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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Cenoura, ovo ou café 
 

Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como 
as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais 
o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e 
combater. Parecia que assim que um problema estava 
resolvido um outro surgia.    

Seu pai, um “chef”, levou‐a até a cozinha. Encheu três 
panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto.   

Logo as panelas começaram a ferver.  
Em uma ele colocou cenouras, em outra colocou ovos 

e, na última, pó de café.    
Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra.  
A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, 

imaginando o que ele estaria fazendo.  
Cerca de vinte minutos depois, ele apagou as bocas de 

gás. Pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou 
os ovos e os colocou em uma tigela. Então pegou o café com 
uma concha e o colocou igualmente em uma tigela.  

Virando‐se para ela, perguntou “Querida, o que você 
está vendo?” “Cenouras, ovos e café”, ela respondeu.  

Ele a trouxe para mais perto e pediu‐lhe para expe-
rimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras 
estavam macias.  

Ele, então, pediu‐lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. 
Ela obedeceu e depois de retirar a casca verificou que o ovo 
endurecera com a fervura.  

Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café.  
Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso.  
Ela perguntou humildemente: “O que isto significa, pai?”  
Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a 

mesma adversidade, água fervendo, mas que cada um reagira 
de maneira diferente.  

A cenoura entrara forte, firme e inflexível. Mas depois 
de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se 
tornara frágil.  

Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o 
líquido interior. Mas depois de terem sido colocados na água 
fervendo, seu interior se tornou mais rígido.  

O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que 
fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. 
“Qual deles é você?” ele perguntou a sua filha. “– Quando a 
adversidade bate a sua porta, como você responde? Você é 
uma cenoura, um ovo ou pó de café?”  

E você?  
Você é como a cenoura que parece forte, mas com a 

dor e a adversidade você murcha e se torna frágil e perde 
sua força?  

Será que você é como o ovo, que começa com um 
coração maleável? Você teria um espírito maleável, mas 
depois de alguma morte, uma falência, um divórcio ou uma 
demissão, você se tornou mais difícil e duro? Sua casca 
parece a mesma, mas você está mais amargo e obstinado, 
com o coração e o espírito inflexíveis?  

Ou será que você é como o pó de café? Ele muda a água 
fervente, a coisa que está trazendo a dor, para conseguir o 
máximo de seu sabor, a cem graus centígrados. Quanto mais 
quente estiver a água, mais gostoso se torna o café. Se você 
é como o pó de café, quando as coisas se tornam piores, 
você se torna melhor e faz com que as coisas em torno de 
você também se tornem melhores.  

Como você lida com a adversidade?  
Você é uma cenoura, um ovo ou café?    

(Retirado do livro “Às vezes você ganha, às vezes você aprende” – John 
C. Maxwell. Disponível em: https://pensebem.blog/2020/03/30/fabula-

cenouras-ovos-cafe-e-adversidades/. Em: 03/2020.) 
 

Questão 01 
Tendo em vista o conteúdo do texto, é correto afirmar que: 
A) Limita-se ao que está demarcado em seu título. 
B) Explica detalhadamente a filosofia de se viver a vida. 
C) Sugere explicitamente formas práticas de lidar com a dor. 
D) Proporciona considerações técnicas e restritas sobre o 

tema discutido. 
 

Questão 02 
De acordo com o texto, lidar com as adversidades da vida é: 
A) Algo inalcançável. 
B) Uma aspiração imaterial e teológica. 
C) Aquilo que diferencia as pessoas das outras. 
D) Uma filosofia impessoal, porém comprovada. 
 

Questão 03 
Um texto é constituído de aspectos semânticos (que se 
relacionam ao objetivo que o autor possui com o mesmo e 
ao tema nele abordado) e formais (que dizem respeito às 
estruturas textuais que o autor constrói para alcançar o 
objetivo almejado). Considerando esses aspectos, o texto 
apresenta-se com características: 
A) Narrativas. 
B) Instrutivas. 
C) Explicativas. 
D) Argumentativas. 
 

