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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017
CRESCER CONSULTORIAS

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

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

Exemplo:
02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e
C
A
B
densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
A
(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.
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares.
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco portaobjetos entregues pelo fiscal de sala.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do
início da prova.
05. 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.
06. 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.
07. 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.
08. 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.
09. 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 teste seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 21 de agosto de 2017 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
20 de agosto de 2017
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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

Preços dos combustíveis sobem com o aumento de impostos
Em
Manaus,
aumento
foi
de
quase
46%
em
menos
de
Governo espera arrecadar R$ 10 bilhões em 2017.

30

dias.

O aumento nos impostos já chegou aos preços dos combustíveis e ao bolso dos brasileiros.
No Rio, quem abasteceu teve uma reação parecida, quando soube o valor do tanque cheio.
“Espanto mais uma vez, porque é absurdo. Os nossos amigos da América Latina compram a gasolina
da gente e a gasolina deles é mais barata que a nossa”, reclama o publicitário Sérgio Magalhães.
Onde havia um posto, havia uma reclamação. “E pra onde é vai esse dinheiro? O problema é esse, né?
Esse retorno que a gente não tem”, comenta um consumidor.
O governo anunciou, na quinta (20), o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O PIS/Cofins
quase dobrou sobre o diesel e mais que dobrou sobre a gasolina. E o distribuidor que não pagava imposto
sobre o etanol, agora vai pagar 0,19 centavos.
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/precos-dos-combustiveis-sobem-com-oaumento-de-impostos.html

01)

Sobre o texto, podemos afirmar que:

A)

Com base em depoimento dos próprios consumidores, pode-se afirmar que a população encarou de forma positiva
o aumento de preço nos combustíveis.
Manaus foi a cidade brasileira, conforme afirma o texto, que teve o maior aumento no preço dos combustíveis,
ficando atrás apenas de São Paulo.
A carga tributária elevada e o retorno dos impostos através da prestação de serviços públicos de qualidade são
uma das inocências apontadas por um dos consumidores entrevistados.
O governo recuou da decisão de aumentar os impostos do Etanol depois de muita pressão popular, já que antes
este combustível era isento de tributos.

B)
C)
D)
02)

São pronomes indefinidos variáveis:

A)
B)
C)
D)

Qual – Qualquer;
Outrem – Algures;
Algo – Alhures;
Tudo – Onde.

03)

Leia com atenção:

I - Obras __ 200 metros
II - Será daqui __ um ano
Preenchem adequadamente as lacunas acima, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

A-À
À – A;
A – A;
À – À.
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04) Indique a frase em que há pronome adjetivo:
A)
B)
C)
D)

Eles promoveram um grande evento.
Promoveram-lhe um grande evento.
Meus filhos promoveram o evento.
Não me convidaram para o evento.

05) A pontuação do período está INCORRETA na opção:
A) O céu, durante os meses de verão, fica límpido e
podemos ver as estrelas.
B) Aquelas lindas flores, trazidas do campo, enfeitam
minha sala de estar.
C) A filha pretende cursar Medicina; o filho, Engenharia.
D) A subida até o mirante, deixou a criança bastante
cansada.

09) Aponte a alternativa CORRETA quanto à grafia das
palavras:
A)
B)
C)
D)

assessoria - ascensão - majestoso - jiló.
cangica - beringela - jibóia - pesquisa.
tigela - profissional - excessão - mexer.
puxar - lagarticha - pechinxa - piche.

10) Representa ou acompanha o substantivo, indicandoo como pessoa do discurso:
A)
B)
C)
D)

Verbo;
Advérbio;
Pronome;
Preposição.

06) Apenas uma das frases abaixo está totalmente
CORRETA quanto à ortografia. Assinale-a.
A) A faxada do prédio residencial foi toda reformada.
B) Comprei na feira: beringela, giló, vajem, chuchu,
genjibre e mangericão.
C) Os acessores do gabinete do juiz têm tratamento
previlegiado.
D) Se houver empecilho em nossa viagem, faremos uma
queixa à empresa.
07) Leia a seguinte frase:
“A CORRUPÇÃO CUSTA BILHÕES DE REAIS PARA CADA
BRASILEIRO. VOTE CERTO.”
(Anúncio da Transparência Brasil)
As palavras sublinhadas – corrupção, cada, vote, certo –
estão classificadas correta e respectivamente, de
acordo com a classe de palavras a que pertencem,
em:
A)
B)
C)
D)

substantivo – conjunção – advérbio – adjetivo.
substantivo – pronome – verbo – advérbio.
adjetivo – preposição – verbo – substantivo.
substantivo – adjetivo – pronome – adjetivo.

