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DATA DA PROVA: 27/01/2019
TARDE

CARGO:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

(NÍVEL MÉDIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 15; 

Conhecimentos Gerais: 16 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto atribuído a Luis Fernando Veríssimo a 
seguir e responda às questões de 1 a 10: 

 Acho a maior graça. Tomate previne 
isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, 
chocolate faz mal, um cálice diário de vinho não 
tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, 
tome água em abundância, mas não exagere… 
Diante desta profusão de descobertas, acho mais 
seguro não mudar de hábitos.  Sei direitinho o que 
faz bem e o que faz mal pra minha saúde. Prazer 
faz muito bem. Dormir me deixa 0 km. Ler um bom 
livro faz-me sentir novo em folha. Viajar me deixa 
tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço 
uns cinco anos.Viagens aéreas não me incham as 
pernas; incham-me o cérebro, volto cheio de idéias. 
  Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver 
pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha 
o estômago. Testemunhar gente jogando lata de 
cerveja pela janela do carro me faz perder toda 
a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar 
faz bem, ficar em silêncio quando uma discussão 
está pegando fogo, faz muito bem! Você exercita 
o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se 
sentir arrependido de nada. 
  Acordar de manhã arrependido do que 
disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à 
saúde! E passar o resto do dia sem coragem para 
pedir desculpas, pior ainda. Não pedir perdão pelas 
nossas mancadas dá câncer, não há tomate ou 
mussarela que previna. 

01. A respeito do sentido global do texto, assinale 
a alternativa que apresenta a interpretação mais 
adequada. 

a) O autor apresenta uma visão que defende que a 
prevenção de males à saúde está associada muito 
mais a comportamentos do que a ter que evitar isso 
ou tomar aquilo. 
b) O objetivo central do texto é abordar os benefícios 
e malefícios do consumo de chocolate, tomate, 
cebola e vinho.
c) Saber viver bem é fácil: basta evitar certos tipos 
de alimentos e abusar daqueles que fazem bem à 
saúde!
d) Cada ser humano sabe o que é melhor para si, 
mas chocolate, tomate, cebola e vinho fazem bem 
à saúde de todos. 
________________________________________
02. Na frase “Tomate previne isso”, o termo “isso” 
funciona sintaticamente como: 

a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Verbo.
d) Adjunto adnominal.

03. É CORRETO afirmar que os verbos “acho”, 
“sei”, “rejuvenesço” estão conjugados:

a) Na terceira pessoa do plural, no caso, as pessoas 
em geral. 
b) Na primeira pessoa do plural, no caso, nós todos.
c) Na segunda pessoa do singular, no caso, você.
d) Na primeira pessoa do singular, no caso, o próprio 
autor do texto. 
________________________________________
04. No trecho “um cálice diário de vinho”, o termo 
“diário” é um adjetivo que significa “por dia”. Assinale 
a alternativa em que este termo NÃO funciona como 
um adjetivo.

a) Quando ela estava em casa costumava dedicar-
se ao seu estudo diário.
b) O maior desafio diário é levantar-se sempre de 
bom humor.
c) O exercício físico diário é o único possível de 
alcançar bons resultados. 
d) O departamento de imprensa é o responsável 
pela publicação do diário oficial.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE que figura de linguagem é 
empregada na expressão “Dormir me deixa 0 km”. 

