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Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  40  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 40, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em 
caso de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e 
no rodapé das páginas  internas, o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao  cargo  para  o qual está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta  com  caneta 
Vesferográfica azul ou preta, sendo este o único 
documento válido para o processamento do seu 
resultado.

O tempo máximo disponível para a realização da prova é 
de 3:30  (três horas e trinta minutos),  já  incluído  o  
tempo  destinado  à identificação e ao preenchimento do 
Cartão Resposta.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
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LPREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA

PROCESSO SELETIVO

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Somente  depois  de  decorridos  60 minutos  do  início  
da prova,  o  candidato  poderá  entregar  o  seu Caderno  
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova levando o gabarito pessoal, que se encontra na 
última folha do Caderno de Questões. 

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena."

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Fernando Pessoa:

Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local 
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento 
especial previamente deferidos.
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Leia o texto, com atenção, e responda as questões de 1 a 
9. 

 
 

O maior cajueiro do mundo. 
Por Arthur Veríssimo 

  
 A praia do Pirangi do Norte, no litoral do Rio Grande 
do Norte, guarda uma surpresa e tanto. Uma árvore com 
galhos por todos os lados domina os olhares de centenas de 
curiosos. Viajando de carro pela região, parei o veículo e fui 
conferir. Estava frente a frente com o maior cajueiro do mundo. 
A árvore cobre uma área de 8.500 metros quadrados. 
Encantado com tal exuberância, decidi conhecer o interior do 
parque. 
 Um grupo de guias contava a história da planta, dando 
uma aula sobre as propriedades do caju. Segundo os 
especialistas, o crescimento do megacajueiro se deu por causa 
de duas mutações genéticas. Em vez de crescer para o alto, 
seus galhos cresceram para os lados e, com o tempo, devido 
ao seu próprio peso, cederam e se cruzaram para o solo. Ao 
tocar a superfície, eles criaram raízes e cresceram como se 
fossem troncos de outras árvores.  
 A distância, parecem muitos cajueiros. Um engano: 
aquele emaranhado de ramos e galhos é uma única árvore. Diz 
a lenda que o cajueiro foi plantado por um pescador em 1888 e 
que e nos últimos 30 anos aumentou 3000 metros quadrados. 
Não existe mais espaço para a planta se expandir, por causa 
das cercas ao redor. Mais adiante, há a rodovia e as casas dos 
moradores. 
 O cajueiro dá frutos nos meses de dezembro a janeiro. 
Nessa época são colhidos em média 80 mil cajus. No parque 
há um mirante de 8 metros de onde se tem uma vista 
alucinante da copa da árvore e o horizonte da praia de Pirangi. 
No entorno do cajueiro existem dezenas de lojas e quiosques 
que vendem sucos, lembrancinhas e, obviamente, uma 
infinidade de doces e guloseimas feitas com caju. 
 

Fonte: Revista Gol. 106 ed. Janeiro, 2011. 
 

QUESTÃO 01 
 
Sobre o texto: “O  maior cajueiro do mundo”, é CORRETO 
afirmar: 
A) que é centralizado na beleza da praia de Pirangi do Norte.  
B) que é um texto, predominantemente, narrativo. 
C) que a descrição predomina no texto. 
D) que há dados incontestáveis sobre a origem das plantas. 
E) que, pela riqueza de solo e espaço, a árvore tende a se 
expandir. 

 

QUESTÃO 02 
 
Em todas as alternativas há palavras paroxítonas, acentuadas 
ou não, EXCETO em: 
A) superfície. 
B) distância. 
C) quadrados. 
D) Pirangi. 
E) raízes. 

 
 
 

QUESTÃO 03 
 
Assinale a alternativa em que há dígrafo separável: 
A) fossem. 
B) expandir. 
C) distância. 
D) adiante. 
E) galhos. 
 

