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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

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

     

 

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 densa. 
03- 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.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad 
e quaisquer outros recursos analógicos. 
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 concurso. 
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 09 de abril de 2018 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO 

 
 

 

Data da Prova:  
08 de abril de 2018 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Essa globalização é a quarta que ocorre na História. A primeira foi a do Império Romano. A 1 

segunda foi na era das grandes descobertas. A terceira veio em fins do século passado, sob a égide do 2 

liberalismo. A quarta é a que começou após a Segunda Guerra e se intensificou após o colapso do 3 

socialismo, em 1989. A diferença da atual é a velocidade do processo de suas uniões, a mercadológica e 4 

a financeira. 5 

As grandes fronteiras não são mais territoriais, são os mercados e as ideias. A tecnologia tornou-6 

se a grande diferenciadora. É preciso criar novos produtos em meses e não em anos. As empresas 7 

pressionadas pelos concorrentes mundiais a inovar em menos tempo, são pressionadas pelas demandas de 8 

maior produtividade e lucratividade com margens menores de lucro. O tempo de defasagem entre as 9 

empresas é cada vez menor, os produtos estão cada vez melhores sem que os preços aumentem. 10 

A globalização da economia, o movimento de rompimento dos obstáculos nacionais ao 11 

comércio e investimento mundiais, não foi desejada pelos governos nem esperada pelas empresas. Estas 12 

assumem contratos de risco com a competição darwiniana sem fronteira nem bandeira. Neste contexto, 13 

chegou a vez do mais apto na corrida dos desiguais. 14 

A partir de agora, não é mais o grande que engole o pequeno, é o veloz que devora o lerdo, ou 15 

seja, um veloz pequeno pode destruir um lerdo grande. Competitividade, que é a aptidão de uma empresa 16 

em manter ou aumentar seus lucros e sua participação no mercado (DAHAB et alli, 1995), rima não apenas 17 

com qualidade, produtividade, modernidade, mas também com velocidade. 18 

A globalização veio na garupa da tecnologia da informação. E a tecnologia da informação, 19 

inaugurada pela primeira impressora de Gutemberg só alcançou o estágio da Idade Digital na segunda 20 

metade da década passada. Ali foi plantada a semente de um híbrido-promíscuo: a fusão do computador 21 

com o telefone e com o televisor. De repente, não mais que de repente, deu-se a volta ao mundo em menos 22 

de um segundo para dados, vozes e imagens. E veio ao mundo a fantástica moeda global. Por "culpa dela", 23 

abriram-se os mercados, abriram-se as "picadas" para o desmanche das barreiras comerciais. Até parece 24 

que a humanidade deu de substituir a construção de muros pela construção de pontes, desencadeando, 25 

também, a ruptura de barreiras ideológicas, políticas e culturais. 26 

Ainda estamos no "olho do furacão". E duramente traumatizados pela síndrome da globalização: 27 

a assincromia entre a profundidade e a velocidade das mudanças tecnológicas e a morosidade das reformas 28 

econômicas para absorvê-las e das transformações culturais para entendê-las. Eis o desafio maior da 29 

globalização, para o bem e/ou para o mal: antes, a sociedade fazia as perguntas e a tecnologia corria atrás 30 

das respostas; agora, a tecnologia entra com as respostas antes que a sociedade lhe faça as perguntas. 31 

Luiz André Pereira Costa e Leoni Pentiado Godoy 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
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01) Segundo o texto 

 

(A) A globalização constitui-se  na grande novidade 

após a segunda metade do século passado. 

(B) A globalização, como realidade atual, resultou de 

um lento processo do intelecto humano. 

(C) O computador é conhecido desde a Antiguidade. 

(D) A globalização, no estágio atual, é uma 

consequência direta da evolução tecnológica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se depreender: 

 

(A) O processo de globalização, em seu sentido amplo, 

começou com o Império Romano. 

(B) Os avanços tecnológicos contribuíram para o 

estreitamento das relações humanas. 

(C) A telecomunicação, associada à tecnologia, é o 

grande sustentáculo do caráter dinâmico da 

globalização. 

(D) A velocidade dos tempos atuais é um obstáculo para 

a construção de forças produtivas. 

 

03) De acordo com o texto, a tecnologia tem como 

grande mérito 

 

(A) Produzir os grandes inventos da era atual. 

(B) Tornar mais velozes as transformações e relações no 

mundo globalizado. 

(C) Iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que 

levaram à globalização. 

(D) Mostrar se o que tem sido tão produtivo para o 

intelecto do homem trará conquistas também 

positivas no uso da tecnologia e na produção em 

escala industrial no mundo. 

 

04) O texto evidencia 

 

(A) a troca de experiências culturais entre povos, 

remontando ao início dos séculos, impulsionaram a 

globalização. 