a) Metáfora, pois compara e faz alusão a um carro 
novo.
b) Hipérbole, pois contradiz o efeito de dormir.
c) Antítese, pois exagera o efeito de dormir.
d) Metonímia, pois não se relaciona ao fato de 
dormir. 
________________________________________
06. A respeito do acento em “idéias”, na frase “volto 
cheio de idéias”, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O acento está presente pois o texto foi escrito 
anteriormente ao Novo Acordo Ortográfico, sendo 
“ideias”, sem acento, o correto a partir do novo 
acordo. 
b) O termo está correto dessa forma, mesmo após o 
Novo Acordo Ortográfico, sendo pronunciado com a 
segunda sílaba forte “i” em “i-de-i-as”.
c) O acento permaneceu após o Novo Acordo 
Ortográfico, sendo facultativo seu uso ou não na 
palavra em questão.
d) O acento está incorreto pois, após o Novo Acordo 
Ortográfico, a palavra em questão deve ser grafada 
com acento grave.
________________________________________
07. De acordo com o contexto em que estão 
empregados, os termos podem assumir sentidos 
literais ou figurados. Assinale a alternativa em que 
a frase do texto está em sentido literal, e NÃO 
figurado. 
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a) Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas 
depois rejuvenesço uns cinco anos.
b) Viagens incham-me o cérebro, volto cheio de 
idéias. 
c) Ficar em silêncio quando uma discussão está 
pegando fogo, faz muito bem! 
d) Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra 
minha saúde.
________________________________________
08. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE os termos “de manhã” e “ontem 
à noite”, presentes na frase “Acordar de manhã 
arrependido do que disse ou do que fez ontem à 
noite é prejudicial à saúde!”

a) Sujeito e predicado.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial de tempo.
d) Verbo no futuro e no pretérito.
________________________________________
09. Nas frases “chocolate faz bem, chocolate faz 
mal”, o termo “chocolate” desempenha a função de:
 
a) Objeto direto em uma frase, indireto na outra.
b) Predicado em uma frase, sujeito na outra.
c) Sujeito, nas duas frases.
d) Adjunto adnominal em uma frase, adjunto 
adverbial na outra. 
________________________________________
10. O uso do sinal indicativo de crase na oração 
“prejudicial à saúde”: 

a) Está incorreto, pois o “a” é somente artigo.
b) Está correto, pois indica a fusão da preposição 
“a” com o artigo feminino “a”.
c) Não está nem correto, nem incorreto, pois o uso 
da crase é sempre facultativo. 
d) Está correto, pois marca a força da pronúncia e 
da intenção do autor.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Uma forma alternativa à porcentagem de se 
representar uma parcela do todo, quando a parcela 
é muito pequena, é a “parte por milhão” (ppm). 
Sabendo que 104 partes por milhão representam 
1%, quantas ppm correspondem a 0,05%?

a) 5.104.
b) 500.
c) 5.103.
d) 200.
_______________________________________

12. Um hexágono regular é composto por seis 
triângulos equiláteros, como na figura a seguir. Qual 
a área deste hexágono, considerando que a medida 
de todos os seus lados é de 2cm?
 

a) cm2.
b)  cm2.
c)  cm2.
d) 12 cm2.
________________________________________
13. Três pedreiros podem levantar duas paredes em 
um dia. Assumindo que todos trabalham na mesma 
velocidade, quantos pedreiros são necessários 
para levantar oito paredes em dois dias?

a) 3 pedreiros.
b) 6 pedreiros.
c) 8 pedreiros.
d) 9 pedreiros.
________________________________________
14. Em um balanço de estoque realizado por uma 
loja, foi estipulado como aceitável uma divergência 
de 3% entre a quantidade de produtos contados no 
estoque e quantos estavam indicados no sistema 
eletrônico. Se o sistema indicava a existência 
de 2600 itens no estoque, quantos itens, no 
mínimo, deveriam estar no estoque para suprir as 
expectativas?

a) 78.
b) 780.
c) 2597.
d) 2522.
________________________________________
15. Nathália empresta R$ 300,00 a seu amigo, em 
um regime de juros simples, sendo este de 3% ao 
mês. Seu amigo paga após 4 meses o valor integral 
da dívida. Quanto ele pagou à Nathália?

a) R$ 300,00.
b) R$ 325,00.
c) R$ 330,00.
d) R$ 336,00.
________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a seguinte notícia, publicada em novembro 
do ano passado, e marque a alternativa que contém 
o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“A exoneração do juiz federal _________ foi 
publicada hoje no Diário Oficial da União. Ele 
assumirá o super Ministério da Justiça, que agregará 
a Segurança Pública e parte do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras. Também deve 
participar da equipe de transição do novo governo. 
Em substituição a ele no comando dos processos 
da Operação Lava Jato ficará temporariamente a 
juíza Gabriela Hardt”. 
(Agência Brasil, 19/11/2018, com adaptações).