QUESTÃO 04 
 
Sobre a estrutura: “No entorno do cajueiro existem dezenas de 
quiosques ...”, é CORRETO afirmar que: 
A) o verbo existir é impessoal. 
B) o sujeito da oração é cajueiro. 
C) há ordem direta na frase. 
D) há erro na grafia de uma palavra. 
E) há erro de pontuação em relação à norma culta. 
 

QUESTÃO 05 
 
Classifica, corretamente, a voz verbal em: “Nessa época, são 
colhidos em média 80 mil cajus.”:  
A) Voz ativa. 
B) Voz reflexiva. 
C) Voz passiva com pronome recíproco. 
D) Voz passiva sintética. 
E) Voz passiva com agente da passiva elíptico. 
 

Analise o período e responda as questões 6 e 7. 
“Encantado com tal exuberância, decidi conhecer o interior 
do parque.” 

 

QUESTÃO 06 
 
Assinale a alternativa que contém um predicativo do sujeito:  
A) encantado. 
B) exuberância. 
C) decidi. 
D) interior. 
E) parque. 
 

QUESTÃO 07 
 
O vocábulo “tal” pode ser substituído sem alterar o sentido por: 
A) tamanha. 
B) pequena. 
C) insignificante. 
D) proporcional. 
E) ínfima. 
 

QUESTÃO 08 
 
É INCORRETO afirmar sobre o período: “Viajando de carro 
pela região, parei o veículo e fui conferir.”:  
A) É um período composto. 
B) Na primeira oração, há um adjunto adverbial. 
C) A primeira oração contém uma ideia temporal. 
D) A segunda oração é principal em relação à terceira. 
E) Nas orações, há sujeitos elípticos. 
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QUESTÃO 09 
 
O vocábulo “eles”, entre parênteses, em: “Ao tocar a 
superfície, (eles) criaram raízes...”, refere-se a: 
A) espaço. 
B) tempo. 
C) galhos. 
D) peso. 
E) raízes.  

 

QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa que exemplifica a regra: “Acentue o ‘i’ e 
o ‘u’ tônicos, quando forem a segunda vogal do hiato” (Fonte: 
SACCONI, Luiz. Nossa Gramática Completa: teoria e 
prática. São Paulo: Nova Geração, 2008):  
A) Equilíbrio. 
B) Saúde. 
C) Indivíduo 
D) Exercícios. 
E) Sanguíneo. 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 11 
 
Nos termos do art. 3o da Lei n.o 8.080/90, leia o trecho a seguir 
transcrito e marque a alternativa que complete corretamente as 
lacunas: “A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a  _____________, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de _____________ da população 
expressam a organização social e _____________ do País”. 
 
A) sabedoria, educação, financeira. 
B) alimentação, saúde, econômica. 
C) sabedoria, saúde, educacional. 
D) alimentação, educação, educacional. 
E) sabedoria, compreensão, econômica. 

 

QUESTÃO 12 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) poderão ser 
alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. Tal alocação destinar-se-á a que, segundo o previsto 
no parágrafo único do art. 2o da Lei n.o 8.142/90? 
A) A ampliação de serviços na rede privada, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde. 
B) À cobertura assistencial hospitalar, atendimento médico, 
urgência e emergência e às demais ações de saúde, além de 
pesquisa e extensão. 
C) A ampliação de leitos nos hospitais públicos, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde. 
D) A investimentos na rede de medicamentos, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde. 
E) A investimentos na rede de serviços, à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde. 

QUESTÃO 13 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n.o 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 
as seguintes instâncias colegiadas: 
I- a Conferência de Saúde;  
II- o Conselho de Saúde; 
III- o Congresso de Saúde. 
 
Após a leitura dos itens marque alternativa CORRETA: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está errado. 
C) Apenas o item III está errado. 
D) Todos os itens estão errados. 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 14 
 
A Política Nacional de Promoção à Saúde, aprovada pela 
Portaria n.o 687/2006 tem como objetivo geral promover a 
qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes, sendo 
eles, EXCETO: 
A) modo de viver. 
B) condições de trabalho. 
C) educação. 
D) higiene bucal. 
E) cultura. 
 

