CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA/SP
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA
Número da Inscrição: __________
Nome do Candidato: ____________________________________
Cargo: Agente de Combate a Endemias
Língua Portuguesa
1) A palavra que apresenta 5 fonemas está expressa em:
a) carro
b) canto
c) nosso
d) homem
e) táxi
2) Numere a 2º coluna de acordo com a 1º e assinale a alternativa
correspondente:
I) Voz ativa
( ) Amam-se como irmãos
II) Voz passiva
( ) Já disse que não irei
III) Voz reflexiva
( ) Isso não foi escrito por mim
A sequência correta é:
a) (I), (II) e (III)
b) (III), (II) e (I)
c) (II), (III) e (I)
d) (I), (III) e (II)
e) (III), (I) e (II)
3) Temos um advérbio de intensidade em:
a) Aqui tudo vai bem.
b) Ele, felizmente, melhorou.
c) O aluno talvez, tenha sido reprovado por isso.
d) Ele redigiu muito bem a carta de referência.
e) A vida é assim mesmo.
4) Utilizando a, à ou há, complete as lacunas e marque a alternativa
correspondente:
I) Moro aqui ___ muito tempo.
II) Estamos ___ três quarteirões de casa.
III) Daqui ___ um mês, teremos férias.
a) há – a – a
b) a – a – a
c) há – à – à
d) a – há – a
e) a – a – há
5) O pronome possessivo tem valor de afetivo em:
a) meu pai formou-se depois dos quarenta.
b) Minha senhora, faça-me o favor.
c) Nosso irmão chegou ontem de viagem.
d) Tuas preocupações não me dizem respeito
e) Ele tomou meu chapéu.
6) Estão corretamente grafadas todas as palavras de apenas uma
das alternativas. Assinale-a:
a) ressuscitar, contextação, assessor, extravasar.
b) ascensorista, juiz, escassos, cóz.
c) isósceles, camurça, absesso, acidez.
d) assaz, pêsames, deslise, obseção.
e) maisena, granizo, pretexto, estrangeiro.

a) Conjunção integrante
b) Locução conjuntiva
c) Conjunção consecutiva
d) Conjunção causal
e) Conjunção condicional
9) Na manchete do jornal: “Transparência é fator decisivo para
crescimento de fundos de pensão”, “fundos de pensão” tem a
função de:
a) Objeto indireto
b) Objeto direto
c) Complemento nominal
d) Agente da passiva
e) As alternativas A e D estão corretas
10) Observe o parágrafo abaixo, retirado do livro “A bolsa amarela”,
de Lygia Bojunga:
“Esperei a resposta uma porção de dias. Até que uma tarde deu uma
ventania danada. A janela do quarto estava aberta, entrou folha de
árvore, poeira e um papel todo escrito com a letra do André. Vibrei:
era uma carta no duro, maior até que as minhas (...)”
Pode-se afirmar que este é um parágrafo:
a) Recheado de elementos indicativos da fase romântica da
Literatura Brasileira.
b) Escrito em 1º pessoa do discurso.
c) Em que a autora usa uma linguagem que não condiz com os
conhecimentos da maioria dos adolescentes atuais.
d) Encontram-se aí muitos elementos da natureza, que embelezam
a escrita.
e) É passível de afirmar-se que as ações no livro passam-se dentro
de um quarto tipicamente feminino.
11) Assinale a sequência de palavras que possuem apenas um
elemento mórfico:
a) sol, barquinho, pôr.
b) cantor, televisão, pé.
c) faça, pé, mares.
d) sol, baú, lápis.
e) lápis, corredor, pé.
12) A regência encontra-se errada apenas em:
a) Tu presidiste a reunião.
b) Em que pese ao engarrafamento, chegamos a tempo.
c) Requeri de todos a devida atenção.
d) Eles preferem o cinema ao teatro.
e) Ela vai proceder o julgamento
Matemática
13) Analisando a tabela abaixo, podemos afirmar que:
Número
Racional

Algumas representações

-2

-18/9

-2,0

5,3

53/10

5,300

32/15

2 2/15

2,133...

7) O prefixo (pro), na palavra “protótipo”, indica:
a) falso
b) primeiro
c) muito
d) alma
e) sentimento

a) Todo número racional pode ser escrito na forma decimal ou
fracionária.
b) 32/15 é uma fração imprópria.
c) 2,133.. é uma dízima periódica e equivale a 32/15.
d) Todos os números da tabela são reais.
e) todas as alternativas estão corretas.