Questão 04 
Em “Seu pai, um ‘chef’, levou‐a até a cozinha.” (2º§), o em-
prego das vírgulas justifica-se por: 
A) Isolar um aposto. 
B) Enfatizar o vocativo. 
C) Separar orações coordenadas sindéticas. 
D) Separar constituintes sintáticos idênticos. 
 

Questão 05 
Quanto à classificação gramatical, assinale a associação 
INCORRETA. 
A) “Logo as panelas começaram a ferver.” (3º§) – conjunção. 
B) “A cenoura entrara forte, firme e inflexível.” (15º§) – verbo.  
C) “Depois que fora colocado na água fervente, ele havia 

mudado a água.” (17º§) – adjetivo.  
D) “Então pegou o café com uma concha e o colocou 

igualmente em uma tigela.” (7º§) – advérbio.  
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Questão 06 
No excerto “Mas depois de ter sido submetida à água fer-
vendo, ela amolecera e se tornara frágil.” (15º§), o ele-
mento de coesão textual “ela” estabelece a conexão entre 
as ideias separadas pela pontuação. Tal elemento retoma, 
deste modo:  
A) A cenoura. 
B) Uma vida difícil.  
C) A água fervente. 
D) A adversidade da vida. 
 

Questão 07 
No trecho “Sua casca parece a mesma, mas você está mais 
amargo e obstinado, com o coração e o espírito inflexíveis? 
(20º§), o termo destacado só NÃO pode ser substituído, 
sem afetar o sentido originalmente proposto, por: 
A) Irredutível. 
B) Intolerante. 
C) Infortunado. 
D) Intransigente. 
 

Questão 08 
Considerando a discussão que permeia e encerra o texto 
“Como você lida com a adversidade?” (22º§) ou, ainda, 
“Você é uma cenoura, um ovo ou café?” (23º§), é possível 
inferir que: 
A) É preciso estabelecer limites para a liberdade de opinião. 
B) É necessário enfrentar as dores da vida com mais austeri-

dade. 
C) Deve-se valorizar mais os problemas surgidos ao longo da 

vida. 
D) Deve-se tornar as adversidades da vida legitimamente 

tênues e aprazíveis. 
 

Questão 09 
No trecho “O pó de café, contudo, era incomparável.” (17º§), 
a expressão destacada tem função: 
A) Causal. 
B) Temporal. 
C) Adversativa. 
D) Comparativa. 
 

Questão 10 
Considerando as relações estabelecidas pelo termo desta-
cado em “Mas depois de terem sido colocados na água fer-
vendo, seu interior se tornou mais rígido.” (16º§), assinale a 
alternativa em que todas as palavras apresentadas poderiam 
substituí-lo, preservando a correção semântica.  
A) assim / porque 
B) porém / entretanto 
C) embora / conquanto 
D) consoante / conforme 
 
 
 
 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 11 
A memória é um componente essencial da computação, pois 
é onde são guardados todos os dados (arquivos, sistema ope-
racional etc.) que serão processados no microprocessador. A 
memória interna mais importante de um computador, que 
tem a função de armazenar o programa que está sendo exe-
cutado e os dados requisitados ou gerados por ele é a memó-
ria 
A) principal. 
B) terciária. 
C) de massa. 
D) secundária. 
 

Questão 12 
Os computadores têm um dispositivo de software denomi-
nado sistema operacional, cujo trabalho é fornecer aos 
programas do usuário um modelo de computador melhor, 
mais simples e mais limpo e, ainda, lidar com o gerencia-
mento de recursos. Em um sistema operacional, um 
programa em execução denomina-se: 
A) Arquivo. 
B) Processo. 
C) Diretório. 
D) Filesystem. 
 