QUESTÃO 15 
 
Segundo a Portaria n.o 648/2006, marque a alternativa que 
preencha corretamente as lacunas seguintes: “A Atenção 
Básica considera o sujeito em sua ____________, na 
complexidade, na ____________ e na inserção sócio-cultural e 
busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de 
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam 
comprometer suas possibilidades de viver de modo 
____________”. 
 
A) singularidade, integralidade, saudável. 
B) essencialidade, forma, austero. 
C) individualidade, forma, austero. 
D) característica, intenção, alegre. 
E) casa, família, feliz. 
 

QUESTÃO 16 
 
A Vigilância em Saúde, nos termos da Portaria n.o 3.252/2009, 
constitui-se de ações de promoção da saúde da população, 
vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e 
agravos à saúde, abrangendo: 
I- promoção da saúde: conjunto de intervenções individuais, 
coletivas e ambientais responsáveis pela atuação sobre os 
determinantes sociais da saúde; 
II- vigilância da situação de saúde: desenvolve ações de 
monitoramento contínuo do País, Estado, Região, Município ou 
áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por 
estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de 
saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, 
contribuindo para um planejamento de saúde menos 
abrangente; 
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III- vigilância da saúde do trabalhador: visa à promoção da 
saúde e à redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que 
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes 
dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
A) Apenas o item I. 
B) Apenas o item II. 
C) Apenas o item III. 
D) Apenas os itens I e II. 
E) Apenas os itens I e III. 

 

QUESTÃO 17 
 
As atividades dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e 
dos Agentes de Combate a Endemias – ACE, ou agentes que 
desempenham essas atividades mas com outras 
denominações, serão desempenhadas de forma: 
A) profunda e separada. 
B) integrada e complementar. 
C) profunda e complementar. 
D) integrada e separada. 
E) coerente e principal. 

 

QUESTÃO 18 
 
Qual das licenças seguintes será concedida, nos termos da Lei 
n.o 7.502/90, ao pessoal contratado para função temporária? 
A) por motivo de afastamento do cônjuge. 
B) para prestação de serviço militar. 
C) para atividade política. 
D) à gestante. 
E) para atividade sindical. 

 

QUESTÃO 19 
 
O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os 
seguintes requisitos para o exercício da atividade: 
I- haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 
formação inicial e continuada;  
II- haver concluído o ensino fundamental; 
III- ter mais de 25 (vinte e cinco) anos. 
 
Após a análise dos itens anteriores, marque a alternativa 
CORRETA: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas os itens I e II estão corretos. 
E) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

QUESTÃO 20 
 
Preencha corretamente as lacunas, marcando a alternativa 
correspondente, de acordo com o art. 4o da Lei n.o 
11.350/2006, que assim dispõe: “O Agente de Combate às 
Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de 
______________, prevenção e controle de ______________ e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do ______________ e sob supervisão do gestor de 
cada ente federado”. 
 
A) vigilância, doenças, SUS. 
B) atendimento, crescimento, SUS. 

C) vigilância, crescimento, Município. 
D) atendimento, doenças, Município. 
E) combate, pragas, Estado. 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 21 
 