8) Observe o verso de Chico Buarque de Holanda: “A dor é tão
velha que pode morrer.” A palavra “que” constitui:

14) A área de um retângulo cujo perímetro mede 22cm e a diferença
entre a medida da base e a metade da medida da altura é de 5cm, é
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igual a:
a) 28cm²
b) 24cm²
c) 32cm²
d) 36cm²
e) 26cm²
15) Dado os conjuntos numéricos: M= { -2, -1, 0, 1, 2, 3 } e N= { -1,
0, 2, 3, 5 } e a relação: R= { ( x, y ) € M x N / y= x² - 1 }, o conjunto
imagem desta relação é :
a) { -1, 3, 8 }
b) { 0, 8 }
c) { -1, 0, 3, 8 }
d) { 0, 3, 8 }
e) { -1, 0, 8 }
16) O primeiro termo de uma P.A. (Progressão Aritmética ), em que
o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5, é:
a) 12
b) 7
c) 8
d) 4
e) 9
17) Em um triângulo retângulo a medida da hipotenusa é x + 1 . Um
dos catetos mede x e o outro mede x – 7. A medida em cm da
hipotenusa desse triângulo é igual a :
a) 12cm
b) 13cm
c) 5cm
d) 10cm
e) 8cm
18) Uma pessoa de altura 1,70m, está a 15 metros de distância de
um prédio e enxerga o topo desse prédio num ângulo de 40°. Dado:
cos40°≅ 0,77 ; sen40° ≅ 0,64 e tg40° ≅ 0,84 , podemos afirmar
que a altura desse prédio é aproximadamente :
a) 12,6 metros
b) 11,8 metros
c) 13,4 metros
d) 14,3 metros
e) 15 metros
19) A quantidade de água necessária para encher completamente
um reservatório na forma de um cilindro, que mede 3,5m de altura e
o diâmetro da base mede 2m, é de:
a) 3.140 litros
b) 5.820 litros
c) 7.360 litros
d) 8.950 litros
e) 10.990 litros
20) Uma pessoa ganha por mês R$1.860,00. Ela gasta seu salário
do seguinte modo: 32% em alimentação; 25% em aluguel e 29% em
outras despesas. O valor mensal que ainda lhe resta é de:
a) R$182,00
b) R$260,40
c) R$306,80
d) R$156,00
e) R$218,50
21) A taxa de juros simples mensal , calculada no anúncio abaixo, é
de :
a) 3%
Aplique R$700,00 e receba
b) 2%
R$752,50 ao final de 90
c) 2,5%
dias.
d) 1,8%
e) 2,4%

22) A sombra de uma árvore mede 4,5m. À mesma hora, a sombra
de um bastão de 0,6m, mantido na vertical, mede 0,4m. A altura da
árvore é de:
a) 6,75m
b) 5,80m
c) 7,50m
d) 6,40m
e) 5,95
23) Dado o conjunto numérico: { 1,2,3,4,5 } , a quantidade de
números com 3 algarismos que podemos formar é de:
a) 120
b) 80
c) 60
d) 96
e) 48
24) Em uma indústria, 5 máquinas produzem 600 peças em 5 dias.
Para produzir 720 peças , trabalhando apenas 3 dias serão
necessárias :
a) 4 máquinas
b) 12 máquinas
c) 8 máquinas
d) 10 máquinas
e) 7 máquinas
Conhecimento Específico
25) O termo Vigilância à Saúde se baseia na prevenção primordial e
primária estruturantes da promoção á saúde. Assinale a alternativa
que não contenha características de vigilância á saúde.
a) Desenvolvimento de ações com base no território;
b) Intervenção em problemas de saúde (riscos e/ou determinantes,
danos);
c) Desarticulação entre ações de promoção, prevenção e cura;
d) Ação intersetorial;
e) Nenhuma das alternativas.
26) É sabido que a produção da saúde implica em formatos
institucionais que articulam respostas macro e micro institucionais
(Merhy & Cecílio, 2003). Assinale a alternativa que não esteja
incluída na linha de cuidado sob perspectiva da macropolítica ou da
gestão.
a) Intervir nos determinantes sociais
b) Mobilização social
c) A organização da Vigilância e da informação em saúde.
d) Projeto terapêutico singular – cuidadores.
e) Nenhuma das alternativas.
27) A patologia Ancilostomiase pode ser causada pela
contaminação:
a) poluição do ar e do solo
b) poluição da água
c) poluição do solo.
d) poluição da água e do ar.
e) Nenhuma das alternativas.
28) A poluição do solo pode levar a várias patologias, com exceção
de:
a) Ancilostomiase
b) Ascaridiase.
c) Tricuriase
d) Malária
e) Nenhuma das alternativas.
29) Em relação a classificação ambiental das infecções relacionadas
com os excretos, a categoria Helmintos do solo, possui uma
característica epidemiológica:
a) Latentes
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b) Persistentes com hospedeiro intermediário
c) Não latente
d) Baixa dose infecciosa.
e) Nenhuma das alternativas.
30) A Malária é uma doença transmitida pela picada da femea do
mosquito anofelino (Anopheles darling) contaminada pelo parasita
da malaria (Plasmodium sp), também conhecida como paludismo ou
impaludismo, maleita, e outros nomes populares. Pode, também, ser
adquirida pelo homem por transfusão de sangue contaminado ou uso
de seringas contaminadas. |Assinale a alternativa Incorreta em
relação a medidas de prevenção da patologia.
a) Através de medidas de saneamento como aterro e drenagem de
agua represada, visando a redução e a eliminação de criadouros do
mosquito
b) Uso de telas nas janelas e mosquiteiros.
c) As pessoas que forem visitar as regiões onde ocorre a doença
devem, antes de viajar, procurar se informar sobre as medidas
preventivas individuais.
d) Através de medida de represamento de água
e) Nenhuma das alternativas.
31) Existem patologias que são causadas por deficiência de
saneamento com excessão de:
a) Feco-orais nao bacterianas
b) Feco-orais bacterianas
c) Higiene pessoal e falta de água
d) Doenças sexualmente Transmissíveis
e) Nenhuma das alternativas.
32) Entende-se por vigilância epidemiológica:
a) Um conjunto de acoes que proporcionam o conhecimento, a
deteccao ou prevencao de qualquer mudanca nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao e
controle das doencas ou agravos.
b) Um conjunto de acoes capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do
meio ambiente, da producao e circulacao de bens e da prestacao de
servicos de interesse da saude, abrangendo: o controle de bens de
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saude,
compreendidas todas as etapas e processos, da producao ao
consumo e o controle da prestacao de servicos que se relacionam
direta ou indiretamente com a saude.
c) Um conjunto de acoes que proporcionam o conhecimento e a
deteccao de qualquer mudanca nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saude humana,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevencao
e controle dos fatores de riscos e das doencas ou agravos
relacionados a variavel ambiental.
d) Reune toda a estrutura disponivel de conhecimento,
equipamentos, tecnologia e rede de informacoes no sentido de
prevenir os riscos a saude, controlar as doencas e tomar todas as
medidas necessarias para resolver os problemas que venham
causar danos a saude da populacao.
e) Nenhuma das alternativas.
33) O SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da
Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da
população brasileira. Assinale a alternativa que contenha o princípio
de Equidade:
a) É a tarefa que tem o Estado de reconhecer que todos têm direito
à saúde, respeitando a diversidade entre povos e regiões, contudo,
podemos ver que a equidade pode ser vista como uma forma de
tratamento diferente oferecida a pessoas que têm necessidades
diferentes para se conseguir chegar à igualdade, haja vista que o
termo igualdade em saúde pode ser expresso como “Princípio pelo
qual todos os cidadãos podem invocar os mesmos direitos.”

