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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-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 esferográfi ca 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 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto a seguir, escrito por Rachel de Quei-
roz, para responder as próximas questões.

“Ontem, num programa da TV, discutíamos entre escri-
tores e jornalistas o drama do papel em branco na má-
quina e, diante dele, o pobre de nós, obrigado a espre-
mer o juízo até produzir qualquer coisa que encha as 
páginas necessárias e possa ir para a impressão. Acho 
que essa angústia existe desde que o primeiro escri-
ba de cuneiforme, na Mesopotâmia, se afligia por uma 
ideia a gravar no tijolinho fresco, e depressa, antes que 
o barro secasse. O curioso é que nem sempre desse 
esforço de última hora sai um resultado pífio. Às vezes, 
depois de minutos e minutos de indecisão e bloqueio, 
brota de repente uma ideia que é um clarão. Quando 
esse branco se dá na produção de livro, não tem tanta 
importância. O romance espera, o conto espera. E o 
poema só nasce na hora que quer. O jornal, que vive 
à custa do cotidiano e é voraz por fatos atuais e co-
mentários sobre esses fatos, o jornal é que é o grande 
tirano. Aliás, para fazer justiça, não é propriamente o 
jornal o nosso tirano. O déspota implacável é mesmo o 
público, de quem o jornal é apenas o humilde, solícito 
serviçal. O público é quem dá sentença de vida e mor-
te, o público é que boceja ou aplaude. Nessa trêmula 
serventia vivemos todos os que dependemos da fera 
e por isso a bajulamos, hesitamos num fraseado, tro-
camos um verbo mais incisivo por outro mais ameno... 
Mas quanto equilíbrio e cuidados são necessários para 
não se transpor o frágil limite da verdade dos fatos e 
não se cair no perigoso terreno da invenção! Às vezes 
basta insinuar que o figurão sorriu antes de dar a sua 
resposta e se derruba todo um laborioso esforço de cre-
dibilidade em hora de crise política”. (Uma simples folha 
de papel, Rachel de Queiroz, com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que, segundo a autora:

a) houve um debate caloroso num programa de TV, 
em que os escritores venceram os jornalistas.
b) na antiga Mesopotâmia, não havia problemas como 
os que hoje afligem jornalistas e escritores.
c) sendo o público quem dá sentença de vida ou morte, 
boceja ou aplaude, ele é mais tirânico do que o jornal.
d) quando há um “bloqueio” inicial no processo de es-
crita, torna-se impossível produzir um bom texto.
e) sofrem mais com o “drama” abordado os escritores 
de romance ou poesia do que os jornalistas.
___________________________________________
02. A palavra “ontem”, que aparece logo no início do 
texto, pode ser classificada gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) advérbio.
c) numeral.
d) preposição
e) pronome.
___________________________________________

03. No trecho “essa angústia existe desde que o pri-
meiro escriba de cuneiforme…”, a palavra “cuneifor-
me” diz respeito a:

a) um língua falada na Antiguidade.
b) uma antiga técnica de escrita.
c) uma região do Oriente Médio.
d) mais avançada tecnologia midiática.
e) um tipo de romance ou poesia popular.
___________________________________________
04. No trecho “O curioso é que nem sempre desse es-
forço de última hora sai um resultado pífio”, o termo 
“pífio” poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido 
pretendido pela autora, por:

a) “aceitável”.
b) “desprezível”.
c) “ilustre”.
d) “notável”.
e) “pertinente”.
___________________________________________
05. Ainda em relação ao “drama” abordado pela auto-
ra, marque a alternativa que indica qual seria, na visão 
dela, o tipo de produção literária mais afetado.

a) Conto.
b) Jornal.
c) Livro.
d) Poesia.
e) Romance.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. A altura de uma planta tem aumentado 3 cm por 
dia. No primeiro dia, a planta media 1 cm. Quanto ela 
medirá no 31º dia?