De acordo com a Lei de Biossegurança (Lei n.º 11.105/2005), 
considera-se atividade de uso comercial de organismo 
geneticamente modificado (OGM) e seus derivados: 
A) a realizada em laboratório, regime de contenção ou campo, 
como parte do processo de obtenção de OGM e seus 
derivados ou de avaliação da biossegurança de OGM e seus 
derivados, o que engloba, no âmbito experimental, a 
construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 
liberação no meio ambiente e o descarte de OGM e seus 
derivados. 
B) a que se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata 
do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da 
transferência, da comercialização, da importação, da 
exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do 
descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais. 
C) a que não se enquadra como atividade de pesquisa, e que 
trata do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da 
transferência, da comercialização, da importação, da 
exportação, do armazenamento, do consumo, da liberação e do 
descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais. 
D) a que se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata 
do cultivo, da produção, da manipulação, do transporte, da 
transferência, da comercialização, da importação e da 
exportação de OGM e seus derivados para fins comerciais, 
excluindo o armazenamento, o consumo, a liberação e o 
descarte.  
E) a realizada em laboratório, regime de contenção ou campo, 
como parte do processo de obtenção de OGM e seus 
derivados ou de avaliação da biossegurança de OGM e seus 
derivados, não englobando, no âmbito experimental, a 
construção, o cultivo, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a 
liberação no meio ambiente e o descarte de OGM e seus 
derivados. 
 

QUESTÃO 22 
 
O conceito legal de clonagem, de acordo com a Lei n.º 
11.105/2005, é: 
A) atividade de produção e manipulação de moléculas de 
ADN/ARN recombinante. 
B) célula-mãe responsável pela formação de gametas 
presentes nas glândulas sexuais femininas e masculinas e 
suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. 
C) produto obtido de OGM e que não possua capacidade 
autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de 
OGM. 
D) processo de reprodução assexuada, produzida 
artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com 
ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. 
E) processo de reprodução sexuada, produzida artificialmente, 
baseada em um único patrimônio genético, com ou sem 
utilização de técnicas de engenharia genética 
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QUESTÃO 23 
 
Leia os itens seguintes: 
I- As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias que 
atingem o ser humano, sendo causadas por uma única espécie 
de protozoário denominado Leishmania. 
II- O gênero Leishmania compreende protozoários com ciclo de 
vida monoxênico. 
III- Nos hospedeiros mamíferos, os protozoários do gênero 
Leishmania apresentam a forma amastigota, arredondada e 
imóvel. 
 
Está(ão) CORRETO(S) apenas o(s) item(ns): 
A) I. 
B) I e II. 
C) II e III. 
D) I e III. 
E) III. 

 

QUESTÃO 24 
 
Sobre a Leishmaniose cutânea, é CORRETO afirmar que: 
A) é uma subespécie de leishmaniose mucosa. 
B) trata-se de modalidade de leishmaniose tegumentar 
americana. 
C) trata-se de modalidade de leishmaniose visceral. 
D) a lesão primária é sempre única, e raramente na pele. 
E) o período de incubação varia de 5 até no máximo 25 dias. 

 

QUESTÃO 25 
 
São formas de prevenir e/ou controlar a leishmaniose: 
I- uso de telas nas casas, nas áreas de ocorrências dos 
vetores; 
II- controle através de inseticidas, que deve ser feito sempre 
que ocorrerem focos de transmissão ativa nos domicílios; 
III- roupas teladas, com mangas e repelentes de insetos são 
indicadas quando a transmissão é silvestre. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
A) apenas o item I. 
B) apenas os itens I e II. 
C) apenas os itens I e III. 
D) apenas os itens II e III. 
E) todos os itens. 

 

QUESTÃO 26 
 
São transmissores da doença de Chagas, EXCETO: 
A) Triatoma infestans. 
B) Rhodnius prolixus. 
C) Triatoma dimidiata. 
D) Plasmodium vivax. 
E) Panstrongylus megistus. 

 

QUESTÃO 27 
 
A respeito dos aspectos clínicos da doença de Chagas, marque 
a alternativa CORRETA: 
A) É rara a ocorrência de febre. 
B) A febre é inconstante e oscila entre 38o a 39,7o Celsius, 
podendo, na fase aguda da doença, atingir temperaturas 
superiores a 40o Celsius. 

