
Alinhado às margens;
Justificado.
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40. Julgue as afirmações abaixo e assinale a sentença correta, quanto à
imagem abaixo:

I. Existem 04 arquivos dentro da pasta NOVO.
II. Nenhum arquivo apresenta sua extensão.
III. Todos os arquivos foram criados no Ms-Word 2016.
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmações são falsas;
Todas as afirmações são verdadeiras;
Somente a afirmação I é verdadeira;
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova.
CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)
RESPOSTAS DE 1 A 10

RESPOSTAS DE 11 A 20

RESPOSTAS DE 21 A 30

RESPOSTAS DE 31 A 40

1

A

B

C

D

11

A

B

C

D

21

A

B

C

D

31

A

B

C

D

2

A

B

C

D

12

A

B

C

D

22

A

B

C

D

32

A

B

C

D

3

A

B

C

D

13

A

B

C

D

23

A

B

C

D

33

A

B

C

D

4

A

B

C

D

14

A

B

C

D

24

A

B

C

D

34

A

B

C

D

5

A

B

C

D

15

A

B

C

D

25

A

B

C

D

35

A

B

C

D

6

A

B

C

D

16

A

B

C

D

26

A

B

C

D

36

A

B

C

D

7

A

B

C

D

17

A

B

C

D

27

A

B

C

D

37

A

B

C

D

8

A

B

C

D

18

A

B

C

D

28

A

B

C

D

38

A

B

C

D

9

A

B

C

D

19

A

B

C

D

29

A

B

C

D

39

A

B

C

D

10

A

B

C

D

20

A

B

C

D

30

A

B

C

D

40

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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