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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

NÚMERO DE QUESTÕES:  40 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 
algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.19: AGENTE DE ENDEMIAS 
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Leia o texto abaixo, que é parte da obra Vida e Morte Severina, do poeta João Cabral de 

Mello Neto, que servirá de base para as perguntas a seguir: 

 

— O meu nome é Severino, 

como não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria, 

fiquei sendo o da Maria 

do finado Zacarias. 

Mais isso ainda diz pouco: 

há muitos na freguesia, 

por causa de um coronel 

que se chamou Zacarias 

e que foi o mais antigo 

senhor desta sesmaria. 

Como então dizer quem falo 

ora a Vossas Senhorias? 

Vejamos: é o Severino 

da Maria do Zacarias, 

lá da serra da Costela, 

limites da Paraíba. 

 

 

1. Da leitura do texto acima, podemos dizer que é CORRETO afirmar que: 

a) Severino é um nome pomposo, que poucos podem usar no sertão e que existem poucos 

Severinos.  

b) Severino é nome importante, de gente rica, que tem posses. 

c) Severino é nome comum, de retirante e que existem muitos no local onde vivia o 

Severino do texto. 

d) O Severino do texto é um homem rico, de posses e que, portanto, muito conhecido no 

lugar. 

 

2. Em sua apresentação Severino fala que não tem outro nome de pia. O que ele quis 

dizer com essa expressão: 

a) Que na sua casa não havia nenhuma pia. 

b) Que seu trabalho estava relacionado a pias. 

c) A expressão pia que ele utilizou está relacionada ao piado de aves como os pintos. 

d) A expressão tem a haver com pia batismal, local onde o padre batiza e sacramenta 

o nome escolhido para a criança. 

 

 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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3. Como então Severino se apresentava às pessoas, para que ele fosse diferenciado dos 

outros Severinos, que também tinham mães com nome semelhante ao de sua mãe: 

a) Severino da Maria do Zacarias, lá da serra da Costela, limites da Paraíba. 

b) Severino de Romaria, filho de Maria do Zacarias. 

c) Severino da Maria do finado Zacarias, santo de romaria. 

d) Severino, santo de Romaria, dos limites da Paraíba. 

 

4. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. Qual 

desses tipos de texto é do gênero textual narrativo: 

a) Diário. b) Currículo.  c) Romance.  d) Editorial Jornalístico. 

 

5. Espantoso! 

O enunciado traz: 

a) Uma oração. b) Uma frase.      c) Um período. d) Nenhuma das alternativas.  

 

6. Sobre a grafia (escrita) de algumas palavras, marque o item onde todas as palavras 

estão escritas de forma incorreta: 

a) Iorgute, estrupo, mortadela e salsicha. 

b) Iogurte, estrupo, mortandela e salchicha. 

c) Iogurte, estupro, mortadela e salchicha. 

d) Iorgute, estrupro, mortandela e salchicha. 

 

7. Marque um dos itens abaixo onde todas as palavras estão acentuadas de forma 

CORRETA: 

a) O café da manhã foi servido e todos os presentes tiveram uma grata surpresa: a 

presênça de frutas tropicais! 

b) Pelé dominou a pelota... O adversario tentou, sem sucesso, tomar-lhe a bola... Como 

era previsível, a bola intrepida foi morrer no fundo das redes. 

c) É preciso que se compreenda a dimensão da importância de comer nos horários 

corretos, para que a dieta tenha efeitos duradouros. Comer rápido também é outro 

problema a ser combatido. 

d)  Linguíça e mortadela possuem um alto nivel de gorduras saturadas? 

 

8. As palavras primitivas são aquelas que dão origem as outras e as palavras derivadas 

são aquelas que se originam das outras. Marque o item onde só existem palavras 

derivadas: 

a) Pedraria, enterrar, marítimo e incapaz. 

b) Terra, terreiro, mar e pedra. 

c) Peixeiro, pedreiro, capaz e terreno. 

d) Rocha, rochedo, marujo e mar. 