a) 89 cm
b) 90 cm
c) 91 cm
d) 92 cm
e) 95 cm
___________________________________________
07. Uma impressora imprime 5 folhas por minuto e de-
mora 2 horas para imprimir um livro. Outra impressora 
imprime 3 folhas por minuto. Quanto tempo ela demo-
rará para imprimir o mesmo livro?

a) 1h12min
b) 1h20min
c) 2h30min
d) 3h20min
e) 3h33min
___________________________________________
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08. Lançando um dado em formato de hexaedro, nu-
merado de 1 a 6, não viciado, qual a probabilidade de 
que o número com a face voltada para cima seja pri-
mo? 

a) 1
    6

b) 1
    3     

c) 1
    2 

d) 2 
    3

e) 5
    6
___________________________________________
09. O volume de uma fruta é 128 cm³. Josué observou 
que 32 cm³ dessa fruta eram água. Qual a porcenta-
gem de água há nessa fruta?

a) 25%
b) 32%
c) 54%
d) 81%
e) 96%
___________________________________________
10. Um retângulo tem lados medindo x e x + 1 cm e 
área 6 cm². Qual é a medida do maior lado desse re-
tângulo?

a) 2 cm
b) 3 cm
c) 4 cm
d) 5 cm
e) 6 cm
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
INFORMÁTICA

11. Impressora é um dispositivo de saída que imprime 
documentos em papel. Isso inclui documentos de tex-
to, imagens ou uma combinação de ambos. Os dois 
tipos mais comuns de impressoras são jato de tinta e 
impressoras a laser. Assinale a alternativa que melhor 
corresponde a um tipo de impressora que além de im-
primir também possibilita a digitalização de documen-
tos.

a) Multifuncional.
b) Térmica.
c) Sublimação.
d) Scanner.
e) Matricial.
___________________________________________

12. O Microsoft Word é um processador de texto pro-
duzido pela Microsoft Office. Foi criado por Richard 
Brodie para computadores IBM PC com o sistema 
operacional DOS em 1983. Assinale a alternativa que 
possui, um comando, do Microsoft Word, responsável 
por desfazer a última ação realizada.

a) Ctrl + Y
b) Ctrl + X
c) Ctrl + P
d) Ctrl + N
e) Ctrl + Z
___________________________________________
13. O Microsoft Excel é um editor de planilhas pro-
duzido pela Microsoft. Este software possui diversas 
ferramentas para organização e análise de dados, um 
exemplo disso é uma opção que pode ser utilizada 
para organizar uma lista de nomes em ordem alfabéti-
ca, levando em consideração a tabela a seguir:

Podemos encontrar a opção que irá organizar os es-
tados do Brasil em ordem alfabética, melhor descrita, 
na alternativa:

a) Classificar e Filtrar.
b) Localizar e Selecionar.
c) Mesclar e Centralizar.
d) Imprimir Títulos.
e) Texto para Colunas.
___________________________________________
14. Assinale a alternativa que possui um nome de ar-
quivo que não pode ser utilizado no Sistema Operacio-
nal Windows da Microsoft.

a) inválido{}
b) inválido[]
c) válido*
d) válido#
e) válido@
___________________________________________
15. São programas de software ou dispositivos de har-
dware que filtram e examinam as informações prove-
nientes da sua conexão com a Internet.

a) Browser.
b) Firewall.
c) Criptografia.
d) Antivírus.
e) Antimalware.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS 

16. O texto a seguir trata de um aspecto importante da 
história e da geografia paranaense. Considere-o aten-
tamente, e marque a alternativa que indica do que se 
trata.