Questão 13 
O Windows 10 oferece aos usuários uma grande quantidade 
de recursos. Um deles é o recurso que proporciona, por meio 
do Explorador de Arquivos, a visualização de uma lista com 
as pastas frequentemente acessadas e outra lista com os 
arquivos mais recentes. É permitido também ao usuário, caso 
queira que estas informações não sejam mostradas, desati-
var a exibição. Este procedimento pode ser iniciado através 
do próprio Explorador de Arquivo, clicando em: 
A) Exibir e depois em Opções. 
B) Ferramentas e depois em Opções. 
C) Exibir e depois em Desativar Exibição. 
D) Ferramentas e depois em Ocultar Exibição. 
 

Questão 14 
O programa Microsoft Word é um dos processadores de 
texto mais usados no ambiente Windows. Considerando tal 
programa, assinale a afirmativa correta. 
A) Tal programa, por padrão, cria arquivos com a extensão 

*.xls. 
B) Uma de suas desvantagens é que não é permitido prote-

ger arquivos, utilizando senha. 
C) Um arquivo criado no Word 2013 não pode ser aberto no 

Word 2016, uma vez que há conflito de versões. 
D) Um de seus recursos é a mala direta, que permite ao 

usuário criar e imprimir cartas a partir, por exemplo, de 
dados de uma planilha do Excel. 
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Questão 15 
A internet faz uso de protocolos que, na verdade, são idio-
mas e sinais universais que permitem aos dispositivos comu-
nicar-se através da rede. O protocolo, considerado a base da 
internet e que faz a troca de informações entre um browser 
e um servidor web, é: 
A) SSH. 
B) FTP. 
C) UDP. 
D) HTTP. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 16 
Uma equipe composta por 4 Agentes de Controle de Ende-
mias consegue realizar os trabalhos de verificação em 20 
casas a cada 3 dias. Mantendo-se a eficiência inalterada, 
quantas casas poderão ser verificadas no período de 11 dias, 
se a equipe for reforçada por mais 2 Agentes de controle En-
demias? 
A) 100 
B) 110 
C) 120 
D) 150  
  

Questão 17 
Determinado Agente de Controle de Endemias constatou 
que em um bairro onde estava atuando, a probabilidade de 
uma residência possuir foco de vetores é de 20%, sendo a 
situação de uma casa totalmente independente das demais. 
Assim, se o Agente visitar 5 casas desse bairro, a probabili-
dade de que exatamente 3 possuam focos de vetores é um 
valor compreendido entre: 
A) 0,0% e 2,0% 
B) 2,1% e 6,0% 
C) 6,1% e 10,0% 
D) 10,1% e 15,0% 
 

Questão 18 
Peixoto é Agente de Controle de Endemias no município X. 
Certo dia, deparou-se com uma residência na qual havia um 
foco com larvas de mosquitos da Dengue. Muito negligente, 
decidiu deixar para aplicar o componente que trataria a situ-
ação somente no final da semana, ou seja, 5 dias completos 
após a descoberta do foco. Considere que Peixoto encontrou, 
inicialmente, 20 larvas e que, a cada hora, essa quantidade 
aumente em 5 unidades. Desse modo, supondo que não haja 
nenhuma intervenção externa no foco e que nenhuma larva 
saia do foco, o número de larvas que haverá ao final do 5ª 
dia, no momento em que Peixoto finalmente aplicar o agente 
larvicida está compreendido entre: 
A) 200 e 34.000 
B) 34.000 e 36.000 
C) 36.000 e 38.000 
D) 38.000 e 40.000 
 
 

 

Questão 19 
Laura recebeu uma lista com 250 residências com possíveis 
focos de agentes endêmicos. Ela decidiu que a cada 3 dias de 
trabalho, serão verificadas 5 dessas residências. De acordo 
com essa situação, quantos dias Laura levará para que a 
quantidade de casas que restam para ela visitar seja inferior 
a 42 unidades? 
A) 124 dias 
B) 125 dias 
C) 346 dias 
D) 347 dias  
 