C) A hipotermia é bastante comum em pessoas com doença de 
Chagas. Nesses casos, a temperatura do corpo varia entre 34o 
a 35o Celsius. 
D) O chamado “sinal de Romaña” é o sintoma mais frequente e 
está presente em cerca de 97% dos casos de doença de 
Chagas. 
E) Alguns “chagomas de inoculação” podem aparecer nos 
membros, no tronco e na face, normalmente correspondendo a 
uma lesão furunculóide levemente elevada e não supurativa. 
 

QUESTÃO 28 
 
Ainda sobre os sintomas da doença de Chagas, NÃO é correto 
afirmar que: 
A) pode ocorrer adenopatia, caracterizada geralmente por 
pequenos e múltiplos linfonodos em vários plexos, endurecidos, 
não coalescentes e não supurados, também presentes à 
jusante dos chagomas de inoculação. 
B) os chagomas mais comuns são os lipo-genianos na 
bochecha. 
C) pode ocorrer edema local no ponto de penetração do 
parasito. 
D) podem ocorrer sinais de miocardite aguda. 
E) as crianças menores podem apresentar estado geral 
comprometido, caracterizado também por astenia, adinamia e 
palidez. 
 

QUESTÃO 29 
 
Descoberta pelo médico e pesquisador brasileiro Carlos 
Chagas, a doença de Chagas pode também ser chamada de: 
A) tripanossomíase americana. 
B) paludismo. 
C) bilharzíase. 
D) hanseníase. 
E) calazar. 
 

QUESTÃO 30 
 
O protozoário trypanossoma cruzi está diretamente relacionado 
à: 
A) Malária. 
B) Dengue. 
C) Doença de Chagas. 
D) Leishmaniose tegumentar. 
E) Leishmaniose visceral. 
 

QUESTÃO 31 
 
São sintomas da malária, EXCETO: 
A) calafrio. 
B) febre alta. 
C) dor de cabeça. 
D) hipotermia (temperatura abaixo de 36o Celsius). 
E) suor abundante. 
 

QUESTÃO 32 
 
Nos seres humanos, a malária é causada pela presença de 
um(a) _____________ denominado(a) _____________, que é 
transmitido(a) por um mosquito chamado _____________. 
 
Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as 
lacunas, na ordem em que aparecem: 
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A) vírus; trypanossoma brucei; suvela. 
B) parasito; plasmódio; anofelino. 
C) bactéria; schitosoma; pernilongo. 
D) vírus; flavivírus; muriçoca. 
E) parasito; phlebotomus; tsé-tsé. 

 

QUESTÃO 33 
 
Quanto ao mosquito vetor da malária, marque a alternativa 
CORRETA: 
A) Tanto os mosquitos machos quanto os mosquitos fêmeas 
transmitem a doença. Normalmente, porém, a maior 
incidência de transmissão é através do mosquito macho da 
espécie anophelis darlingi. 
B)  Durante o dia, os mosquitos permanecem em locais secos 
e bastante iluminados. 
C) Os mosquitos machos e fêmeas picam os seres humanos 
como forma de obter alimento para si próprios e para os ovos, 
larvas e pupas que não têm como se alimentar sozinhos. 
D) Reservatórios de água salobra não podem ser criadouros do 
mosquito vetor da malária. 
E) Algumas plantas, como as bromélias e os gravatás, que 
acumulam água em suas folhas, podem ser criadouros do 
mosquito vetor da malária. 

 

QUESTÃO 34 
 
Ainda sobre a malária, marque a alternativa INCORRETA: 
A) É possível afirmar que a malária pode trazer prejuízos para 
a economia, pois as pessoas doentes podem passar cerca de 7 
(sete) dias sem trabalhar, deixando assim de produzir para si, 
para suas famílias e para o País. 
B) A malária pode ser transmitida através da transfusão de 
sangue contaminado. 
C) A malária pode ser transmitida através da contaminação do 
filho pelo sangue da mãe com malária, por ocasião do parto.  
D) O agente causador da malária está presente na pessoa 
infectada e no mosquito fêmea infectado. Dessa maneira, a 
pessoa infectada e o mosquito devem ser os pontos centrais 
dos programas de controle da malária. 
E) Para a implementação das medidas de prevenção à malária 
é desnecessário conhecer as alterações ambientais do local. 

