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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, observando o número de questões contidas e se há defeito(s) de encadernação e/ou 

de impressão que dificultem a leitura. Caso haja, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, inscrição, número do documento de identidade e cargo) constantes na 

Folha de Respostas estão corretos.  E havendo falhas na Folha de Respostas, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

 A prova terá duração máxima de 2h 30m (duas horas e trinta minutos): tempo para responder a todas as Questões da Prova Objetiva, 

preencher a Folha de Respostas e o Gabarito que faz parte desta capa. 

 Tempo mínimo de permanência em sala após início das provas: 1h 30m (uma hora e trinta minutos). 

 O Caderno de Questões somente poderá ser levado 30 (trinta) minutos antes do término do tempo determinado para a realização da 

prova. 

 Para cada questão de múltipla escolha, há apenas uma resposta correta. 

 Use todos os espaços em branco do caderno de questões para rascunho. 

 A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada ou danificada. Em hipótese alguma, será substituída.   

 Assine a Folha de Respostas no espaço apropriado. 

 Não ultrapasse o limite dos alvéolos no gabarito da Folha de Respostas.   

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal. 

 A embalagem que guarda todos os aparelhos de uso não permitidos só poderá ser aberto fora do prédio de aplicação das provas. 

 Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas, sendo passíveis de sanções contidas no Edital, caso não obedecidas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras no gênero feminino: 

 
a) Rua, maça, papel, bombom. 

b) Escorregador, papelaria, borboleta, anel. 

c) Lápis, calculadora, ventilador, porta. 

d) Árvore, lista, caneta, piscina. 

 

 

2. Complete as lacunas e marque a alternativa correta, respectivamente: 

 

 O que esta acertado para_______fazer? 

 Eunice ficou entre _______e ele. 

 
a) Eu, eu. 

b) Mim, eu. 

c) Mim, mim. 

d) Eu, mim. 

 

 

3. Observe os termos grifados e assinale onde foram grifados corretamente: 

 

I. Não foi a aula? Por quê? 

II. Não fui a aula porquê a escola esta em reforma. 

III. Por quê você não foi a aula? 

 

a) I e III 

b) I e II 

c) III e II 

d) Todos estão corretos. 

 

 

4. Assinale a alternativa em que as palavras estão corretamente acentuadas: 

 
a) Bóla, tatú, páu. 

b) Goiába, abacate, limão. 

c) Canção, gênero, possível. 

d) Máquina, técnico, ferramênta.    

 

 

5. Quais os tempos verbais destacados nas frases abaixo, respectivamente? 

 

 Todos irão para a escola. 

 Eles me contaram a história. 

 O dia está lindo. 

 

a) Passado, futuro, presente. 

b) Futuro, passado, presente. 

c) Presente, passado, futuro. 

d) Futuro, presente, passado. 



MATEMÁTICA 

 

6. O menino Edgar foi à Granja Vera Cruz para comprar 1kg de asa de frango, que estava em promoção 

por R$ 18,00 kg. Chegando lá, achou que o preço estava muito bom, resolveu comprar 5kg. Pois, ele 

tinha levado uma nota de R$ 100,00. 

Se ele comprou 5kg e pagou com uma nota de R$ 100,00 quanto recebeu de troco? 

 

a) R$ 50,00. 

b) R$ 00,00. 

c) R$ 10,00. 

d) R$ 78,00. 

 

 

7. Qual o dobro de 16 mais 7 menos 10? 

 

a) 23. 

b) 39. 

c) 13. 

d) 29. 

 

 

8. Wagner juntou todas as suas economias para comprar uma bicicleta. Comprou a bicicleta e pagou 

com 1.300 moedas de R$ 0,25. Qual foi o valor da bicicleta? 

 

a) R$ 325,00. 

b) R$ 235,00. 

c) R$ 532,00. 

d) R$ 375,00. 

 

 

9. Luiz foi fazer entrega, na Prefeitura de Vera Cruz, de 40 caixas pesando 50kg cada caixa. Precisou 

usar o elevador, que tinha a capacidade máxima de 700kg. Luiz pesa 80kg. Ele não pode ultrapassar a 

capacidade máxima do elevador para levar todas as caixas. 