(B) as consequências da rapidez da tecnologia para o 

mundo globalizado. 

(C) O início da globalização se deu a partir da invenção 

da máquina de escrever de Gutemberg; 

(D) o desenvolvimento do intelecto humano como 

gerador de dominação entre povos a partir da 

tecnologia de informação. 

05) Está contida no texto uma 
 

(A) informação publicitária. 

(B) Interpretação de teses científicas. 

(C) Narrativa que envolve personagens. 

(D) Exposição de fatos. 
 

06) A expressão “desmanche” (L.24), no texto, sugere 
 

(A) Alienação 

(B) Atraso 

(C) Mutação 

(D) Devastação. 
 

07) Na frase “a sociedade lhe faça as perguntas “(L.31), 

a forma pronominal exerce a função sintática de  
 

(A) complemento nominal. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto.  

(D) Agente da passiva. 
 

08) Tem função predicativa a expressão da alternativa 
 

(A) “a grande diferenciadora” (L.7). 

(B) “A globalização da economia” (L.11). 

(C) “a semente de um híbrido-promíscuo” (L.21). 

(D) “no "olho do furacão".” (L.27). 

 

09) Tem função de sujeito a expressão 

 

(A) “as perguntas” (L.31). 

(B) “a construção de muros” (L.25). 

(C) “o pequeno” (L.15). 

(D) “a fantástica moeda global” (L.23). 

 

10) É agente da ação verbal a expressão: 
 

(A) “em fins do século passado,” (L.2). 

(B) “na garupa da tecnologia da informação” (L.19). 

(C) “pelas demandas de maior produtividade” (L.8/9). 

(D) “atrás das respostas” (L.30/31). 

 

11) Completa o sentido de um nome a expressão 

indicada em 
 

(A) “pelos governos” (L.12). 

(B) “dos obstáculos nacionais” (L.11) 

(C)  “de risco” (L.13). 

(D) “da informação” (L.19). 
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12) Ao usar a voz passiva sintética em “abriram-se os 

mercados” (L.24), o autor 
 

(A) Ficou dispensado de usar o agente da ação verbal. 

(B) Não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é 

preferível não indicar o agente da ação verbal. 

(D) Mostrou o fato como provável, além de dependente 

de outro acontecimento. 

 

13) A alternativa em que o emprego do recurso 

linguístico que aparece no texto está devidamente 

explicado é a 
 

(A) “corria”, em “a tecnologia corria atrás das 

respostas” (L.30/31) , expressa uma ação concluída 

no passado. 

(B) “segunda”, em “A segunda foi na era das grandes 

descobertas” (L.1/2), expressa o sentido de 

conformidade. 

(C) ‘olho do furacão”, em “Ainda estamos no "olho do 

furacão" (L.27), está sendo usada em seu sentido 

literal. 

(D) “um lerdo grande” (L.16) é uma expressão em que 

o deslocamento do termo “grande” para antes do 

substantivo altera seu valor semântico. 

 

14) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “Essa globalização é a quarta que ocorre na 

História.” (L.1). 

(B) “A quarta é a que começou após a Segunda Guerra” 

(L3.). 

(C) “A diferença da atual é a velocidade do processo 

de suas uniões, a mercadológica e a financeira.” 

(L.4/5). 

(D) “A globalização da economia (...)  não foi desejada 

pelos governos” (L.11/12). 

 

15) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

significa no contexto em 

 

(A) “ou seja” (L.15/16) – retificação. 

(B) “apenas” (L.17)  – exclusão”. 

(C) “só” (L.20) – singularidade. 

(D) “Até” (L.24) - limite 

 

 

 

 

 

 

 

16) Um motorista percorreu 1843 km em 4 dias. Nos 

três primeiros dias ele percorreu 472 km por dia. 

Quanto ele percorreu no 4° dia?  
 

(A) 443 km  

(B) 427 km  

(C) 407 km  

(D) 403 km 
 

17) Em determinada estação um ônibus passa a cada 2 

horas e outro a cada 3 horas. Se eles partem juntos 

do Terminal de quantas em quantas horas se 

encontrarão na mesma estação?  
 

(A) 4  

(B) 6  

(C) 8  

(D) 10 
 

18) Uma fábrica operando com dois funcionários 

produz 4 litros de um produto por hora. Em um 

determinado dia essa fábrica operou com três 

funcionários durante 6 horas. Quantos litros do 

produto foram produzidos nesse dia? 
 

(A) 24 

(B) 30  

(C) 32 

(D) 36 
 

19) Uma barra de chocolate é dividida em 24 

pedaços.  Se uma pessoa comeu 2/3 dessa barra, 

quantas pedaços que ela comeu?  
 