a) Dias Toffoli.
b) Joaquim Barbosa.
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c) Gilmar Mendes.
d) Sergio Moro.
_______________________________________
17. Em relação à economia nacional, analise as 
opções a seguir e assinale a que NÃO indica um 
dos principais produtos exportados atualmente 
pelo Estado do Paraná.

a) Eletrônicos.
b) Frango.
c) Milho.
d) Soja.
_______________________________________

18. Analise a seguinte narrativa sobre o início 
da imigração japonesa no Paraná e assinale a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“Até o início do século ___, a maioria dos 
paranaenses nunca tinha sequer visto um 
japonês. Os registros da presença nipônica pelo 
estado antes disso são raros e pontuais. Somente 
naquela época é que três aventureiros chamaram 
a atenção dos curitibanos de outrora. Com seus 
traços orientais típicos, Eihati Sakamoto, Jintaro 
Matsuoka e Shinkichi Arikawa atraíram os olhares 
de praticamente toda a sociedade. Até então, 
pouco se conhecia sobre a etnia japonesa, seus 
costumes, seu idioma e seu alfabeto”. 
(Revista Ideias, 05/03/18, com adaptações).

a) 16.
b) 18.
c) 20.
d) 22.
_______________________________________

19. O Reino Unido da Grã-Bretanha é uma união 
política formada por quatro países constituintes. 
Analisa as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO indica um desses países.

a) Dinamarca.
b) Escócia.
c) Inglaterra.
d) Irlanda do Norte.
_______________________________________

20. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, um conjunto de direitos 
às crianças e aos adolescentes. A este respeito, 
assinale a alternativa que NÃO contempla um 
desses direitos.

a) Alimentação.
b) Educação.
c) Saúde.
d) Trabalho.
_______________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. “Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o ____________ e 
a coletividade constroem valores _____________ 
, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia ______________de vida e sua 
__________________.” 
Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 
9795/1999, Art 1º. 

Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE o conceito acima.

a) indivíduo, sociais, qualidade e sustentabilidade.
b) cidadão, ambientais, sustentabilidade e 
qualidade.
c) indivíduo, ambientais, estilo e sustentabilidade.
d) cidadão, sociais, sustentável e estimativa.
_______________________________________

22. Zoonoses são enfermidades transmitidas 
naturalmente dos animais ao homem. Apesar dos 
avanços verificados no seu controle, a incidência 
de zoonoses permanece alta em todos os países 
em desenvolvimento. Assinale a alternativa que 
contenha SOMENTE Zoonoses.

a) Toxoplasmose, Listeriose, Caxumba e Sarna.
b) Listeriose, Dengue, Rubéola e Toxoplasmose.
c) Hantavirose, Esquistossomose, Leptospirose e 
Toxoplasmose.
d) Raiva, Tuberculose, Leptospirose e Sarna.
_______________________________________

23. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da 
Biologia do vetor Aedes aegypti:

a) O ciclo de desenvolvimento dos mosquitos 
Aedes aegypti compreende quatro fases, ovo, 
larva (quatro estágios larvários), pupa e adulto.

b) A pupa basicamente não se alimenta e 
permanece na superfície da água para facilitar a 
emersão do inseto adulto. Esta fase dura entre 
seis a dez dias. Sua respiração é realizada através 
de um par de tubos respiratórios ou “trombetas” 
que chegam a superfície e permitem a respiração 
colunar.
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c) Os quatro estágios da fase de larva duram cerca 
de 10 dias, podendo se prolongar por algumas 
semanas de acordo com as condições climáticas. 
A larva se alimenta de substâncias orgânicas 
presentes na água, como bactérias, fungos e 
protozoários. Sua respiração se dá através de uma 
estrutura tubular chamada de sifão.