Questão 20 
Um inseticida muito vendido no mercado sofreu uma revi-
são a respeito de sua embalagem. Por determinação do 
órgão regulador desse tipo de produto, estabeleceu-se que 
o padrão das embalagens deve seguir o modelo apresen-
tado, podendo o fabricante modificar apenas a altura h do 
produto. Desse modo, definiu-se o seguinte modelo para a 
embalagem: 

 (Dado: 3    1, 73 )  

 
 

Se um fabricante decidir vender embalagens desse produto 
com capacidade volumétrica de 510 mL, a altura do pro-
duto deverá ser de, aproximadamente: 
A) 7,85 cm. 
B) 8,45 cm. 
C) 9,35 cm. 
D) 10,25 cm. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA  
 
Questão 21 
Sobre o distrito sanitário, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Seu território compreende uma área geográfica com-

posta por uma população com características epidemi-
ológicas e sociais. 

B) A falta de médicos nos serviços de saúde para aten-
dimento é um problema terminal referente à execução 
de atendimentos clínicos no distrito sanitário. 

C) Seu processo de construção implica trabalhar com pro-
blemas de saúde, considerando uma população e sua 
política pública em função de um processo social. 

D) A inexistência ou pouca oferta de leitos para pacientes 
com queimaduras é um problema intermediário refe-
rente à organização e funcionamento dos recursos de 
saúde do distrito sanitário. 
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Questão 22 
O Sistema Único de Saúde, mais conhecido pela sigla SUS, 
consiste em uma importante política pública brasileira de 
atenção à saúde de nossa população. O SUS é um dos poucos 
sistemas de saúde nacionalmente integrado (daí a caracteriza-
ção denominada pela palavra único) e que oferece serviços 
gratuitos de maneira universal. Qualquer pessoa que esteja 
em território brasileiro, independentemente da nacionali-
dade, da condição socioeconômica, ou de quaisquer outros fa-
tores distintivos, pode recorrer ao SUS para obter serviços de 
atenção à saúde. 

(Disponível em: brasilescola.uol.com.br.) 
 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas 
a seguir.  
I. É constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, es-
taduais e municipais, da administração direta e indireta 
e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

II. Quando o SUS não conseguir garantir a cobertura assis-
tencial de uma população de uma determinada área, não 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa pri-
vada. 

III. Só terão participação complementar no SUS as entidades 
filantrópicas e sem fins lucrativos. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

Questão 23 
A Lei nº 8.080/1990, em seu Art. 13, dispõe sobre a articula-
ção das políticas e programas que, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, algumas atividades; 
analise-as. 
I. Alimentação e nutrição. 
II. Saneamento e meio ambiente. 
III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV. Recursos humanos. 
V. Ciência e tecnologia. 
VI. Saúde do trabalhador. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV, V e VI. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II, III e V, apenas. 
D) III, IV, V e VI, apenas. 
 

Questão 24 

São considerados fundamentos da Política Nacional de 
Atenção Básica, EXCETO: 
A) Incentivar a participação popular e o controle social. 
B) Efetivar a igualdade na promoção à saúde e prevenção de 

agravos. 
C) Fazer avaliação e acompanhamento sistemático dos re-

sultados alcançados. 
D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do encoraja-

mento e do acompanhamento de sua formação e capa-
citação. 

Questão 25 

Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) No nível municipal, cabe aos gestores programar, exe-

cutar e avaliar as ações de promoção, proteção e recu-
peração da saúde. 

(     ) O Secretário Estadual de Saúde, como gestor estadual, 
é o responsável pela coordenação das ações de saúde 
do seu estado. 

(     ) Em nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde; sua 
missão é liderar o conjunto de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, identificando riscos 
e necessidades nas diferentes regiões para a melhoria 
da qualidade de vida do povo brasileiro, contribuindo 
para o seu desenvolvimento. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, V. 