(A) 3  

(B) 8  

(C) 16  

(D) 18 
 

20) Lucas tem 8 CDs e Marcos tem 3 CDs. Lucas 

resolve dar alguns de seus CDs para Marcos. Logo 

podemos afirmar que:  
 

(A) Marcos ficou com 5 CDs e Lucas com 6.  

(B) Lucas ficou com 8 CDs e Marcos com com 4.  

(C) Marcos ficou com 2 CDs e Lucas com 9.  

(D) Lucas ficou com 5 CDs e Marcos com 8. 

MATEMÁTICA BÁSICA                                                                                               

QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) As matérias-primas, os ingredientes e as 

embalagens utilizados para preparação do alimento 

devem estar em condições higiênico-sanitárias 

adequadas e em conformidade com a legislação 

específica. Sobre o assunto, não se pode afirmar 

que: 

 

(A) Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre 

alimentos crus, semi-preparados e prontos para o 

consumo. 

(B) Os funcionários que manipulam alimentos crus 

devem realizar a lavagem e a anti-sepsia das mãos 

antes de manusear alimentos preparados. 

(C) Os alimentos submetidos ao descongelamento 

devem ser mantidos sob refrigeração se não forem 

imediatamente utilizados, devendo ser 

recongelados. 

(D) Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos 

alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das 

embalagens primárias das matérias-primas e dos 

ingredientes, minimizando o risco de contaminação. 

 

22) Na investigação epidemiológica de suspeita de 

doença transmissível de notificação compulsória, 

quando se questiona “Como os casos encontram-se 

distribuídos no espaço e no tempo?”, a informação 

que se pretende produzir é: 

 

(A) Determinação do período de transmissibilidade. 

(B) Identificação de novos 

casos/contatos/comunicantes. 

(C) Determinação da abrangência da transmissão. 

(D) Determinação de agregação espacial e/ou temporal 

dos casos 

 

23) A notificação compulsória imediata deve ser 

realizada pelo profissional de saúde ou responsável 

pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 

atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) 

horas desse atendimento, pelo meio mais rápido 

disponível. São doenças de notificação compulsória 

imediata, exceto: 

 

(A) Hanseníase. 

(B) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. 

(C) Botulismo. 

(D) Febre amarela. 

 

 

 

 

 

 

 
 

24) Em epidemiologia, 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, 

denomina-se: 

 

(A) Endemia. 

(B) Epidemia. 

(C) Epidemiologia. 

(D) Pandemia. 

 

25) Evitar áreas infestadas por carrapatos  e, se possível, 

usar calcas e camisas de mangas compridas e roupas 

claras para facilitar a visualização se existe a 

presença deste artrópode aderido na pele, é uma 

medida de prevenção e controle da seguinte doença:  

 

(A) Febre maculosa. 

(B) Doença de Chagas. 

(C) Febre Tifoide. 

(D) Tracoma. 

 

26) São doenças transmitidas por um vetor, exceto: 

 

(A) Leishmaniose. 

(B) Dengue. 

(C) Filariose. 

(D) Tuberculose. 

 

27) Em relação à  biossegurança, todo local onde exista 

possibilidade de exposição ao agente biológico deve 

ter: 

 

(A) Lavatório coletivo para higiene das mãos provido de 

água corrente, sabonete líquido, toalha descartável 

e lixeira provida de sistema de abertura sem contato 

manual. 

(B) Lavatório exclusivo para higiene das mãos provido 

de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano e 

lixeira provida de sistema de abertura com contato 

manual. 

(C) Lavatório exclusivo para higiene das mãos provido 

de água corrente, sabonete líquido, toalha de pano e 

lixeira provida de sistema de abertura sem contato 

manual. 

(D) Lavatório exclusivo para higiene das mãos provido 

de água corrente, sabonete líquido, toalha 

descartável e lixeira provida de sistema de abertura 

sem contato manual. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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28) A aplicação das doses de uma vacina para evitar 

infecções por vírus ou bactérias acaba beneficiando 

não só quem foi imunizado, mas também a 

população da mesma comunidade, que assim tem 

menos chances de contrair a doença. Não pode ser 

prevenida através da vacinação: 

 

(A) Malária.  

(B) Poliomielite. 

(C) Coqueluche. 

(D) Tétano.  

 

29) A inalação de aerossóis formados a partir de 

secreções e excretas dos reservatórios (roedores) é 

o modo de transmissão da seguinte doença:  

 

(A) Ascaridíase.  

(B) Influenza. 

(C) Hantavirose. 

(D) Oxiuríase.  

 

30) São funções das proteínas no organismo, exceto: 

 

(A) Favorecer o crescimento, manutenção e reparação 

dos tecidos do corpo. 