08) De acordo com a divisão da palavra em sílabas,
marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

per-ne-i-ras, pon-tual-men-te.
pro-vá-ve-is, obscu-ri-da-de.
i-nin-ter-rup-tas, obs-cu-ri-da-de.
res-pon-sa-bi-li-dade, circuns-tan-te.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 15

11) Com relação Microsoft Word 2010 julgue as
assertivas abaixo:

15) No Microsoft Windows 10 o atalho Tecla do
logotipo do Windows
+ E abre:

I-

A) O Explorador de arquivos

A opção Inserir Nota de Fim está localizado na aba
Inserir.
II- A opção Referência Cruzada está localizado na aba
Revisão.
III- No grupo Modos de Exibição de Documento o
usuário tem disponível 5 modos de exibição.

B) O Gerenciador de Arquivos.
C) O botão Configurações.
D) As Janelas Minimizadas.

A) Apenas o item I é verdadeiro.
B) Apenas o item II é verdadeiro.
C) Apenas o item III é verdadeiro.
D) Todos os itens são verdadeiros.
12) Na
URL
:
http://www.bol.com.br/internet/referencia/sistema_e
ndereco.html , o tipo de recurso de Internet utilizado
é:
A) www
B) http
C) bol.com
D) br
13) Com relação aos atalhos do Microsoft PowerPoint
2010 julgue os itens abaixo:
III-

O atalho Shift + F4 têm a função de repetir a última
ação Localizar.
O atalho Ctrl + F5 têm a função de transmitir a
apresentação aberta para um público remoto usando
o aplicativo da web do PowerPoint.

A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Os itens I e II são falsos.
D) Os itens I e II são verdadeiros.
14) São tipos de Margens do Microsoft Excel 2010,
EXCETO:
A) Normal.
B) Inferior.
C) Larga.
D) Estreita.
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 16 A 30

16) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):

19) Em relação ao Sistema Único de Saúde, observe as
assertivas a seguir.

I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e
bebidas para consumo humano.
II. A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
III. A participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.
IV. A ordenação da formação de recursos humanos na
área de saúde.

I. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS).
II. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui
o Sistema Único de Saúde (SUS).
III. Os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como
determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais.

A quantidade de itens corretos é:
A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
17) Para realizar adequadamente o combate à dengue, o
Agentes de Endemias NÃO deve:
A) Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos
de dengue.
B) Repassar ao supervisor da área os problemas de
maior grau de complexidade não solucionados.
C) Realizar visita domiciliar para inspeção de depósitos.
D) Deixar de registrar as informações referentes às
atividades executadas nos formulários específicos.
18) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde, abrangendo:
I. O controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
II. O controle da prestação de serviços que apenas se
relacionam indiretamente com a saúde.
III. O controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo.
É verdadeiro o que se aduz em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III
I
I e III
II

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

É certo o que se indica em:
A) II
B) II e III
C) I, II e III
D) I e III
20) Em relação à educação em saúde, marque a opção
CORRETA.
A) A educação em saúde representa um conjunto de
saberes e práticas orientadas para a prevenção de
doenças e promoção da saúde.
B) A educação em saúde é parte de uma proposta de
ação voltada à prevenção de doenças, por meio de
mudanças
de
comportamentos
ou
de
esclarecimentos quanto às atividades que
oferecerem riscos à saúde dos cidadãos, atuando
ainda no controle de doenças por meio da orientação
ao uso adequado dos serviços oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
C) Constitui-se numa proposta de envolvimento da
população na responsabilidade de preservação do
estado saudável individual e comunitário.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
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21) “É a presença contínua de uma enfermidade ou de
um agente infeccioso em uma zona geográfica
determinada; pode também expressar a prevalência
usual de uma doença particular numa zona
geográfica”.
O enunciado acima se refere ao conceito de:

25) São atribuições do Agentes de Endemias no combate
à dengue:
I.