 

QUESTÃO 35 
 
Marque a alternativa CORRETA sobre a dengue: 
A) A dengue é uma doença febril aguda caracterizada 
normalmente por fortes dores musculares. Raramente as dores 
musculares podem vir acompanhadas de dores articulares. 
B) A dengue tem como agente um arbovírus do gênero 
flavivírus, da família Flaviviridae.  
C) Trata-se de doença característica de áreas temperadas. 
D) O único mosquito do gênero Aedes que pode servir de 
transmissor da doença é o Aedes aegypti. 
E) Em sua forma clássica, a dengue é doença endêmica de 
elevada taxa de letalidade. 

 

QUESTÃO 36 
 
Quanto ao combate à dengue, é CORRETO afirmar: 
A) O reconhecimento geográfico é atividade prévia, porém não 
essencial para a programação das operações de campo, 
pesquisa entomológica e tratamento químico. 
B) Na visita domiciliar, a inspeção deve sempre começar pela 
parte interna da casa, e depois seguir para a parte externa. 

C) Na visita domiciliar, os depósitos vazios dos imóveis, que 
possam conter água, devem ser mantidos secos, tampados ou 
protegidos de chuvas e, se inservíveis, eliminados. 
D) Na visita domiciliar, nem todos os depósitos que contenham 
água devem ser inspecionados. 
E) Na visita domiciliar, os focos encontrados não serão exibidos 
aos moradores da casa para evitar contaminação do vírus e 
proliferação da doença. 
 

QUESTÃO 37 
 
São manifestações da dengue, EXCETO: 
A) cefaleia. 
B) mialgias. 
C) artralgias. 
D) hipotermia grave. 
E) adinamia. 
 

QUESTÃO 38 
 
Leia os itens seguintes: 
I- A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se 
como uma síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos: 
apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarréia ou 
fezes amolecidas. 
II- Nas crianças, as formas graves sobrevêm geralmente em 
torno do terceiro dia de doença, acompanhadas ou não da 
defervescência da febre. 
III- Na febre hemorrágica da dengue, o paciente pode evoluir 
para instabilidade hemodinâmica, com hipotensão arterial, 
taquisfigmia e choque. 
IV- A dengue, por mais grave que seja, jamais chega a afetar o 
sistema nervoso. 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
A) I e II. 
B) III e IV. 
C) I e III. 
D) I, II e III. 
E) I, III e IV. 
 

QUESTÃO 39 
 
Em conformidade com a Lei n.º 11.445/2007, são princípios 
fundamentais do saneamento básico, EXCETO: 
A) universalização do acesso. 
B) integralidade, compreendida como o conjunto de todas as 
atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
saneamento básico, propiciando à população o acesso na 
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia 
das ações e resultados. 
C) abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 
D) adoção de métodos, técnicas e processos que 
desconsiderem as peculiaridades locais e regionais, a fim de 
proporcionar condições idênticas em todo território nacional. 
E) controle social. 
 

QUESTÃO 40 
 
A respeito da Vigilância Epidemiológica, marque a alternativa 
INCORRETA: 
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A) A execução de ações de vigilância epidemiológica não estão 
incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
B) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 
C) A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer 
orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, 
que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de 
ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, 
para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a 
condicionam, numa área geográfica ou população definida. 
D) São funções da vigilância epidemiológica, dentre outras, a 
coleta de dados e a recomendação das medidas de prevenção 
e controle apropriadas. 
E) O sistema de vigilância epidemiológica mantém-se eficiente 
quando seu funcionamento é aferido regularmente, para seu 
aprimoramento. A avaliação do sistema presta-se, ainda, para 
demonstrar os resultados obtidos com a ação desenvolvida, 
que justifiquem os recursos investidos em sua manutenção. 
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