 

9. Em qual dos itens abaixo, todas as palavras devem ser acentuadas: 

a) Musa, revolver, laringe e maça.  

b) Cadaver, esfinge, tonel e rapidez. 

c) Bençao, maça, musica e rapido. 

d) Possibilidade, limao, ima e saude. 

 

10. Em respeito às regras de concordância, está CORRETO o item: 

a) Os gatos venceram e quem perderam foi os cachorros. 

b) A diplomacia brasileira geraram conflitos com algumas nações do Mercosul. 
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c) Ayrton Senna e Fittipaldi estão entre os maiores pilotos de corridas do Brasil. 

d) Veneza e Roma quer serem reconhecidas como as melhores cidades turísticas italianas. 

 

11. Observe a sequência numérica abaixo e marque o item onde os números não 

obedecem a lógica matemática: 

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... 

b) 0, 5, 10, 15, 20, 25... 

c) 13, 26, 39, 53, 65, 78... 

d) 111, 222, 333, 444, 555... 

 

 

12. Qual o próximo número dessa sequência numérica: 4, 16, 64,... 

a) 128 

b) 256 

c) 192 

d) 320 

 

 

13. Analise os dois conjuntos e responda: 

 

A = { 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18} 

B = { 4, 8, 12, 16, 20} 

 

A união do conjunto A com o conjunto B, resultará em: 

a) A U B= {4, 8, 12, 16} 

b) A U B= {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20} 

c) A U B= {20} 

d) A U B= {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18} 

 

 

14. Quantos minutos se passaram entre 5h38min e 11h47min? 

a) 369 

b) 389 

c) 399 

d) 379 

 

 

15. Observe o número decimal e marque o item a que fração ele corresponde: 0,747 

a) 747 

     100 

b) 747 

     10 

c) 747 

   1000 

d) 747 

  10000 
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16. O resultado da multiplicação de 158 x 8 é: 

a) 1374 

b) 1424 

c) 1964 

d) 1264 

 

17. Recentemente tivemos o Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido 

aceito pelo Congresso Nacional tinha como fundamentação: 

a) A ex-presidente teria cometido Crime de Responsabilidade, em práticas 

conhecidas como pedaladas fiscais. 

b) A ex-presidente teria cometido Crime Comum, em práticas conhecidas como 

pedaladas fiscais. 

c) A ex-presidente teria cometido Tentativa de Obstrução de Justiça por ter tentado 

nomear Lula como ministro. 

d) A ex-presidente teria cometido Crime de Responsabilidade ao viajar em avião 

presidencial dando carona ao ex-presidente Lula. 

 

18. Em 2017 o Nordeste brasileiro entrou em seu sexto ano consecutivo de seca, fato 

inédito nos últimos 100 anos. A estiagem, iniciada em 2012, já impacta todos os estados 

da região e está relacionada tanto a fatores climáticos quanto aos efeitos do agronegócio. 

A última grande seca prolongada na região ocorreu entre os anos de 1979 a 1983. A 

estiagem supera também a grande seca de 1910 a 1915, retratada no romance "O Quinze", 

de Rachel de Queiroz. Em relação a seca, aponte o item CORRETO: 

 

a) A seca é um fenômeno meramente climático e a superação do problema depende 

exclusivamente dos desdobramentos do clima. 

b) A reestruturação do DNOCS foi bem-sucedida e as políticas de combate a seca tem 

dado resultados bastante animadores. 

c) A seca é um problema milenar, agravado pela falta de planejamento e pela falta 

de políticas públicas de combate e convivência com o fenômeno climático, além de 

outros fatores culturais e sociais. 

d) A seca já não tem tanta importância econômica e social em nosso estado, haja visto a 

grande diminuição de contingentes populacionais em cidades interioranas. 