 
Questão 26 

Nos termos da Lei nº 8.080/1990, são consideradas compe-
tências da direção nacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 
A) Implantar os sistemas de rede de laboratórios de análises 

clínicas, na sua forma generalista. 
B) Comtemplar parâmetros e métodos para o controle da 

qualidade sanitária dos produtos, substâncias e serviços 
de consumo e uso humano e animal. 

C) Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execu-
ção da política nacional e produção de insumos e equipa-
mentos para a saúde, em articulação com os demais 
órgãos governamentais. 

D) Promover articulação com os órgãos educacionais e de 
fiscalização do exercício profissional, bem como com en-
tidades representativas de formação de recursos hu-
manos na área de saúde. 

 
Questão 27 
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF-88), a 
“saúde é direito de todos e dever do Estado”. No período 
anterior a CF-88, o sistema público de saúde prestava assis-
tência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência 
Social, aproximadamente 30 milhões de pessoas com acesso 
aos serviços hospitalares, cabendo o atendimento aos demais 
cidadãos às entidades filantrópicas. 

(Disponível em: Ministério da Saúde.) 

 

A Lei nº 8.080/1990 preconiza como princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
A) Igualdade. 
B) Centralidade. 
C) Integralidade. 
D) Universalidade. 
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Questão 28 
De acordo com as metas e as prioridades preconizadas na Lei 
de Diretrizes Orçamentarias (LDO), o orçamento da seguri-
dade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS), de 
acordo com a receita estimada, os recursos necessários à 
realização de suas finalidades, previstos em proposta elabo-
rada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos 
da Previdência Social e da Assistência Social. Considerando 
outras fontes de recursos, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Ajuda, contribuições, doações e donativos. 
(     ) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arreca-

dados no âmbito do SUS. 
(     ) Serviços prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 
(     ) Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, F, F. 
D) V, F, V, F. 
 

Questão 29  
Sobre os objetivos da atuação das Comissões Intergestores 
Bipartite e Tripartite, analise as afirmativas a seguir. 
I. Definir sobre os aspectos operacionais, financeiros e ad-

ministrativos da gestão compartilhada do SUS, em con-
sonância com a definição da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos Conselhos de Saúde. 

II. Estabelecer diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde, sobretudo no tocante à sua 
governança institucional e à integração das ações e servi-
ços dos entes federados. 

III. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitá-
rio, integração de territórios, referência e contrarre-
ferência e demais aspectos vinculados à integração das 
ações e serviços de saúde entre os entes federados. 

Está correto o que afirma apenas em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 30  
“De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
que regulamenta a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), considera-se _______________ o espaço geográfico 
contínuo constituído por agrupamentos de municípios limí-
trofes, delimitado a partir de identidades culturais, econô-
micas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e ser-
viços de saúde.” Assinale a alternativa que completa corre-
tamente a afirmativa anterior. 
A) Mapa da Saúde 
B) Região de Saúde 
C) Portas de Entrada 
D) Rede de Atenção à Saúde 

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 

Questão 31 
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma instância colegi-
ada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde 
(SUS), integrante da estrutura organizacional do Ministério da 
Saúde. Criado em 1937, sua missão é fiscalizar, acompanhar e 
monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais dife-
rentes áreas, levando as demandas da população ao poder 
público; por isso é chamado de controle social na saúde. 

(Disponível em: Ministério da Saúde.) 
 

Considerando a forma de locação dos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Investimentos preditos em lei orçamentária, de iniciativa 

do poder Legislativo, desde que aprovados pelo Con-
gresso Nacional. 

II. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, 
seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

III. Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da 
Saúde. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
 

Questão 32 
Esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo 
Schistosoma mansoni; é conhecida popularmente como 
“xistose”, “barriga d’água”, ou “doença dos caramujos”. 
Sobre a esquistossomose, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais 

de fezes. 
(     ) O tratamento para os casos simples é em dose única e 

supervisionado por meio do medicamento Praziquantel. 
(     ) Na, fase inicial, a ultrassonografia é utilizada para  iden-

tificar sinais de infeção. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, V, V. 
C) V, F, V. 
D) F, F, F. 
 