“Esse solo resulta de milhões de anos de decompo-
sição de rochas basálticas, muito ricas em nutrientes, 
como o ferro, responsável pela sua coloração pecu-
liar. O seu nome tem origem com imigrantes prove-
nientes da Itália, que vieram ao Brasil para trabalhar 
em lavouras de café. Esse tipo de solo é encontrado 
principalmente nos estados do Paraná, São Paulo, Mi-
nas Gerais e Mato Grosso do Sul. Dada a sua grande 
fertilidade, são terras muito valorizadas, e considera-
das as mais caras do Brasil” (Canal Rural, 13/12/14, com 
adaptações)

a) Argila.
b) Estepe.
c) Massapê.
d) Salmourão.
e) Terra roxa.
___________________________________________
17. Considere o relato a seguir, a respeito da histó-
ria do município de Apucarana, e marque a alternativa 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Os primeiros sacerdotes que deram assistência reli-
giosa aos apucaranenses foram os padres Palotinos, 
que vinham uma vez por mês de Londrina. No dia 8 
de dezembro de 1937, foi celebrada a primeira missa 
onde hoje se encontra o platô, na Praça Rui Barbosa. 
O altar foi erguido com paus de palmito e sobre ele foi 
colocado um quadro de ______________, o que deu 
origem ao seu nome como padroeira da paróquia, do 
município e da diocese, após sua criação”.

a) Nossa Senhora do Amparo.
b) Santa Bárbara.
c) Irmã Dulce.
d) Santa Cecília.
e) Nossa Senhora de Lourdes.
___________________________________________
18. Considere a descrição a seguir, a respeito de uma 
relevante atração turística paranaense, e marque a al-
ternativa que indica seu nome.

“Uma ilha paradisíaca no Atlântico Sul, com as mais 
belas praias do estado do Paraná, um farol e uma for-
taleza ricos em histórias, e incrivelmente localizados 
nos melhores pontos para registros fotográficos do 
litoral. Com essa descrição, boa parte dos paranaen-
ses, e muitos turistas do Brasil e do mundo, provavel-
mente a reconhecem. Localizada na entrada da baía 
de Paranaguá, em frente aos balneários de Pontal do

 Paraná, ali se chega de barco e com os pés se explo-
ra as areias branco-acinzentadas das trilhas em meio 
à vegetação nativa, em busca dos pequenos paraísos 
como a gruta das encantadas, as inúmeras praias e 
os monumentos históricos”. (Revista Ecotour, com adap-
tações).

a) Ilhabela.
b) Arquipélago de Abrolhos.
c) Ilha Grande.
d) Fernando de Noronha.
e) Ilha do Mel.
___________________________________________
19. Leia a descrição a seguir, a respeito de uma impor-
tante personalidade do setor tecnológico, e marque a 
alternativa que indica de quem se trata.

“É um empresário americano mundialmente conheci-
do por fundar a Microsoft, a mais conhecida empresa 
de software do mundo. É também reconhecidamente 
um dos pioneiros na revolução do computador voltado 
para o consumidor comum. Desde a década de 1990, 
ele é figura constante entre as pessoas mais ricas do 
mundo, ocupando por diversas vezes a primeira po-
sição. Depois de muito tempo atuando como CEO da 
Microsoft, ele hoje dedica-se a causas filantrópicas ao 
lado de sua ex-esposa, Melinda”. (Suno Research, com 
adaptações).

a) Bill Gates.
b) Jeff Bezos.
c) Mark Zuckerberg.
d) Steve Jobs.
e) Travis Kalanick.
___________________________________________
20. Leia atentamente a explicação a seguir e marque 
a alternativa que indica CORRETAMENTE do que se 
trata.

“É o processo de migração de pessoas do campo para 
a cidade. Muitas causas podem ser associadas a ele, 
como a modernização da produção agrícola, a con-
centração fundiária, a busca por melhores condições 
de vida e melhores empregos, entre outros fatores. 
Entre as suas consequências estão o esvaziamento 
das zonas rurais e o crescimento desordenado das ci-
dades. No Brasil, esse processo ganhou força com a 
industrialização, e se intensificou entre as décadas de 
70 e 80, quando mais da metade da população passou 
a viver nas cidades”. (BrasilEscola, com adaptações).