(B) Obter energia, quando a quantidade de carboidratos 

e lipídios é insuficiente. 

(C) Formar enzimas, hormônios e anticorpos 

(protetores contra as infecções). 

(D) Transportar as vitaminas A, D, E e K. 

 

31) O coeficiente de mortalidade utilizado para apurar o 

número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, 

por mil nascidos vivos, na população residente em 

determinado espaço geográfico, no ano 

considerado, denomina-se coeficiente de 

mortalidade: 

 

(A) neonatal precoce. 

(B) neonatal tardia. 

(C) pós neonatal. 

(D) infantil tardia. 

 

32) A Toxoplasmose  é uma zoonose cosmopolita, 

causada por protozoário e que apresenta como 

hospedeiro definitivo o seguinte animal: 

 

(A) Macaco. 

(B) Gato. 

(C) Morcego. 

(D) Barbeiro. 

 

 

 

33) O saneamento ambiental cria condições que 

reduzem a proliferação e a contaminação dos 

hospedeiros intermediários, com consequente 

diminuição do contato do homem com os agentes 

transmissores (caramujos infectados), sendo uma 

medida de controle da seguinte doença:  

 

(A) Esquistossomose. 

(B) Ancilostomíase.  

(C) Sífilis.  

(D) Donovanose. 

 

34) Em relação aos riscos à saúde, a vigilância sanitária 

não tem o seguinte objetivo:   

 

(A) Eliminar. 

(B) Diminuir. 

(C) Incrementar. 

(D) Prevenir. 

 

35) A incidência das doenças transmissíveis por 

alimentos varia de acordo com diversos aspectos: 

educação, condições socioeconômicas, saneamento, 

fatores ambientais, culturais e outros. Pode ser 

transmitida por alimentos a seguinte doença: 

 

(A) Sarampo. 

(B) Cólera. 

(C) Mononucleose. 

(D) Toxoplasmose. 

 

36) A Doença transmissível e seu modo de transmissão 

não encontra-se corretamente associado em: 

 

(A) Amebíase: ingestão de alimentos ou água 

contaminados por fezes contendo cistos amebianos 

maduros. 

(B) Hepatite B: fecal-oral 

(C) Sífilis: transmissão sexual. 

(D) Febre amarela: picada de mosquito contaminado 

com o parasita. 
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37) Em relação ao armazenamento e transporte do 

alimento preparado, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Os alimentos preparados mantidos na área de 

armazenamento ou aguardando o transporte devem 

estar identificados e protegidos contra 

contaminantes. Na identificação deve constar, no 

mínimo, a designação do produto, a data de preparo 

e o prazo de validade. 

II. O armazenamento e o transporte do alimento 

preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, 

deve ocorrer em condições de tempo e temperatura 

que não comprometam sua qualidade higiênico-

sanitária. A temperatura do alimento preparado não 

necessita ser monitorada durante essas etapas. 

III. Os meios de transporte do alimento preparado 

devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a 

fim de garantir a ausência de vetores e pragas 

urbanas. Os veículos devem ser dotados de 

cobertura para proteção da carga, podendo 

transportar outras cargas que comprometam a 

qualidade higiênico-sanitária do alimento 

preparado. 

 

O número de afirmativas corretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três.  

 

38) A ingestão de água ou alimento contaminado é o 

modo de transmissão da seguinte doença causada 

por um protozoário:  

 

(A) Difteria. 

(B) Cancro mole. 

(C) Escabiose. 

(D) Giardíase.  

 

39) A imunização é a estratégia de prevenção da 

seguinte doença:  

 

(A) Herpes. 

(B) Escabiose. 

(C) Hepatite B. 

(D) Teníase.  

 

 

 

 

 

 

 

40) Quando da suspeita de doença transmissível de 

notificação compulsória, o profissional da 

vigilância epidemiológica deve buscar responder 

várias questões essenciais para orientar a 

investigação e as medidas de controle à doença. 

Analise o quadro abaixo e assinale a alternativa que 

apresenta o numero no qual a questão essencial e a 

respectiva informação produzida  não encontra-se 

corretamente respondida: 

 

 Questões a serem 

respondidas 

Informações 

produzidas 

1 A partir do quê ou de quem 

foi contraída a doença? 

Fonte de infecção 

2 Como o agente da infecção 

foi transmitido aos 

doentes? 

Modo de 

transmissão 

3 Trata-se realmente de 

casos da doença que se 

suspeita? 

Identificação de 

características 

biológicas, 

ambientais e sociais 

4 Como evitar que a doença 

atinja outras pessoas ou 

se dissemine na 

população? 

Medidas de 

controle 

 

 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

 

 