 

19. Algumas reformas estão em evidência no cenário político, econômico e social 

brasileiro e são conduzidas pelo Congresso Nacional e o atual Governo. Há muita 

insatisfação popular com algumas delas. Marque o item onde NÃO consta uma dessas 

reformas atualmente discutidas no país como um todo: 

a) Reforma Política.    b) Reforma Trabalhista. 

c) Reforma Sanitarista.   d) Reforma Previdenciária. 

 

20. O terrorismo é hoje uma grande ameaça à paz mundial. Conflitos, guerras, preconceito 

e ódio tem sido disseminado por conta da atuação de diversos grupos terroristas pelo 

mundo. Uma quantidade considerável desses ataques tem como autor um grupo radical 

que se utiliza da distorção dos ensinamentos de uma religião para justificar suas ações. 

Ataques como os que aconteceram em Paris, na Alemanha e, mais recentemente, em 

Barcelona foram atribuídos a este grupo, que é denominado de: 

a) Al-Qaeda.  b) Estado Islâmico.  c) Eta.  d) Farcs. 
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21. O Brasil vem tentando combater o Aedes Aegypti, entretanto não está obtendo o 

resultado desejado. Os agentes devem orientar o que deve ser feito para vencer esta 

batalha. Qual das seguintes orientações está ERRADA? 

 

a) Esvaziar o depósito de água embaixo da geladeira. 

b) Desfazer-se de pneus. De preferência, acabar de uma vez e não apenas retirar a água. 

c) Aplicar repelentes com a pele úmida para favorecer sua absorção. 

d) Aplicar repelente no rosto com a mão, olhos e boca fechados, não utilizando o spray 

diretamente. 

 

22. As doenças diarreicas agudas são causadas por vários agentes etiológicos (bactérias, 

vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, 

com fezes aquosas ou de pouca consistência. Com frequência é acompanhada de vômito, 

febre e dor abdominal. Em alguns casos, há presença de muco e sangue. Assinale o 

enunciado ERRADO: 

 

a) Ocorrências em crianças de creches devem ser seguidas de precauções entéricas, além 

de reforçadas as orientações às manipuladoras e às mães. 

b) A qualidade da água, não tem relação direta com ocorrências de surtos de 

diarreia numa população determinada. 

c) O destino adequado de lixo e dejetos, controle de vetores, higiene pessoal e alimentar 

evitam a aparição da doença. 

d) Reforçar a educação em saúde, particularmente em áreas de elevada incidência, locais 

de uso coletivo, tais como colégios, creches, hospitais, penitenciárias, que podem 

apresentar riscos maximizados quando as condições sanitárias não são adequadas. 

 

23. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada 

por uma bactéria, a Leptospira interrogans. Assinale o enunciado INCORRETO. 

a) A leptospirose é uma zoonose (doença de animais) que ocorre no mundo inteiro, exceto 

nas regiões polares. 

b) Em seres humanos, ocorre em pessoas de todas as idades e em ambos os sexos. Na 

maioria (90%) dos casos de leptospirose a evolução é benigna.  

c) O rato de esgoto (Rattus novergicus) é o principal responsável pela infecção humana, 

em razão de existir em grande número e da proximidade com seres humanos. 

d) Os seres humanos são infectados casual e transitoriamente, e são os principais 

transmissores da doença, propagando-a de pessoa a pessoa.  

 

24. Considerando a falta de tratamento específico da dengue, assinale qual das seguintes 

medidas está ERRADA: 

 

a) Conservar tampadas caixas de água, poços e cisternas, trocando mensalmente a 

água de vasos de plantas e impedindo o acúmulo de água em objetos, como pneus, 

latas, garrafas. 

b) Evitar, sempre que possível, o uso de pratos nos vasos de plantas. Caso opte por sua 

utilização, não deixar acumular água nestes e nos xaxins. Colocar areia preenchendo o 

prato até sua borda ou lavar, semanalmente, com esponja ou bucha e sabão, para eliminar 

completamente os ovos do mosquito. 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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c) Lavar os bebedouros de animais com escova, esponja ou bucha, e trocar sua água, pelo 

menos, uma vez por semana. Limpar as calhas e lajes das casas. Se houver piscina, 

lembrar aos moradores de que a água deve estar sempre tratada. 

d) Verificar se existem pneus, latas ou qualquer outro objeto que possa acumular água 

nos terrenos baldios. 