a) Desterritorialização.
b) Êxodo rural.
c) Conurbação.
d) Efeito estufa.
e) Despatrimonialização.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A Carta dos Direitos dos Usuários do SUS é uma 
importante ferramenta para o cidadão conhecer seus 
direitos. Ela é regida por princípios, estabelece direitos 
e deveres dos usuários e fixa algumas restrições. So-
bre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Consiste em um princípio da Carta a previsão de 
que todo cidadão tem direito ao atendimento humani-
zado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
b) Os usuários do SUS têm o direito de acompanhante 
de sua escolha durante todo o período da internação, 
de acordo com as normas da instituição.
c) Como corolário da humanização no atendimento de 
saúde é direito do usuário entrar e circular pelo hospi-
tal sem etiquetas de identificação.
d) O usuário tem o direito de solicitar segunda opinião 
médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento 
e, se desejar, substituição do médico responsável pelo 
seu atendimento, conforme política da instituição.
e) O usuário tem o dever de zelar e se responsabilizar 
pelas instalações da Instituição colocadas à sua dis-
posição.
___________________________________________
22. A respeito da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana, com base na Lei Municipal 280/2011, as-
sinale a alternativa INCORRETA.

a) A Autarquia Municipal da Saúde é uma pessoa jurí-
dica de direito público interno.
b) A Autarquia Municipal de Saúde é autônoma, mas 
tem que prestar contas ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal.
c) A Autarquia Municipal de Saúde será administrada 
pela Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho Cura-
dor e Conselho Fiscal.
d) O cargo de Diretor-Presidente será exercido pelo 
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde.
e) Ao Vice-Diretor compete planejar, coordenar, con-
trolar e avaliar as atividades vinculadas às finalidades 
da Autarquia.
___________________________________________
23. Ainda com base na Lei Municipal 280/2011, que 
trata da Autarquia Municipal de Saúde, é CORRETO 
afirmar que o Conselho Curador é composto por:

a) Três membros, sendo o Secretário Municipal de 
Assistência Social, um membro da Autarquia Munici-
pal de Saúde, indicado pelo Diretor-Presidente e um 
membro da Secretaria da Juventude.
b) Dois membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde e um membro da Secretaria da Juventude.
c) Dois membros, sendo um membro da Secretaria de 
Assistência Social, indicado pelo Secretário Municipal 
de Assistência Social, e um membro da Autarquia Mu-
nicipal de Saúde, indicado pelo Diretor-Presidente.

d) Três membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde, o Secretário Municipal de Assistência Social e 
o Procurador Geral do Município.
e) Dois membros, sendo o Secretário Municipal de 
Saúde e um membro da sociedade civil indicado pelo 
Prefeito.
___________________________________________
24. A Lei Complementar nº 1/2011 dispõe sobre o re-
gime jurídico dos servidores públicos do Município de 
Apucarana. Nela, há a previsão de que ao servidor po-
derão ser concedidas licenças, de acordo com requisi-
tos específicos. Assinale a alternativa que NÃO indica 
um dos tipos de licença prevista na lei.

a) Licença por motivo de afastamento do cônjuge.
b) Licença para atividade política.
c) Licença para tratar de assuntos particulares.
d) Licença prêmio.
e) Licença por merecimento por conduta exemplar.
___________________________________________
25. Pode-se afirmar, ainda que sem muita técnica, que 
a lei orgânica é a “Constituição” da cidade. Nela, estão 
reguladas as principais atividades político-administra-
tivas do Município, prevendo como serão exercidos os 
poderes municipais. A respeito do Poder Legislativo, 
com base na Lei Orgânica do Município de Apucarana, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Muni-
cipal e pelo Prefeito, que sanciona os projetos de lei.
b) Compete privativamente ao Presidente da Câmara 
Municipal solicitar e encaminhar pedido de interven-
ção no município, nos casos previstos pela Constitui-
ção Federal.
c) A idade mínima para ser vereador é 21 (vinte e um) 
anos.
d) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Estado.
e) O Prefeito Municipal, chefe do Poder Executivo, 
ainda que haja relevante interesse público ou social, 
não pode convocar extraordinariamente reuniões na 
Câmara, durante o recesso legislativo, uma vez que tal 
atribuição é privativa do Presidente da Câmara.
___________________________________________
26. A definição a seguir pertence a qual tipo de vigi-
lância?