d) Ao emergir, o inseto adulto permanece pousado 
durante algumas horas para o endurecimento 
do seu exoesqueleto e das asas. Após 24 
horas, já está pronto para copular, o que ocorre 
normalmente durante o voo. Uma única cópula 
é responsável em fecundar todos os ovos que a 
fêmea venha a produzir durante toda sua vida, 
ou seja aproximadamente 35 dias que é o tempo 
médio de vida adulta do inseto. 
_______________________________________

24. Com respaldo técnico de equipes 
especializadas, o Ministério da Saúde garante que 
a vacinação é segura, sendo que seu resultado 
não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam 
vidas. A recomendação é: não dê ouvidos às 
notícias falsas e vacine-se. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre a indicação de vacinação que o 
Ministério da Saúde faz para as crianças com doze 
meses.

a) Tríplice viral, DTP e Varicela atenuada.
b) Tríplice viral, Hepatite A e DTP.
c) Tríplice viral, Meningocócica C e Varicela 
atenuada.
d) Tríplice viral, Pneumocócica 10, Meningocócica 
C.
_______________________________________

25. Assinale a alternativa CORRETA para a 
definição de Endemias:

a) Agravamento no número de casos de uma 
doença infecciosa em uma população ou região. 
b) Aparecimento inesperado e repentino de alguma 
doença que atinge muitas pessoas ao mesmo 
tempo.
c) Doença infecciosa que ocorre com frequência 
num país ou região, em determinadas épocas, e 
atinge um número significativo de indivíduos.
d) Doença epidêmica de ampla disseminação 
mundial.
_______________________________________

26. O controle vetorial pode ser dividido 
principalmente em controle biológico, mecânico 
e químico. Assinale a alternativa que contenha 
a sequência CORRETA para controle biológico, 
controle mecânico e controle químico:

a) Peixes que comem larvas de mosquito, destruir 
pneus velhos, uso de inseticidas.
b) Remoção de água estagnada, utilização de 
predadores naturais, uso de larvicidas.
c) Furar latas que ficam expostas ao tempo, uso de 
herbicidas, utilização de minhocas.
d) Uso de adulticidas, uso de peixes predadores, 
limpeza de terrenos.
_______________________________________

27. Avaliação de risco é:

a) Envolve rede neural.
b) Conjunto de ações de promoção e prevenção da 
saúde do ambiente.
c) Seleção e implementação de estratégias mais 
apropriadas para o controle e prevenção de riscos, 
envolvendo a regulamentação.
d) Procedimento utilizado para sintetizar as 
informações e julgamentos sobre as mesmas com 
o objetivo de estimar os riscos associados a uma 
determinada exposição.
_______________________________________

28. Assinale a alternativa que complete a frase 
CORRETAMENTE: “A febre amarela é uma doença 
__________________, de curta duração causada 
pelo vírus da febre amarela, da família Flaviviridae, 
é transmitida pela picada do __________   
transmissor  ______________ infectado.”

a) infecciosa aguda, pernilongo, mosquito palha.
b) infecciosa crônica, mosquito, Aedes aegypti.
c) infecciosa aguda, mosquito, Aedes aegypti.
d) infecciosa crônica, pernilongo, mosquito Culex.
_______________________________________

29. A Leptospirose é considerada uma zoonose 
transmitida por roedores, é de fundamento 
econômico e social e merece atenção. Assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A Leptospirose é uma doença infecciosa.
b) A Leptospirose é causada pela bactéria Listeria.
c) Os sinais e sintomas mais comuns são: febre, 
dor de cabeça, dores pelo corpo mais presente na 
panturrilha.
d) Saneamento básico é uma das medidas 
preventivas.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 28/01/2019.

30. O que são DTA’s?

a) Doenças Transmitidas por Alimentos.
b) Doenças Testadas em Alimentos.
c) Doenças Tratadas em Alimentos.
d) Doenças Timbradas nos Alimentos.