25. De acordo com as diversas formas de penetração dos tóxicos nos organismos dos 

insetos, as substancias inseticidas são classificadas pelo modo de ação. Leia o seguinte 

enunciado e assinale a qual deles corresponde. 

Eliminam o inseto depois que estes ingerem o tóxico, interferindo no processo digestivo 

ou através do sistema nervoso. 

a) Contato. b) Ingestão.    c) Respiratório. d) Nenhum dos mencionados. 

 

26. Quanto à doença de Chagas, assinale o enunciado INCORRETO: 

 

a) É uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma 

Cruzi. 

b) O homem contaminado não constitui reservatório natural da doença.  

c) A doença se adquire através da entrada do Trypanosoma no sangue dos humanos a 

partir do ferimento da “picada” por triatomas, os populares barbeiros ou chupões, como 

são conhecidos no interior do Brasil. 

d) Outras formas de contato ocorrem na vida intra-uterina por meio de gestantes 

contaminadas. 

 

27. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria que afeta 

principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como 

ossos, rins e meninges. O agente transmissor é: 

a) Mycobacterium leprae.                        b) Bacilo de Koch. 

c) Trypanosoma cruzi.                              d)Toxoplasma gondii.  

 

28. A ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente as populações em 

espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período, (temporalmente 

ilimitada), e que mantém uma incidência relativamente constante, permitindo variações 

cíclicas e sazonais, é denominada:  

a) Endemia.                b) Epidemiologia.         c) Intensidade.              d) Incidência. 

 

29. A regular higiene da pele tem dois objetivos básicos: por um lado, preservar o seu 

normal funcionamento e por outro, prevenir os riscos de infecções. A falta de limpeza 

corporal em crianças pode provocar o aparecimento de surtos periódicos de: 

a) Rubéola.                  b) Caxumba.                 c) Sarna (escabiose).             d) Zika. 

 

30. A notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, 

visando o rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Assinale a 

alternativa que corresponde às doenças que necessitam de notificação compulsória: 

a) Tuberculose e Dengue. 

b) Doença Meningocócica e outras Meningites e endocardite. 

c) Tuberculose e amebiase  

d) Giardíase e amigdalite. 

 

http://www.minhavida.com.br/temas/pulmões
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31. Segundo seus conhecimentos, assinale V(Verdadeiro) ou F(falso) para os seguintes 

enunciados: 

(   )A dengue é causada por um fungo. 

(   )A leptospirose é causada por uma bactéria. 

(   ) A amebíase é causada por um protozoário. 

(   ) A malária é causada por um vírus.  

 

A sequência CORRETA é: 

a) V- F- F- V.               b) F- F- V- V.                c) F- V- V- F.               d) V- V- V- F. 

 

32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm como atribuições 

comuns no âmbito administrativo, EXCETO: 

a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das 

ações e serviços de saúde. 

b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à 

saúde. 

c) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das 

condições ambientais; 

d) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de 

saúde. 

 

33. Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde 

SUS, EXCETO: 

a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e 

social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

d) A assistência à saúde visando à atenção secundaria e terciária como prioritárias. 

 

34. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada 

por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose que ocorre no mundo inteiro, 

exceto nas regiões polares. Quanto ao meio de transmissão mais frequente pelo qual 

atinge ao homem, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Ingestão de água e alimentos contaminados com a urina de roedores. 

b) Mordedura de roedores. 

c) Secreção das vias aéreas superiores. 

d) Picada de pulgas. 