 

Quantas vezes precisará usar o elevador para levar todas as caixas? 

 

a) 1. 

b) Nenhuma das alternativas. 

c) 3. 

d) 2. 

 

 

10. A alternativa correta é: 

 
a) 1/10 é igual a 10. 

b) ¼ é maior que 1/2. 

c) 1/3 é menor que 1/8. 

d) 1/6 é menor que 1/2. 

 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 – A dengue é uma doença febril aguda, que pode ter um curso benigno ou grave. Tem como agente 

etiológico um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flavirividae. Após essa afirmação, 

assinale a alternativa correta abaixo: 

a) O homem é o reservatório vertebrado, e o vetor é o mosquito Aedes da espécie Aedes aegypti. 

b) O reservatório é o macaco. 

c) O homem é o vetor vertebrado, e o reservatório é o mosquito Aedes da espécie Aedes aegypti. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

12 - Com relação a dengue, pós ser infectado o mosquito Aedes aegypti está apto a transmitir o vírus: 

a) De 10 a 15 dias. 

b) De 5 a 7 dias. 

c) De 8 a 12 dias. 

d) De 20 a 30 dias. 

 

 

13 - É uma doença infecciosa febril, de início abrupto, que pode apresentar formas brandas ou graves. 

Zoonose de grande importância social e econômica, por apresentar alta incidência em áreas atingidas 

por enchentes, demanda alto custo hospitalar, grande tempo de afastamento e grande letalidade. É 

causada por uma bactéria do gênero Leptospira.  Assinale a doença em questão: 

a) Febre Amarela. 

b) Difteria. 

c) Leptospirose. 

d) Tuberculose. 

 

 

14 - Qual o período de incubação da Leptospirose? 

 

a) De 1 a 30 dias, média de 5 a 14 dias. 

b) De 5 a 10 dias, média 2 dias. 

c) De 10 a 20 dias, média 15 dias. 

d) 40 dias, média 20 dias. 

 

 

15 - A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma 

mansoni, que na fase adulta podem ser encontrados nos vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo. 

As formas intemediárias desenvolvem-se em caramujos do gênero Biomphalaria.Essa descrição refere a 

doença vulgarmente chamada de: 

 

a) Febre quebra ossos. 

b) Barriga d’água. 

c) Febre maculosa. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 



 

 

16 - Doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia e 

anemia. Quando não tratada pode evoluir a óbito em mais de 90% dos casos. Em área urbana o cão é 

a principal fonte de infecção. A afirmação corresponde à: 

 
a) Leishmaniose. 

b) Doença de chagas. 

c) Tétano. 

d) Hanseníase. 

 

 

17 - É uma zoonose viral, que pode ser caracterizada como uma encefalite progressiva aguda e letal. 

Todos os mamíferos estão suscetíveis a este vírus, e portanto, também podem transmiti-la. A doença 

apresenta dois ciclos de transmissão, urbano e silvestre. Sendo o urbano de mais fácil controle e 

passível de eliminação, pela existência de medidas eficientes de prevenção, tanto ao ser humano, 

quanto à fonte de infecção.  

 

A afirmação refere-se a: 

 

a) Dengue. 

b) Zika. 

c) Raiva. 

d) Chikungunya . 

 

 

18 - Assinale a alternativa que melhor representa o modo de transmissão da raiva. 

 
a) contato sexual. 

b) A raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente por 

mordedura e, mais raramente por arranhadura. 

c) suor. 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

19 - Assinale a alternativa correta quanto ao modo de transmissão da Esquistossomose: 

 

a) É transmitida através da picada do mosquito infectado pelo Schistossoma mansoni. 

b) O homem adquire a esquistossomose através na penetração ativa da cercaria na pele. Após a infecção, 

as cercarias desenvolvem-se e transformam-se em esquistossômulo, que migram através da circulação 

podendo atingir os linfonodos, coração, pulmão e fígado.  

