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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI

Cargo: Agente de Combate a Endemias
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno, com 30 (trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

C todo o
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindoAa letra eBpreenchendo
espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
A

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B,
C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas ou este caderno de prova.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da
prova.
06. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
07. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas
às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos
de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
09. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
10. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
11. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências
da escola.
12. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 03 de abril de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:_________________________________________________________________________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10
Quanto mais colorido, melhor!

Nós estamos cansados de saber que cor de pele não é motivo para tratar ninguém melhor ou pior, e
que o mundo seria muito mais chato se todas as pessoas fossem iguais, não é? Mas a verdade é que tem um
pessoal, muito pouco esperto, que ainda acha que ter a pele branca é mais legal do que ter, a pele, negra,
vermelha ou amarela!
Só que isso é crime! A Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, que faz parte da Constituição Brasileira, fala
muito claramente: quem pratica ou induz os outros a praticarem atos de discriminação racial tem que pagar
uma multa e passar uma "temporada" de um a cinco anos no xadrez! É isso aí, preconceito racial dá cadeia,
sim!
E não é só falando "bobagens preconceituosas" que um sujeito pode ser preso, não: os artigos 3 e 4
dessa lei dizem que, se um patrão deixa de contratar um empregado por causa da cor, vai parar na cadeia.
Também é crime impedir alguém, por razões raciais, de entrar em uma loja, um restaurante, elevador, avião,
navio, escola, ou em qualquer lugar!
Preconceito se escreve com K
Em 1861, os EUA passaram por uma super guerra, chamada de Guerra de Secessão. Só que, em vez de
lutar contra outro país, os americanos lutaram contra...eles mesmos! O pessoal que morava no Sul, e que tinha
escravos negros, entrou na maior briga com a turma do Norte, que era favorável à abolição da escravatura.
Depois de um monte de batalhas, o Norte venceu e os negros americanos conseguiram sua liberdade. E acabou
tudo bem?
Que nada! Alguns sulistas, inconformados com essa "novidade" dos negros serem livres, resolveram
fazer uma coisa muito, mas muito errada mesmo: em 1865 eles fundaram uma sociedade secreta super
preconceituosa, para atrapalhar a vida dos negros! Essa sociedade foi chamada de Ku Klux Klan, e se o nome é
engraçadinho, as coisas que eles faziam não tinham a menor graça. Os malvados da KKK simplesmente se
achavam no direito de maltratar, e até matar negros! Que horror! Eles andavam com roupas brancas e capuzes
pontudos cobrindo o rosto, para não serem reconhecidos quando aprontavam suas atrocidades.
Mas...e ninguém fazia nada para proteger as pessoas dessa tal Ku Klux Klan?
Pois é , o problema é que uma parte grande da sociedade concordava com as maldades da KKK, e eles
acabavam se safando!
Enfim, em 1877, a Ku Klux Klan foi proibida! Só que, para infelicidade geral, ela logo se reorganizou...E
você não vai acreditar: até hoje essa sociedade "do mal" ainda existe, e de vez em quando se manifesta lá nos
EUA! Parece filme de terror!
(www.canalkids.com.br)
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Responda de acordo com o texto as questões de 01 a 03:

07) Marque a alternativa em que a palavra está escrita
de forma CORRETA:

01) Sobre a Ku Klux Klan é incorreto afirmar que:
A) Seus seguidores aprontavam atrocidade racial.
B) Até hoje esta sociedade do bem, ainda existe.
C) Era uma sociedade secreta super preconceituosa,
que maltratava os negros.
D) Usavam roupas brancas e capuzes pontudos
cobrindo o rosto.
02) Segundo o texto, a Lei 7.716 de 05 de janeiro de
1989, estabelece que:
A)
B)
C)
D)

Os negros americanos são livres.
O preconceito racial é crime.
Todas as raças são discriminadas.
Todas as pessoas são iguais.

C) Apitidão.
D) Aptidão.
08) Marque a alternativa em que o termo destacado é um
adjetivo:
A) Em uma festa de casamento não pode faltar música
animada.
B) Eu gosto de ouvir música sertaneja.
C) Ganhei um belo carro no sorteio.
D) Um pequeno pássaro voou daquela janela.

03) “Tem um pessoal, muito pouco esperto, que ainda
acha que ter a pele branca é mais legal do que ter, a
pele, negra, vermelha ou amarela!” Essas pessoas
representam:
A)
B)
C)
D)

A) Hapetidão.
B) Haptidão.

Para as questões 09 e 10, responda de acordo com a
figura abaixo:

As pessoas preconceituosas.
As pessoas libertárias.
As pessoas exóticas.
As pessoas que querem ser coloridas.

04) Passe a frase abaixo para o futuro, modificando a
terminação do verbo:
“Aqueles músicos tocaram belas canções.”
A)
B)
C)
D)

Aqueles músicos tocarais belas canções.
Aqueles músicos tocam belas canções.
Aqueles músicos tocariam belas canções
Aqueles músicos tocarão belas canções.