Questão 33  
Ao manipular produtos químicos, a primeira providência é 
ler as instruções do rótulo, no recipiente ou, na embala-
gem, observando a classificação quanto ao risco à saúde . 
No caso dos produtos químicos classificados como corrosi-
vos, recomenda-se: 
A) Evitar atrito; choque; fricção; formação de faísca; e, ação 

do calor. 
B) Não inalar os vapores e evitar o contato com a pele; os 

olhos e, vestuário. 
C) Evitar contato com o ar; a formação de misturas inflamá-

veis gás-ar; e, manter afastadas de fontes de ignição. 
D) Evitar qualquer contato com o corpo humano e cuidados 

especiais com produtos cancerígenos; teratogênicos ou, 
mutagênicos. 
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FUNÇÃO: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS – 
TIPO 1 – BRANCA (M) 

PROCESSO SELETIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG 

Questão 34 
Epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o 
processo saúde-doença em coletividades humanas, anali-
sando a distribuição e os fatores determinantes das enfermi-
dades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva 
propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erra-
dicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de 
suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações 
de saúde 

 (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013.) 
 

Na Epidemiologia de campo seja no que tange às investiga-
ções de surtos, inquéritos epidemiológicos, dentre outros, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Agravo. 
2. Caso. 
3. Endemia. 
4. Caso importado. 
(     ) Pessoa ou animal infectado ou doente apresentando 

características clínicas, laboratoriais e/ou epidemioló-
gicas específicas. 

(     ) Presença contínua de uma enfermidade ou de um 
agente infeccioso em uma zona geográfica determi-
nada. 

(     ) Caso contraído fora da zona onde se fez o diagnóstico. 
O emprego dessa expressão dá a ideia de que é possí-
vel situar, com certeza, a origem da infecção em uma 
zona conhecida. 

(     ) Qualquer dano à integridade física, mental e social dos 
indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como 
acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto 
ou heteroinfligidas. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 1, 3, 2, 4. 
C) 2, 3, 4, 1. 
D) 3, 4, 2, 1. 

 
Questão 35 

Sobre as atividades dos Agentes de Controle de Endemias, 
que deverão ser acompanhadas por profissional de nível 
superior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Planejamento, execução e avaliação de vacinação ani-

mal contra zoonoses de importância para a saúde pú-
blica regulamentadas pelo Ministério da Saúde. 

(     ) Coleta de animais diagnosticados com suspeita de 
zoonoses de relevância, regulamentadas pelo Ministé-
rio da Saúde e notificações e investigações de ocorrên-
cias adversas temporalmente associados a essas vaci-
nações. 

(     ) Coleta de amostras laboratoriais e necropsia em ani-
mais com suspeita de zoonoses de relevância para 
saúde do município.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) F, F, F. 

 

Questão 36 
São atividades exercidas pelos Agente de Controle de Ende-
mias, em sua região geográfica, EXCETO: 
A) Efetuar ações de campo para pesquisa entomológica, ma-

lacológica e coleta de reservatórios de doenças. 
B) Desenvolver ações educativas e mobilização da comuni-

dade relacionadas à prevenção e controle das doenças. 
C) Desempenhar ações de campo em projetos que têm 

como objetivo valorizar novas metodologias de interven-
ção para prevenção e controle de doenças.  

D) Constatar os casos suspeitos de doenças e agravos à 
saúde e encaminhar para a unidade de referência, neste 
caso, sendo responsabilidade da unidade comunicar o 
fato à autoridade sanitária responsável. 

 

Questão 37 
A Constituição Federal de 1988 instituiu o (SUS) e veio a 
assegurar o acesso universal dos cidadãos às ações e aos 
serviços de saúde, a integralidade da assistência com 
igualdade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie e com ampla participação social, capaz de responder 
pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde, conforme as necessidades das pessoas. O SUS, na Lei 
Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990), incorporou o conceito ampliado de saúde resultante 
dos modos de vida, de organização e de produção em um 
determinado contexto histórico, social e cultural, buscando 
superar a concepção da saúde como ausência de doença, 
centrada em aspectos biológicos. 