c) O homem adquirir através da mordedura do cão. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 - A doença pode evoluir em três fases: aguda, subaguda e crônica. Após a incubação, inicia-se a fase 

aguda ou febril, que pode durar até o décimo dia. Pode ocorrer a persistência das dores articulares após 

a fase aguda, caracterizando o início da fase subaguda, com duração de até três meses. Após três meses, 

caracteriza-se a fase crônica e algumas manifestações clínicas podem variar de acordo com sexo e 

idade. Há a presença de exantema, vômitos, sangramentos e ulceras orais (mais vistos no sexo 

feminino), dor articular, edema e febre são mais comuns. A afirmativa refere-se a: 

 

a) Febre amarela. 

b) Dengue. 

c) Chikungunya. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

21 - Para o tratamento da chikungunya é necessário: 

 

a) Sintomáticos (analgésicos), hidratação e repouso. 

b) Antibióticos. 

c) Antirretrovirais. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

22 - Assinale a alternativa INCORRETA para o tratamento do usuário que adquire o Zika: 

 

a) analgésicos. 

b) antiistaminicos. 

c) AAS (ácido acetil salicílico). 

d) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

23 - Assinale a alternativa correta quanto a prevenção contra Dengue, Zika e Chikungunya.  

a) eliminar os morcegos. 
b) eliminação dos possíveis criadouros, evitar acúmulos de água em locais propícios a reprodução dos 
mosquitos, uso de telas em janelas se possível e uso de repelentes.  

c) ascender e incentivar a fogueiras em matas. 
d) nenhuma das alternativas anteriores.  
 

 

24 - Com relação a de mordedura ou arranhadura de cães e gatos, assinale a alternativa correta: 

a) a pessoa que sofreu a mordedura ou arranhadura de cão ou gato deve procurar uma farmácia. 

b) a pessoa que sofreu mordedura ou arranhadura de cão ou gato deve tomar antirretrovirais. 
c) a pessoa que sofreu mordedura ou arranhadura de cão ou gato deve imediatamente lavar o ferimento 
com água e sabão, procurar uma Unidade Básica de Saúde ou hospital para verificar a gravidade do 
ferimento e se necessário vacinar-se, observar o estado de saúde/comportamento do cão por 10 dias se 

possível. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 

 



 
 

25 -  “Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva.  Tem como finalidade encomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças 

ou agravos. A alternativa refere-se à: 

a) Vigilância Sanitária 
b) Unidade Básica de Saúde 

c) Unidade Hospitalar de Saúde 
d) Vigilância Epidemiológica 

 

 

26 - A unidade de vigilância pode se dividir em: 

a) Epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. 
b) somente epidemiológica 
c) somente ambiental 

d) epidemiológica e ambiental, apenas 
 

 

27 - Assinale a alternativa correta: 

a) agente etiológico é o patógeno, agente causador da doença 
b) agente etiológico é o veículo de transmissão do agente causador 
c) agente etiológico não causa a doença 

d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

 

28 - Assinale a alternativa correta quanto ao significado epidemiológico de vetor: 

a) vetor é o patógeno, agente causador da doença 
b) vetor é o veículo de transmissão do agente causador 

c) vetor não é o veículo de transmissão do agente causador 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 

 

29 - Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de reservatório: 

a) é o vetor de outra espécie, que alberga o agente etiológico de determinada doença e o elimina para o 
meio exterior com capacidade infectante. 
b) é o agente etiológico de outra espécie. 
c) é a doença em sua fase aguda. 

d) é hospedeiro de outra espécie, que alberga o agente etiológico de determinada doença e o elimina para 
o meio exterior com capacidade infectante.  
 

 

30 - Sobre período de incubação, é correto afirmar que: 

 
a) não é o tempo decorrido entre a exposição de algo ou alguém a um organismo patogênico e a 

manifestação dos primeiros sintomas da doença. 
b) é o tempo decorrido entre a exposição de algo ou alguém a um organismo patogénico e a manifestação 
dos primeiros sintomas da doença. 

c) é o tempo decorrido para o óbito. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 