05) Marque a alternativa correta quanto ao emprego dos
pronomes eu e mim:

A) A pobreza.

A) Entre eu e você, não existe segredos.
B) Esse carro é para mim levar para a oficina.
C) Quando eu puder vou comprar um apartamento.
D) Se é para mim fazer agora, não tem jeito.
06) Marque
a
palavra
incorretamente:
A)
B)
C)
D)

que

está

Exótica.
Século.
Préfacio.
Projétil.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

09) A cena mostrada pelo desenho apresenta:

acentuada

B) A compra de um terreno.
C) O desmatamento.
D) O preço alto cobrado pelos carretos.
10) É correto dizer que na frase: “Quem falou que não
estamos preservando o verde?” temos:
A) Uma ordem.
B) Uma admiração.
C) Uma pergunta.
D) Uma decisão.
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11)

MATEMÁTICA

11) Durante uma exposição de gado, 62.128 pessoas
compareceram a exposição. 21.538 eram mulheres,
11.952 eram crianças e o restante eram homens.
Quantos homens compareceram a exposição?

QUESTÕES DE 11 A 15
CÁLCULOS

A) 18.965
B) 26.997
C) 28.638
D) 35.418
12) A quarta parte do número de sapatos que possuo é
12. Quantos sapatos possuo?
A) 48
B) 60
C) 64
D) 44
13) Qual é o menor número natural, diferente de zero,
que é múltiplo, ao mesmo tempo de 41, 117 e 221?
A) 81945
B) 27183
C) 81549
D) 27813
14) Pedro dirige 165 km da cidade A até a cidade B e
mais 92 km de B até a cidade C. A distância total por
ele percorrida é:
A) 149 km
B) 245 km
C) 257 km
D) 298 km
15) Jaqueline e Jackson são irmãos. Tereza é tia de
Jaqueline e Jackson. Felipe é filho de Tereza. Logo,
qual é o parentesco de Jaqueline e Jackson com
Felipe?
A) Avós
B) Filhos
C) Primos
D) Sobrinhos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Sobre a Dengue, é INCORRETO afirmar que:
A) Trata-se, caracteristicamente, de enfermidade de
áreas tropicais e subtropicais, onde as condições do
ambiente favorecem o desenvolvimento dos vetores.
B) Apenas a espécie de mosquitos do Aedes aegypti
pode servir como transmissora do vírus da dengue.
C) As infeções pelo vírus do dengue causam desde a
forma clássica (sintomática ou assintomática) à febre
hemorrágica do dengue (FHD).
D) A transmissão ocorre quando a fêmea da espécie
vetora se contamina ao picar um indivíduo infectado
que se encontra na fase virêmica da doença,
tornando-se, após um período de 10 a 14 dias, capaz
de transmitir o vírus por toda sua vida através de
suas picadas.
17) Sobre a biologia do mosquito transmissor da
Dengue, é INCORRETO afirmar que:
A) O mosquito transmissor é, essencialmente urbano,
encontrado em maior abundância em cidades, vilas e
povoados.
B) Os mosquitos se desenvolvem através de
metamorfose incompleta, e o ciclo de vida do
mosquito compreende três fases: ovo, larva e adulto.
C) Os ovos dos mosquitos são depositados pela fêmea,
individualmente, nas paredes internas dos depósitos
que servem como criadouros, próximos à superfície
da água.
D) Os ovos são capazes de resistir a longos períodos de
dessecação, que podem prolongar-se por mais de um
ano.
18) A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que
pode ser de curso benigno ou grave. Marque a
alternativa que apresenta uma medida de controle
da doença:
A) Educação da população quanto as boas práticas de
higiene, com ênfase na lavagem das mãos após o uso
do banheiro, na preparação de alimentos, antes de se
alimentar; na disposição sanitária de fezes, etc.
B) Eliminar a água acumulada em plantas, como
bambus, bananeiras, bromélias, gravatás, babosa,
espada de São Jorge, dentre outras.
C) Lavagem das mãos.
D) Reduzir ao máximo todos os resíduos que possam
servir de proteção e abrigo para os roedores.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

QUESTÕES DE 16 A 30
19) Sobre a visita domiciliar realizada no combate ao
vetor da Dengue, é INCORRETO afirmar que:
A) Concedida a licença para a visita, o servidor iniciará
a inspeção começando pela parte interna da casa.
B) Nas visitas ao interior das habitações, o servidor
sempre pedirá a uma das pessoas do imóvel para
acompanhá-lo, principalmente aos dormitórios.
C) A Ficha de Visita será colocada no lado interno da
porta do banheiro ou da cozinha.
D) Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de
visita com registro da data, hora de conclusão, a
atividade realizada e a identificação do agente de
saúde.
20) Sobre os criadouros do mosquito da Dengue, é
INCORRETO afirmar que:
A) Todos os depósitos que contenham água deverão ser
cuidadosamente examinados, pois qualquer deles
poderá servir como criadouro ou foco de mosquitos.
B) Os depósitos vazios dos imóveis, que possam conter
água, devem ser mantidos secos, tampados ou
protegidos de chuvas e, se inservíveis, eliminados
pelos agentes e moradores.
C) Todos os pneus inservíveis, quando possível,
deverão ser removidos para eliminação.
D) Mesmo as caixas d.água que estiverem vedadas, à
prova de mosquito, serão abertas para a inspeção.
21) O tratamento focal consiste na aplicação de
larvicidas nos depósitos positivos para formas
imaturas de mosquitos, que não possam ser
eliminados mecanicamente. Não serão tratados com
larvicidas, EXCETO:
A) Latas, plástico, e outros depósitos descartáveis que
possam ser eliminados.
B) Bebedouros de animais.
C) Depósitos vazios (sem água).
D) Aquários ou tanques que não contenham peixes.
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22) A transmissão da esquistossomose não ocorre por
meio do contato direto, homem doente– homem
suscetível. O homem adquire a esquistossomose
através da:

26) Sobre EPI, marque V para verdadeiro e F para falso:
( )

Equipamentos de Proteção Dermal: qualquer
( cobertura que se interponha entre a pele e o agente
) tóxico.

( )

Calçados: o tipo ideal é a botina que protege os pés
e o tornozelo, e deve ser engraxada com frequência
o que permite uma maior permeabilidade do couro.

C) Ingestão de alimentos contaminados com os ovos do
parasita.
D) Penetração ativa da cercária na pele.

( )

As luvas de raspa de couro resistem á passagem de
praguicidas, isolando as mãos desse tipo de
produto.

23) Assinale a alternativa que indica o local no qual é
mais fácil a pessoa adquirir a esquistossomose:

( )

O EPI usado na execução da atividade de
eliminação de criadouros artificiais de Aedes
aegypti, são: calça de brim, camisa de manga curta,
boné de brim, botina de couro e luvas de raspa de
couro.

A) Ingestão de água contaminada com o parasita
causador da doença.
B) Picada de mosquito contaminado com o Schistosoma
mansoni.

A) Ambientes de água doce de pouca correnteza ou
parada, utilizados para atividades profissionais ou de
lazer, como banhos, pescas, lavagem de roupa e
louça ou plantio de culturas irrigadas, com presença
de caramujos infectados pelo S. mansoni.
B) Ambientes de água com forte correnteza e presença
de pessoas infectadas.
C) Qualquer ambiente que possibilite o contato direto
com o homem doente.
D) Ambientes de água salgada de pouca correnteza ou
parada, com a presença de caramujos não infectados.
24) A prevenção desta doença ocorre principalmente
pela eliminação dos barbeiros e em evitar suas
picadas:

Marque a sequência correta:
A) V – F – V – F;
B) F – V – F – V;
C) V – F – F – V;
D) F – F – V – V.
27) Sobre o Sistema Único de Saúde, é INCORRETO
afirmar que:
A) Os Municípios poderão constituir consórcios para

A) Escabiose.

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de

B) Doença de Chagas.

saúde que lhes correspondam.

C) Ascaridíase.
D) Giardíase.

B) A

identificação

e

divulgação

dos

fatores

condicionantes e determinantes da saúde é um dos
seus objetivos.

25) Sobre a Leishmaniose visceral, é INCORRETO
afirmar que:
A) Só uma pequena parcela de indivíduos infectados
desenvolve sinais e sintomas da doença.
B) Existe vacina disponível para prevenção da doença
em humanos.

C) A execução de ações de vigilância epidemiológica
não está incluída no seu campo de atuação.
D) A participação complementar dos serviços privados
será formalizada no Sistema Único de Saúde (SUS)
mediante contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.

C) Não ocorre transmissão direta da doença de pessoa a
pessoa.
D) É doença de notificação compulsória.
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28) Sobre a febre amarela, analise as afirmativas abaixo:
I- A transmissão se faz através da picada de mosquitos,
como o Aedes aegypti (febre amarela urbana e várias
espécies de Haemagogus (febre amarela silvestre).
II- A forma grave caracteriza-se clinicamente por
manifestações de insuficiência hepática e renal, que
podem levar o paciente à morte em no máximo 12
dias.
Após a análise das afirmativas, pode-se dizer que:
A) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda
afirmativa é falsa
B) As duas afirmativas são verdadeiras.
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda afirmativa é
verdadeira.
D) As duas afirmativas são falsas.
29) No controle de insetos os inseticidas (praguicidas)
são muito utilizados. É uma desvantagem na
utilização de inseticidas:
A) São de grande custo financeiro.
B) Evitam a transmissão de doenças.
C) Rapidez e facilidade de destruição de pragas.
D) Favorecem a contaminação ambiental, podendo
causar a destruição genérica da fauna.
30) O princípio fundamental das mudanças previstas
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) garante a todos
os brasileiros o direito à saúde, determinando que o
SUS deve atender a todos, sem distinções ou
restrições, oferecendo toda a atenção necessária,
sem qualquer custo. Este princípio denomina-se:
A) Resolubilidade.
B) Equidade.
C) Universalidade.
D) Eficiência.
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