(FERREIRA et al, 2004).
b) Equidade, objetiva-se diminuir as desigualdades, possui o mesmo
significado de igualdade.
c) Os usuários devem ser vistos pelo sistema de forma igualitária,
sem privilégios quanto à sua necessidade.
d) Equidade é sinônimo de Igualdade.
e) Nenhuma das alternativas.
34) A medida de controle mecânico e alternativo de criadouros
recomenda-se o uso de um animal nos recipientes onde ficam
diversos volumes de água ( bebedouros de animais grandes, fosso
de elevador de construções, piscinas desativadas...). Assinale a
alternativa que contenha esse animal:
a) caranguejo
b) siri
c) peixe
d) tartaruga
e) Nenhuma das alternativas
35) Em se tratando de recomendações para controle mecânico e
alternativo (produtos caseiros) os recipientes de material para
reciclagem, assinale a alternativa incorreta em relação as
recomendações e cuidados.
a) Guardar em local coberto
b) manter os vasilhames tampados, e cobertos com lona bem
esticada para não acumular água.
c) cobrir materiais empilhados com lona ou plástico sem maiores
cuidados.
d) Emborcar garrafas e outros vasilhames sem tampa.
e) Nenhuma das alternativas
36) O agente etiológico da Leishmaniose Visceral é um:
a) vírus
b) Bactéria
c) Fungo
d) Protozoário
e) Nenhuma das alternativas
37) O ciclo biológico do vetor de Leishmaniose se processa no
ambiente:
a) Terrestre
b) Aéreo
c) Aquático
d) Misto
e) Nenhuma das alternativas
38) A vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados aos
hospedeirose reservatórios (caramujos, cães, gatos, morcegos,
roedores, saguis, raposas, suínos, bovinos e aves) de doenças
(raiva, leishmanioses, equinococose,
leptospirose, peste, doença de Chagas, sarna, toxicoplasmose e
mais recentemente
hantavírus) tem como finalidade o mapeamento de:
a) área de tratamento
b) área urbana e rural
c) área de risco
d) área de acompanhamento.
e) Nenhuma das alternativas
39) A vigilância de fatores de riscos biológicos relacionados a
animais peçonhentos que podem resultar em acidentes de interesse
para a saúde pública, tem como finalidade o mapeamento de áreas
de risco em determinados territórios, suas relações com a vigilância
epidemiológica para avaliação dos acidentes e das medidas de
controle utilizadas, além da interação com a rede de laboratórios de
saúde pública. Assinale a alternativa que não seja uma animal
peçonhento
a) serpentes
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b) escorpiões
c) aranhas
d) caranguejo
e) Nenhuma das alternativas
40) O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma
“Política de Estado”, materialização de uma decisão adotada pelo
Congresso Nacional, em 1988, na chamada Constituição cidadã, de
considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania e um dever do
Estado”. Assinale a alternativa que não contenha um princípio do
SUS.
a) Universalidade,
b) Equidade
c) Integralidade
d) Permeabilidade
e) Nenhuma das alternativas

