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* Neste Caderno de Questões, você encontra:
- 20 questões ESPECÍFICAS
- 10 questões de Saúde Pública
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* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão
de Respostas.
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual
for a forma.
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação
do candidato.
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,
nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas
pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções
para seu preenchimento e assinale no local indicado.
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 06/01/2014, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital
do Concurso Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA de 16/10/2013.
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou
a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 05 DE JANEIRO DE 2014

PARTE I – AGENTE DE ENDEMIAS
01 - As atividades dos profissionais de saúde em geral são
desenvolvidas de acordo com o que preconizam as leis que
respaldam o seu exercício. Qual a alternativa que não
representa atividades do agente de combate as endemias:
A) Atividades de vigilância à saúde
B) Prevenção de doenças
C) Controle de doenças
D) Registro de nascimentos, óbitos, doenças e outros
agravos à saúde
E) Promoção da saúde
02 - Assinale a Lei que rege as atividades do Agente de
Endemias:
A) Lei 12.607, de 10 de julho de 2002.
B) Lei nº 14.550, de 5 de outubro de 2006.
C) Lei 9.300, de 5 de julho de 2000.
D) Lei 8.905, de 11 de maio de 2010.
E) Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006.
03 - Há doenças que se propagam através da água.
Algumas possuem parte do seu ciclo evolutivo dentro de
lagoas. Assinale a alternativa que se refere a uma dessas
doenças:
A) Leishmaniose visceral
B) Hepatite C
C) Esquistossomose
D) Carbúnculo
E) Rubéola
04 - Atualmente várias doenças de grande importância
epidemiológica no Brasil já possuem vacinação no Sistema
Único de Saúde. Dessa forma assinale a alternativa que se
relaciona a uma doença que ainda não possui vacina:
A) Hepatite A
B) Calazar
C) Tuberculose
D) Meningite
E) Rubéola
05 - Para os fins de aplicação da Norma Regulamentadora
- NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
Dessa forma qual a NR que trata dos EPIs?
A) NR 6
B) NR 10
C) NR 1
D) NR 3
E) NR 17
06 - A hanseníase possui formas diferenciadas. Assinale a
alternativa que representa uma forma multibacilar, com
baciloscopia sempre positiva e tratamento de um ano:
A) Dimorfa
B) Tuberculoide
C) Indeterminada
D) Virchowiana
E) Neural pura

07 - Assinale a alternativa que define corretamente a
hanseníase:
A) A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução
lenta, causada por um vírus, que atinge a pele e
nervos periféricos.
B) A hanseníase é uma doença infecciosa, causada por
um fungo, que atinge a pele e nervos periféricos.
C) A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de
evolução lenta causada por um bacilo, que atinge a
pele e nervos periféricos.
D) A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de
evolução lenta causada por um bacilo, que atinge
apenas a pele.
E) A hanseníase é uma doença que atinge a pele e
nervos periféricos e não possui cura.
08 - A malária é uma doença infecciosa, febril,
potencialmente grave, causada pelo parasita do gênero
Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes
pela picada de mosquitos infectados. Existem quatro
espécies importantes de Plasmodium que afetam o ser
humano, que são, exceto:
A) Plasmodium vivax
B) Plasmodium falciparum
C) Plasmodium malariae
D) Plasmodium ovale
E) Plasmodium naturale
09 - A Doença de Chagas é causada pelo protozoário
parasita Trypanosoma cruzi que é transmitido pelas fezes do
triatoma conhecido como barbeiro. O nome do parasita foi
dado por seu descobridor, o cientista Carlos Chagas, em
homenagem ao também cientista Oswaldo Cruz. Esse inseto
é de hábitos noturnos, vive nas frestas das casas de pau-apique, ninhos de pássaros, tocas de animais, casca de
troncos de árvores e embaixo de pedras. São formas de
transmissão da Doença, exceto:
A) Transfusão de sangue contaminado.
B) Durante a gravidez, da mãe para filho.
C) Via oral.
D) Picada do anófeles.
E) Após a picada do triatoma as fezes eliminadas por
ele penetram pelo orifício causado após coceira.
10 - É fundamental para o agente de endemias saber
conhecer os termos técnicos usados em epidemiologia.
Dessa forma, o ser vivo que oferece, em condições naturais,
subsistência ou alojamento a um agente infeccioso é
chamado epidemiologicamente de:
A) Hospedeiro
B) Fonte de infecção
C) Endemia
D) Comunicante
E) Contaminação
11 - A probabilidade que os produtos e serviços têm de
causar efeitos prejudiciais à saúde das pessoas e das
coletividades é o conceito de:
A) Risco ambiental
B) Áreas de risco
C) Risco sanitário
D) Vigilância sanitária
E) Vigilância epidemiológica