Realizar a pesquisa larvária em imóveis para
levantamento de índice.

II.

Realizar a eliminação de criadouros.

III.

Executar o tratamento focal e perifocal como

A) Epidemia progressiva.
B) Epidemia.
C) Endemia.

medida complementar ao controle mecânico.
IV.

Orientar a população com relação aos meios de
evitar a proliferação dos vetores.

D) Enzootia.
22) O hospedeiro definitivo é/são:
A) Animais que apresentam metamorfose completa.
B) Aquele que apresenta o parasita em fase de
maturidade ou em fase de atividade sexual.
C) O que apresenta o parasita em fase larvária ou
assexuada.
D) O organismo simples ou complexo, incluindo o
homem, que é capaz de ser infectado por um agente
específico.
23) A desinfestação poder ser conceituada como:
A) A disseminação do agente de uma doença a partir da
exposição de um determinado número de pessoas,
num certo espaço de tempo, a um veículo que é
comum.
B) A velocidade e grau de absorção de um
medicamento, a partir de um preparado
farmacêutico, determinados por sua curva de
concentração/tempo na circulação geral ou por sua
excreção na urina.
C) A destruição de metazoários, especialmente
artrópodes e roedores, com finalidade profiláticas.
D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.
24) “Criadouro” é todo recipiente utilizado para
finalidade específica, que armazene ou possa vir a
armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação
do homem, e que esteja acessível à fêmea do Aedes
aegypti para postura dos seus ovos. Também são
caracterizados como criadouros:
I. Ralos.
II. Calhas.
III. Piscinas.
IV. Tanques em obras, em borracharias, em floriculturas.

É certo o que se afirma em:
A) II
B) III e IV
C) I, II, III e IV
D) I, II e III
26) A Febre Chikungunya é uma doença infecciosa febril,
causada

pelo

vírus

pode

ser

albopictus. Até o momento não existe um tratamento
específico para Chikungunya, como no caso da
dengue. É recomendado repouso absoluto ao
paciente, que deve beber líquidos em abundância.
O trecho acima sobre a Febre Chikungunya:
A) Está totalmente correto.
B) Está totalmente incorreto.
C) Possui apenas a primeira frase correta.
D) Possui apenas a última frase correta.
27) O estudo dos fatores que determinam a frequência e
a

distribuição das

doenças

nas

coletividades

humanas denomina-se:
A) Vigilância Epidemiológica
B) Epidemiologia

A)
B)
C)
D)

C) Vigilância em saúde

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

que

transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes

A quantidade de itens corretos é:
1
4
2
3

(CHIKV),

D) Combate às Endemias
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28) “A _____________________ busca garantir a qualidade de

30) Quando uma determinada doença existe apenas em

serviços, meio ambiente de trabalho e produtos

uma localidade ou região específica, é considerada

(alimentos, medicamentos, cosméticos, saneamento

uma endemia (que não acontece em outras

dos domicílios, agrotóxicos e outros), mediante a

localidades). Quando a doença é transmitida para

identificação o controle ou a eliminação de fatores de

outras populações e atinge mais de uma cidade ou

risco à saúde, neles eventualmente presentes.”

região, essa doença e considerada:

Completa corretamente a lacuna do texto a
alternativa:

A) Uma infestação.
B) Uma epidemia.

A) Promoção à Saúde.

C) Uma neoplasia.

B) Qualidade de Vida.

D) Uma disseminação.

C) Vigilância Sanitária.
D) Vigilância Epidemiológica.
29) É fundamental a participação da população na
prevenção e controle do Aedes aegypti vetor da
dengue. A prevenção e controle da dengue é uma
tarefa que exige um esforço em conjunto de todos,
através de simples medidas como, por exemplo:
I - Vasos de flores ou plantas, manter o mato seco com
areia. Recipientes plásticos devem ser furados antes
do descarte. As caixas d'água e cisternas dos prédios
devem ser limpas com frequências.
II - Fechar bem os sacos plásticos e manter lixeiras
tampadas. Garrafas e baldes vazios devem ser
guardados de cabeça para baixo. Guardar pneus
velhos em local coberto.
III - Manter sempre fechadas as tampas de vasos
sanitários. Deixar caixas d'água sempre fechadas.
Realizar limpeza das calhas.
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
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