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br.) 
 

Considerando os valores e princípios da Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS), analise as afirmativas a seguir. 
I.  Reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos 

no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e 
da vida. 

II.  Solidariedade, felicidade, ética, respeito às diversidades, 
humanização, corresponsabilidade, justiça e inclusão social 
não são considerados valores fundamentais no processo 
de sua concretização. 

III.  Equidade, participação social, autonomia, empodera-
mento, intersetorialidade, intrassetorialidade, sustenta-
bilidade, integralidade e territorialidade constituem seus 
princípios. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 38 
São considerados os principais sintomas da doença Leish-
maniose Visceral: 
A) Febre; tosse; dor no peito; perda de peso; e, fraqueza. 
B) Tonturas; sensação de plenitude gástrica; prurido (co-

ceira) anal; palpitações; e, impotência. 
C) Febre de longa duração; aumento do fígado e baço; perda 

de peso; fraqueza; redução da força muscular; e, anemia. 
D) Sonolência; confusão mental; coma; crise epiléptica; alte-

ração do nível de consciência; e, perda da coordenação 
muscular. 
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Questão 39  

O controle da dengue exige um esforço de todos os profis-
sionais de saúde, gestores e população. Os Agentes de 
Controle de Endemias (ACE) trabalham como mediadores na 
área da saúde básica e, muitas vezes, são o principal acesso 
aos programas de saúde, qualidade de vida e prevenção de 
doenças para pessoas que vivem em comunidades carentes 
ou mais afastadas, por meio de visitas às residências das 
famílias ou em ações coletivas. 

(Disponível em: Ministério da Saúde.) 
 

O  Levantamento Rápido de Índices de Infestação do Aedes 
aegypti (LIRAa) é amostral e apresenta resultados em índices 
de infeção predial e permite identificar se os mosquitos se 
desenvolvem em evidência nos locais de abastecimento de 
água ou em depósitos domiciliares. Sobre resultados do 
LIRAa, no que tange à necessidade de visitas domiciliares, 
assinale o INCORRETO.  
A) Superior a 4% há risco de surto. 
B) Entre 1% a 3,9% estão em situação de alerta. 
C) Entre 1% a 3,9% estão em situação satisfatória. 
D) Abaixo de 1% estão em condições satisfatórias. 
 

Questão 40 

Separar o lixo entre orgânico e reciclável, só isso! Essa atitude 
simples dentro de casa é o que movimenta toda a cadeia da 
coleta seletiva. Sem esse gesto, muito do que poderia ser 
reaproveitado acaba se misturando aos rejeitos comuns e indo 
parar em aterros e lixões. A destinação inadequada gera não 
somente enormes prejuízos ambientais e à saúde de todos, 
mas também financeiros. O Brasil perde pelo menos R$ 14 
bilhões todos os anos com o não aproveitamento desses reci-
cláveis descartados incorretamente, segundo estimativas da 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resí-
duos (Abrelpe). 

(Disponível em: https://exame.com/negocios/funciona-coleta-seletiva-
lixo-servico-megaoperacao. Acesso em: 18/12/2022.) 

 

Em relação ao lixo, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Produzido na zona rural, provineintes de embalagens e 

restos de agrotóxicos, adubos químicos; representa 
riscos para o homem e para o meio ambiente. 

(     ) Considerado radioativo quando produzido por usinas 
nuclerares e por serviços que utilizam radioisótopos 
em medicina nuclear. 

(     ) A queima de plástico, borracha e espuma produz gases 
tóxicos que podem causar dores de cabeça, náuseas e 
distúrbios respiratórios. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, V, V. 
D) V, F, V. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, 
dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, 
mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras 
ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto 
Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para todos as funções. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade de Provas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) dias úteis, 
a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo 
Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