“É o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: 
I – O controle de bens de consumo que, direta ou in-
diretamente, se relacionem com a saúde, compreen-
didas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo;
II – O controle da prestação de serviços que se re-
lacionem direta ou indiretamente com a saúde (Lei 
8.080/1990).”
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a) Vigilância Ambiental.
b) Vigilância em Saúde.
c) Vigilância Epidemiológica.
d) Vigilância Sanitária.
e) Vigilância Total.
___________________________________________
27. Assinale a alternativa INCORRETA sobre os indi-
cadores de saúde.

a) A construção de um indicador é um processo cuja 
complexidade pode variar desde a simples contagem 
direta de casos de determinada doença, até o cálculo 
de proporções, razões, taxas ou índices mais sofistica-
dos, como a esperança de vida ao nascer.
b) A qualidade de um indicador depende das proprie-
dades dos componentes utilizados em sua formulação 
(frequência de casos, tamanho da população em risco) 
e da precisão dos sistemas de informação emprega-
dos (registro, coleta, transmissão dos dados).
c) Em termos gerais, os indicadores são medidas-sín-
tese que contêm informação relevante sobre determi-
nados atributos e dimensões do estado de saúde, bem 
como do desempenho do sistema de saúde.
d) O grau de excelência de um indicador deve ser de-
finido por sua validade (capacidade de medir o que se 
pretende) e confiabilidade (reproduzir os mesmos re-
sultados quando aplicado em condições similares).
e) Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para 
dificultar a quantificação e a avaliação das informa-
ções produzidas com tal finalidade.
___________________________________________
28. De acordo com Guida et al. (2012), são fatores 
de risco nas atividades desenvolvidas pelos agentes 
públicos que atuam na prevenção de riscos a saúde 
humana, EXCETO:

a) armazenamento incorreto dos materiais usados no 
controle vetorial.
b) baixo reconhecimento profissional, tanto institucio-
nal quanto por parte da população.
c) falta de informações sobre os produtos utilizados, o 
que pode gerar danos à saúde por desconhecimento 
dos riscos.
d) infraestrutura de trabalho consistente.
e) pressão para o cumprimento de metas, ocasionan-
do baixa autoestima e desmotivação.
___________________________________________
29. Sobre o vetor da Dengue e outras doenças, o mos-
quito Aedes aegypti, assinale a alternativa INCORRE-
TA.

a) Apenas a fêmea é hematófaga e pica preferencial-
mente durante a noite.
b) Após o repasto sanguíneo em uma pessoa infecta-
da, a fêmea pode transmitir o vírus após um período 
de 8 a 12 dias.
c) Existem estudos que relatam a transmissão transo-
variana.
d) Os adultos de Aedes aegypti vivem em média 30 a 
35 dias.

e) Pode produzir entre 300 e 400 ovos durante toda a 
sua vida.
___________________________________________
30. Estão descritas a seguir, sequencialmente, algu-
mas etapas do Sistema de Informação em Saúde, 
analise-as:

I – Dado coletado e registrado deve ser armazenado 
em banco de dados, o que permite sua recuperação 
de forma rápida e em formato que facilita a utilização. 
Os bancos de dados podem ser físicos, quando o 
dado é registrado e arquivado em formulário de papel, 
e digitais, quando o dado é armazenado em platafor-
ma eletrônica. 
II – A codificação é a etapa que segue à coleta e ao 
registro do dado. Significa transformar todo dado re-
gistrado em valores previamente definidos (numéricos 
ou letras). 
III – Segue à codificação a etapa de processamento do 
dado que inclui classificação e agrupamento de modo 
sistemático, em categorias ou em classes predetermi-
nadas. 
IV – A divulgação é a etapa final da produção da infor-
mação, e seu formato e linguagem não podem variar, 
independente do perfil de quem demanda e utiliza (po-
pulação em geral ou segmentos técnicos e operacio-
nais específicos).

