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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 atentamente a reflexão a seguir para responder 
às próximas questões.

“Há palavras que são pronunciadas com a simples 
intenção de agir sobre os outros homens e de 
produzir algum efeito: o que sucede também quando 
se escreve. Elas não têm valor: as únicas palavras 
que contam são as pronunciadas tendo em vista a 
verdade e não o resultado”.

(Louis Lavelle)

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre a ideia central do 
texto.

a) As palavras que têm real valor são aquelas usadas 
tendo em vista a verdade. 
b) Não importa a verdade das palavras ditas, mas o 
resultado que se busca alcançar.
c) A verdade é relativa e as palavras não devem ter 
compromisso para com ela.
d) É importante escolher sempre as palavras que 
produzam os melhores resultados.
_________________________________________
02. Nesse trecho, o autor argumenta que “as 
únicas palavras que contam são as pronunciadas 
tendo em vista a verdade…”. Assinale a alternativa 
que indica o verbo  que poderia substituir o termo 
“contam” nesse contexto, sem mudança ou prejuízo 
do sentido original da frase.

a) Mencionam.
b) Importam.
c) Narram.
d) Referem.
_________________________________________
03. Em linhas gerais, pode-se definir “sílabas” 
como as unidades fonológicas de que se compõem 
as palavras. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que indica o número de sílabas que formam a palavra 
“pronunciadas”.

a) Três.
b) Quatro.
c) Cinco.
d) Seis.
_________________________________________
04. Marque a alternativa que indica uma palavra, 
empregada no texto, que se classifica como do 
gênero masculino.

a) Efeito.
b) Intenção.
c) Palavras.
d) Verdade.

05. O autor do texto afirma, ao falar de certas 
categorias de palavras, que “elas não têm valor”. 
Marque a alternativa que indica a razão do uso, 
nessa oração, de um acento circunflexo no verbo 
“têm”.

a) O uso do acento, neste caso, é facultativo, isto é, 
pode ocorrer ou não.
b) Na época em que o texto foi escrito, era comum 
esse tipo de acentuação.
c) Como o sujeito da oração está no plural, o verbo 
foi acentuado corretamente.
d) O autor provavelmente desconhecia as atuais 
regras do Novo Acordo Ortográfico.
_________________________________________
06. Leia o poema a seguir, escrito por Machado 
de Assis, para responder às próximas questões.

“Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor,
Em que melhor se leia

A página do amor?

Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?”

Nesse texto, o autor expressa em versos uma:

a) Crítica social.
b) Declaração de amor.
c) Investigação científica.
d) Proposta política.
_________________________________________
07. Na expressão “teus olhos são meus livros”, o 
autor do poema emprega uma figura de linguagem, 
com o intuito de fazer uma comparação. Assinale a 
alternativa que indica o nome da figura de linguagem 
utilizada.

a) Antítese.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Paradoxo.
_________________________________________
08. No primeiro verso da segunda estrofe, o poeta 
declara que “flores me são teus lábios”. Assinale a 
alternativa que explica o significado, neste caso, do 
termo “me”.

a) Nesse verso, o pronome “me” corresponde a “para 
mim”.
b) O poeta utiliza o pronome “me” com um sentido 
de negação.
c) O termo “me” serve, nesse caso, para expressar 
oposição a “flores”.
d) Trata-se de um termo cuja presença não altera em 
nada o sentido do verso.
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09. Analise as opções a seguir e assinale a que 
contém APENAS substantivos presentes no poema.

a) Bálsamo - bela - lábios - teus
b) Livros - melhor - página - bela
c) Olhos - livros - lábios - bálsamo
d) São - meus - leia - há
_________________________________________
10. Considere as opções a seguir e assinale 
a que NÃO indica um significado possível para o 
termo “bálsamo”.

a) Aroma.
b) Fragrância.
c) Essência.
d) Pestilência.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Uma pessoa empresta R$ 500,00 a seu 
amigo, que promete devolver o dinheiro após 4 
meses, pagando juros a uma taxa de 4% ao mês. 
Quanto essa pessoa receberá de volta, quando seu 
amigo lhe devolver o dinheiro?

a) R$ 580,00.
b) R$ 516,00.
c) R$ 80,00.
d) R$ 660,00.
_________________________________________
12. Qual a área do hexágono a seguir, de 
perímetro 24cm?

a) .
b) .
c) 24 .
d) .