 

35. Na luta contra o Aedes Aegypti, agente transmissor de várias doenças, quais são os 

profissionais responsáveis pelo incentivo e mobilização da comunidade? 

a) Os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. 

b) Os profissionais da enfermagem. 

c) Todos os profissionais da equipe de saúde, integradas com equipes de suporte 

necessário (vigilância sanitária) e NASF. 

d) Os agentes de endemia devem mobilizar as comunidades sempre que o assunto for 

controle vetorial, como no caso do Aedes Aegypti, não necessitando do apoio dos 

profissionais da atenção primaria de saúde. 
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36. Uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes DENOMINA-SE: 

a) Endemia.           b) Causalidade.                    c) Incidência.                    d) Pandemia. 

 

37. Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde. 

A notificação compulsória tem sido a principal fonte de vigilância epidemiológica. São 

doenças de notificação compulsória: 

a) Tuberculose, síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus.  

b) Raiva, hipertensão, sífilis em gestante.  

c) Coqueluche, hipertensão, dengue.  

d) Diabetes, hanseníase, violência doméstica, sexual e/ou outras violências.  

 

38. O controle químico de vetores implica no uso de produtos químicos para controlar 

doenças ou pragas. Sobre esse tipo de controle, assinale o item CORRETO: 

 

a) É o primeiro recurso a ser usado, em qualquer situação, devido à sua alta eficácia e 

baixa toxicidade. 

b) Outra grande vantagem do uso de controle químico é a ausência de resistência aos 

produtos utilizados.  

c) A aplicação de inseticida para a forma adulta de mosquitos deve ser considerada 

mesmo quando não há casos de transmissão confirmada do vírus da doença em questão, 

por se tratar de um método altamente eficaz e capaz de barrar a doença no começo de sua 

transmissibilidade.  

d) Os produtos de origem vegetal são uma boa alternativa quanto ao controle 

químico de mosquitos adultos e imaturos, como inibidores de crescimento, 

reprodução e oviposição, ou ainda como repelentes. 

 

39. Analise as assertivas abaixo e marque o item CORRETO:  

 

I. A naturalidade do paciente é relevante para a apreciação do quadro de 

esquistossomose, pois pessoas provenientes de áreas urbanas ou indenes, que nunca 

tiveram contato com o S. mansoni e que, portanto, são desprovidas de imunidade, 

frequentemente apresentam episódios agudos da condição mórbida com sintomas 

associados a um quadro alérgico.  

II. Mesmo os indivíduos que residem em áreas endêmicas habitualmente exibem as 

manifestações da fase aguda. 

III. Os programas de controle da esquistossomose devem ser desenvolvidos levando em 

conta a quimioterapia efetiva, o controle do hospedeiro intermediário e a redução da 

contaminação da água ou do contato com esta, entre outros fatores.  

 

a) I e II estão corretas.   b) I e III estão erradas, 

c) II e III estão corretas.   d) II está errada. 

 

40. O controle biológico consiste na repressão de pragas utilizando inimigos naturais. É 

bastante utilizado no controle de várias doenças. Sobre esse tipo de controle, assinale o 

item CORRETO: 

a) No controle biológico só podem ser utilizados determinados parasitas, nunca nenhum 

ser pluricelular. 
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b) Os parasitas utilizados no controle biológico são os insetos ou outros animais como 

peixes, que eliminam pragas de forma mais ou menos violenta, ao sugar a hemolinfa das 

pragas ou consumindo seus tecidos.  

c) O controle biológico artificial se dá quando há a interferência humana; na 

natureza nem sempre pode se conseguir a abundância de inimigos biológicos e isso 

afeta a eficácia do controle, sendo necessária a intervenção humana.  

d) Os patógenos são organismos como nematoides ou fungos que vivem às custas do 

corpo de outro inseto, alimentando-se de seus tecidos e ocasionando a morte ao mesmo 

tempo em que completam seu ciclo de vida.  

 

 
 