Estão CORRETAS:

a) apenas as afirmativas I, II e III.
b) apenas as afirmativas I, II e IV.
c) apenas as afirmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afirmativas I, III e IV.
e) apenas as afirmativas II, III e IV.
___________________________________________
31. O Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em 
Saúde (Sinvas) é um sistema de característica multi-
-institucional e multidisciplinar criado para atuar em vi-
gilância ambiental, estando inserido no arcabouço da 
vigilância à saúde. Visando a efetivar a implantação da 
vigilância ambiental em saúde no Brasil, o Sinvas tem 
como objetivos principais, EXCETO:

a) conhecer e estimular a interação entre saúde, meio 
ambiente e desenvolvimento visando ao fortalecimen-
to da participação da população na promoção da saú-
de e qualidade de vida.
b) identificar os riscos e divulgar as informações refe-
rentes aos fatores condicionantes e determinantes das 
doenças e agravos à saúde relacionados aos ambien-
tes naturais e antrópicos.
c) intervir, com ações indiretas de responsabilidade do 
setor ou demandando para outros setores, com vistas 
a reduzir os principais fatores ambientais de riscos à 
saúde animal.
d) normatizar os principais parâmetros, atribuições, 
procedimentos e ações relacionadas à vigilância am-
biental em saúde nas diversas instâncias de compe-
tência.
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e) promover ações junto aos órgãos afins, para prote-
ção, controle e recuperação da saúde e do meio am-
biente, quando relacionadas aos riscos à saúde hu-
mana.
___________________________________________
32. Quatro tipos de contaminantes tóxicos podem ser 
encontrados nos mananciais de abastecimento públi-
co:

I – A água distribuída à população pode ser contami-
nada por instalações e obras hidráulicas defeituosas, 
pelo uso de tubos metálicos inadequados, ou por práti-
cas inadequadas de tratamento das águas.
II – Contaminantes introduzidos nos cursos de águas 
por certos despejos industriais.
III – Contaminantes naturais de uma água na qual se 
desenvolveram determinadas colônias de microrganis-
mos venenosos.
IV – Contaminantes naturais de uma água que esteve 
em contato com formações minerais venenosas.

Estão CORRETAS:

a) apenas as afirmativas I, II e III.
b) apenas as afirmativas I, II e IV.
c) apenas as afirmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afirmativas I, III e IV.
e) apenas as afirmativas II, III e IV.
___________________________________________
33. São agentes biológicos que os Agentes de Sanea-
mento podem estar expostos:

I – Bacilos e bactérias.
II – Fungos e parasitas, 
III – Poeiras e radiações.
IV – Protozoários e vírus.

Estão CORRETAS:

a) apenas as afirmativas I, II e III.
b) apenas as afirmativas I, II e IV.
c) apenas as afirmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afirmativas I, III e IV.
e) apenas as afirmativas II, III e IV.
___________________________________________
34. São consequências do enorme volume de lixo 
gerado pelas sociedades modernas, quando o lixo é 
depositado em locais inadequados ou a coleta é defi-
citária, EXCETO:

a) contaminação do solo, ar e água.
b) degradação do ambiente e depreciação imobiliária.
c) enchentes.
d) entupimento de redes de drenagem urbana.
e) redução de vetores transmissores de doenças.
___________________________________________