_________________________________________
13. Três funcionários de um mercado levam 
6 horas para organizar uma seção de produtos. 
Quanto tempo levariam 9 funcionários, considerando 
que todos trabalham com a mesma eficiência?

a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 3 horas.
d) 4 horas.
_________________________________________
14. A soma dos 50 primeiros números pares 
maiores que zero é igual a:

a) 100.
b) 502.
c) 1 225.
d) 2 550.

15. Qual alternativa possui uma simplificação 
possível da expressão a seguir?

a) .
b) .
c) .
d) .

_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

Considere a explicação a seguir, a respeito da 
chamada “Operação Lava Jato”, e assinale a 
alternativa que indica o nome que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“A Operação Lava Jato é a maior investigação de 
corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 
teve. Estima-se que o volume de recursos desviados 
dos cofres da __________, maior estatal do país, 
esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso 
a expressão econômica e política dos suspeitos de 
participar do esquema de corrupção que envolve a 
companhia”. 

(Portal MPF, com adaptações).

a) Caixa.
b) Eletrobras.
c) Embratel.
d) Petrobras.
_________________________________________
17. A notícia jornalística a seguir faz referência 
a uma relevante personalidade política brasileira. 
Examine-a atentamente e assinale a alternativa que 
indica o nome de quem se trata.

“O ex-presidente do Brasil foi preso. Ele responde a 
dez inquéritos no Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito 
Federal, sendo que uma das acusações que enfrenta 
é a de ser o chefe de uma organização criminosa que 
atua há décadas no Rio de Janeiro. Ele foi o vice-
presidente de Dilma Rousseff nos dois mandatos da 
petista e apoiou o processo de impeachment contra 
a ex-presidente do Brasil, tendo depois assumido a 
presidência”. 

(Jornal Expresso, 21/03/19, com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Collor.
c) José Dirceu.
d) Michel Temer.
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18. Segundo dados divulgados recentemente 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são dezessete os municípios brasileiros que 
possuem uma população maior que um milhão de 
habitantes. Assinale a alternativa que indica uma 
dessas cidades.

a) Brasília.
b) Cascavel.
c) Londrina.
d) Taubaté.
_________________________________________
19. Leia a definição a seguir, a respeito de um 
conceito fundamental para a compreensão do 
mundo contemporâneo, e marque a alternativa que 
indica do que se trata.

“Movimento histórico por meio do qual diminuem os 
constrangimentos geográficos sobre os processos 
sociais e culturais, e em que os indivíduos se 
consciencializam cada vez mais dessa redução. 
Com isto, a territorialidade tende a perder 
importância enquanto princípio organizativo da 
vida cultural e social; no limite, não se poderia mais 
prever as práticas e as preferências sociais a partir 
da localização geográfica”.

a) Desenvolvimento Sustentável.
b) Direitos Humanos.
c) Globalização.
d) Ecologia.
_________________________________________
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, a efetivação de um conjunto 
de direitos às crianças e adolescentes. Com base 
no texto de lei, essa garantia de prioridade NÃO 
compreende a:

a) Primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.
b) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas.
c) Prioridade para serem integrados, como adultos, 
ao mercado de trabalho.
d) Precedência de atendimento nos serviços públicos 
ou de relevância pública.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. Algumas doenças são causadas por vetores, 
assinale a alternativa que contenha o agente 
causador e o agente transmissor respectivamente 
da Doença de Chagas:

a) Trypanosoma cruzi e inseto palha.
b) Trypanosoma cruzi e inseto barbeiro.
c) Inseto palha e Aedes aegypti.

d) Aedes aegypti e inseto palha.
_________________________________________
22. Faz parte das atribuições do Agente de 
Controle de Endemias as alternativas abaixo, 
EXCETO:

a) Realizar bimestralmente o reconhecimento 
geográfico (RG) de sua área.
b) Identificar indivíduos e famílias expostas a 
situações de risco e áreas de risco.
c) Orientar as famílias sobre a forma correta de 
prevenção da Dengue e outras endemias.
d) Realizar vistoria em todos os imóveis do município 
para avaliação, busca, tratamento e eliminação dos 
focos do Aedes aegypti.
_________________________________________
23. Das doenças que estão mais frequentes 
no cenário mundial, a Dengue é uma das que 
mais apresenta destaque. Assinale a alternativa 
INCORRETA ao que refere-se a Dengue.

a) A fêmea do mosquito pica o individuo contaminado, 
mantém o vírus na saliva e o retransmite.
b) A transmissão ocorre através do ciclo Homem- 
Aedes aegypti - Homem.
c) Outro modo de transmissão é através de secreções 
dos indivíduos contaminados.
d) O período para que o ovo transforme-se em adulto 
pode variar entre 3 a 15 dias.
_________________________________________
24. Arboviroses são doenças causadas por 
arbovírus, que incluem tipos de vírus comum no 
meio humano. Assinale a alternativa que contenha 
somente arboviroses que podem afetar o homem

a) Febre amarela, Zika, Dengue e Febre aftosa.
b) Febre do Mayaro, Leishmaniose, Zika e 
Chikungunya.
c) Dengue, Febre amarela, Leptospirose e Zika.
d) Zika, Dengue, Chikungunya e Febre do Mayaro.
_________________________________________
25. A promoção da sáude e os níveis de 
prevenção segundo Leavell& Clark (1965) auxiliaram 
no embasamento acerca das ações sobre o 
ambiente, sobre estilo de vida, além da qualificação 
das clínicas. Assinale a alternativa que descreva o 
objetivo da prevenção primária:

a) Evitar fatores de risco, determinantes ou causas 
de doenças.
b) Evitar a emergência e estabelecer padrões de vida 
(sociais, econômicos e culturais) que aumentem o 
risco de desenvolver doenças.
c) Promover a detecção precoce do processo 
patológico em doentes assintomáticos e posterior 
correção do desvio da normalidade (retorno ao 
estado saudável).
d) Limitar a progressão da doença e evitar suas 
complicações; promover a adaptação, as sequelas e 
a reintegração no meio; prevenir recorrências.
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26. As doenças de veiculação hídrica são uma 
crescente no cenário nacional, uma vez que o país 
apresente déficit no manejo de saneamento básico. 
Assinale a alternativa CORRETA para a definição do 
termo doença de veículação hídrica.

a) Doenças causadas por substâncias químicas 
presentes em excesso na água, tornando 
impossibilitada de ser utilizada pelo homem.
b) Doenças que apresentam desenvolvimento do 
ciclo somente em lugares úmidos e quentes.
c) Doenças causadas pro microrganismos que 
precisam da água ou para concluir o ciclo ou para 
serem transportadas atingindo seres humanos e 
animais.
d) Doenças que provêm da água da chuva e afetam 
o homem.
_________________________________________
27. Assinale a alternativa INCORRETA para 
áreas de risco de contaminação da Febre amarela:

a) Áreas onde já há casos confirmados.
b) Áreas nas quais o vetor já foi detectado.
c) Matas e florestas.
d) Pneus e vasos com água da chuva.
_________________________________________
28. Para reduzir a disseminação da Dengue 
alguns métodos de controle são utilizados. Assinale 
a alternativa que contenha o controle mecânico no 
combate a essa doença.

a) Utiliza parasitas, patógenos ou predadores para 
controle do vetor.
b) Utiliza métodos que eliminam ou reduzem as 
áreas onde o vetor se desenvolve como a remoção 
de água parada.
c) Utilização de inseticidas para controle das 
diferentes fases dos insetos.
d) Utilização de larvicidas para controle das larvas.

29. Das Hepatites abaixo qual apresenta infecção 
fecal-oral?

a) Hepatite B.
b) Hepatite C.
c) Hepatite D.
d) Hepatite A.
_________________________________________
30. Hantavirose é uma zoonose viral aguda, 
cuja infecção apresenta-se na forma de síndrome 
Cardiopulmonar por Hantavírus. Assinale a alternativa 
INCORRETA acerca dessa doença.

a) Transmissão ocorre por inalação de aerossóis a 
partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados.
b) O diagnóstico é realizado através de exame 
laboratorial específico.
c) A diminuição de roedores silvestres reflete no 
aumento dos casos da doença.
d) Não há tratamento específico, utiliza-se suporte 
terapêutico observando cada caso.

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 08/07/2019.