35. São medidas gerais de proteção para evitar disse-
minação de doenças pela água, EXCETO:

a) controle permanente da qualidade bacteriológica e 
química da água na rede de distribuição, ou preferivel-
mente na torneira do consumidor.
b) lavar a cada cinco anos os reservatórios domicilia-
res.
c) proteção dos mananciais e controle da poluição das 
águas.
d) sistema de distribuição bem projetado, construído, 
operado e mantido.
e) tratamento adequado da água a ser fornecida á po-
pulação.
___________________________________________
36. São objetivos do saneamento básico, EXCETO:

a) abastecimento de água.
b) armazenamento das águas pluviais.
c) coleta, remoção, tratamento e disposição final dos 
esgotos.
d) controle de artrópodes e de roedores (vetores de 
doenças).
e) higiene dos locais de trabalho e de lazer, escolas e 
hospitais.
___________________________________________
37. São Regras de Ouro para preparação higiênica de 
alimentos, segundo a Organização Mundial de Saúde, 
EXCETO:

a) escolher os alimentos tratados de forma higiênica; e 
cozinhar bem os alimentos.
b) consumir imediatamente os alimentos após o pre-
paro; e armazenar cuidadosamente os alimentos co-
zidos.
c) reaquecer bem os alimentos cozidos; e permitir o 
contato entre alimentos crus e cozidos.
d) lavar as mãos constantemente; e manter escrupulo-
samente limpas todas as superfícies da cozinha.
e) manter os alimentos fora do alcance de insetos, ro-
edores e outros animais; e utilizar água pura.
___________________________________________
38. Segundo Niosh (2015), no controle do risco nas 
atividades de campo, a ação de maior eficiência é:

a) eliminação do perigo.
b) isolamento da equipe dos riscos.
c) mudança no modo de trabalho.
d) substituição do perigo.
e) utilização de equipamentos de proteção individuais.
___________________________________________
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39. Sobre a Esperança de Vida ao Nascer, dado im-
portante na análise dos indicadores de saúde, assinale 
a alternativa INCORRETA.

a) A esperança de vida ao nascer vem aumentando 
em todas as regiões brasileiras tanto no sexo feminino 
quanto masculino, porém, as mulheres possuem uma 
expectativa de vida maior decorrente da sobremortali-
dade masculina.
b) A taxa de esperança de vida permite determinar a 
probabilidade de tempo de vida média da população, 
com isso, seu aumento representa uma melhoria das 
condições de vida e saúde da população.
c) Esse indicador mede o número médio de anos de 
vida esperados para um recém-nascido, com relação 
ao mesmo padrão de mortalidade atual, em uma popu-
lação residente em um local e ano determinados.
d) Os dados podem variar bastante dependendo da re-
gião e do sexo do indivíduo, sendo que a região Norte 
possui a maior e a região Sul a menor expectativa de 
vida.
e) Segundo DATASUS, em 2017, a projeção para a 
esperança de vida ao nascer do brasileiro era de 75,99 
anos.
___________________________________________

40. Sobre a redução de danos para a saúde pública, 
podemos afirmar que os mecanismos de controle de 
vetores são ferramentas imprescindíveis. Analise as 
afirmativas a seguir:

I - Controle biológico – Neste tipo de controle de veto-
res é comum utilizar bactericidas, formicidas, herbici-
das e vermicidas para controlar a população de deter-
minado animal que seja vetor de doenças.
II - Controle mecânico ou ambiental – São usados mé-
todos com a finalidade de atingir a área onde os veto-
res se reproduzem, tais como a eliminação de locais 
com água parada, por exemplo. Além disso, também 
podem ser empregadas maneiras de limitar o contato 
dos humanos com o vetor, como o uso de mosquitei-
ros e telas nas janelas.
III - Controle químico – Consiste na aplicação de in-
seticidas para controlar a população de insetos. São 
empregadas substâncias específicas para combater 
cada tipo de vetor. Para este tipo de controle existe 
o agravante da resistência dos vetores aos produtos 
utilizados ao longo do tempo e necessidade de pesqui-
sas e desenvolvimento de novos produtos.

Sobre este tema:

a) as afirmativas I e II estão corretas.
b) as afirmativas I e III estão corretas.
c) as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) as afirmativas I, II e III estão incorretas.
e) as afirmativas II e III estão corretas.
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