12 - É a propriedade de um fenômeno considerado
periódico de repetir-se sempre na mesma estação do ano.
Este é o conceito de:
A) Equidade
B) Risco
C) Reservatório
D) Zoonose
E) Sazonalidade
13 - Qual das doenças a seguir é sexualmente
transmissível?
A) Clamídia
B) Toxoplasmose
C) Antraz
D) Lúpus Eritematoso Sistêmico
E) Esclerose Múltipla
14 - Tracoma é uma doença inflamatória dos olhos,
crônica e recidivante, que afeta a córnea e a conjunctiva.
Qual dos seguintes não representa um dos sorotipos do
Tracoma?
A) A
B) B
C) Ba
D) D
E) C
15 - Doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada
por parasitas do gênero Leishmania. Os parasitas vivem e
se multiplicam no interior das células que fazem parte do
sistema de defesa do indivíduo, chamadas macrófagos. Há
dois tipos de leishmaniose: leishmaniose tegumentar e a
leishmaniose visceral. Qual a principal característica da
Leishmaniose tegumentar?
A) Dormência
B) Acometimento de nervos
C) Feridas na pele
D) Dor lombar
E) Poliúria
16 - Assinale a alternativa que representa uma doença que
tem como agente etiológico um vírus:
A) Mononucleose
B) Brucelose
C) Febre maculosa
D) Leptospirose
E) Gonorreia
17 - Em relação à Dengue assinale a alternativa correta:
A) Os mosquitos fêmea não costumam picar.
B) Se o mosquito da dengue estiver infectivo, não
poderá transmitir o vírus da dengue neste
processo.
C) Há registro da dengue em diversos países das
Américas, bem como na África, Ásia, Austrália e
Polinésia Pacífica.
D) Em geral, mosquitos sugam milhares de pessoas a
cada lote de ovos que produzem.
E) O Aedes aegypti é originário da Oceania.

18 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação,
disponível no Sistema Único de Saúde, qual o intervalo de
tempo para que seja realizado o reforço da vacina contra a
Febre Amarela?
A) 10 anos
B) 12 meses
C) 2 meses
D) 4 meses
E) 5 anos
19 - Qual a vacina atualmente disponível no Sistema
Único de Saúde, que protege contra a varicela:
A) Pentavalente
B) Tríplice viral
C) Rotavírus
D) BCG
E) Tetraviral
20 - O agente de combate as endemias deve sempre que
detectar uma doença que coloque em risco às pessoas
informar imediatamente às autoridades sanitárias. De
acordo com a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011 são
consideradas doenças de notificação compulsória, exceto?
A) Raiva
B) Talassemia
C) Cólera
D) Hanseníase
E) Peste

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA
21 - A saúde pública obedece às regras estabelecidas em leis. A
principal lei que determina as ações na área de saúde e a lei que
determina o controle social e o financiamento são,
respectivamente:
A) 7.498/96 e 10.042/02
B) 1.980/96 e 7.498/96
C) 8.080/90 e 8.142/90
D) 8.142/90 e 8.080/90
E) 8.080/90 e 7.498/96

26 - No Brasil há uma série de doenças que pelo fato de
ainda existirem em grandes números na população e sem
grandes perspectivas de melhoras, a Organização Mundial
de Saúde e o governo resolveram considerá-las como
doenças negligenciadas. Assinale qual das doenças a
seguir não é considerada negligenciada no Brasil:
A) Esquistossomose
B) Hepatite C
C) Hanseníase
D) Doença de Chagas
E) Dengue

22 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda alguns princípios. Assinale aquele que não
representa um dos princípios do SUS:
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie.
E) Ações de vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

27 - Quais são os públicos que o Calendário Nacional de
Vacinação abrange e estão disponíveis no Sistema Único
de Saúde, para as imunizações de rotina?
A) Criança, Adolescente, Adulto, Idoso.
B) Criança, Adulto, Idoso.
C) Criança, Adolescente, Idoso, Gestante.
D) Criança, Adolescente, Adulto, Idoso, Gestante.
E) Adolescente, Idoso, Gestante.

23 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
estabelece um conjunto de procedimentos para o
monitoramento das reações transfusionais resultantes do uso
terapêutico de sangue e seus componentes, visando melhorar a
qualidade dos produtos e processos em hemoterapia e aumentar
a segurança do paciente. Qual a Coordenação responsável por
esse monitoramento?
A) Hemovigilância
B) Hemoconcentrados
C) Hemovida
D) DATASUS
E) SIA-SUS

29 - Está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) o
Programa que atende Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA), que tem entre as suas funções fornecer
medicamentos gratuitos para os pacientes cadastrados.
Assinale a alternativa que representa um desses
medicamentos distribuídos pelo HIPERDIA, que é usado
pelos pacientes portadores de Diabetes:
A) Hidroclorotiazida
B) Captopril
C) Voltaren
D) Azitromicina
E) Glibenclamida

24 - O atendimento ao idoso é prioritário em todos os níveis de
atenção à saúde, mas a sua entrada deverá acontecer
principalmente no seguinte nível:
A) Nível intermediário
B) Na alta complexidade
C) No nível quaternário
D) Nível primário
E) No nível terciário
25 - As políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS)
são organizadas geralmente através de Projetos e Programas.
Dessa forma assinale a alternativa que se refere ao responsável
pela ampliação da assistência oncológica no Brasil pela
implantação de serviços que integram os diversos tipos de
recursos necessários à atenção oncológica de alta complexidade
em hospitais gerais.
A) Projeto Expande
B) Programa De volta pra casa
C) Programa Saúde toda hora
D) Academia da saúde
E) Projeto olhar Brasil

28 - Qual a instância colegiada que fiscaliza diretamente as
ações dos gestores da saúde, no âmbito municipal, de
acordo com a Lei 8.142/90 do Sistema Único de Saúde?
A) Conselhos Municipais de Saúde
B) Estratégia de Saúde da família
C) Distrito Federal
D) Secretaria Municipal de Saúde
E) Ministério da Saúde

30 - Qual das seguintes características é específica das
lesões da hanseníase e quando houver uma pessoa que a
apresente deve ser orientada a procurar o serviço de saúde
mais próximo da sua residência para ser examinada?
A) Coceira na pele
B) Manchas hipocrômicas na pele
C) Lesões dormentes na pele
D) Lesões dolorosas na pele
E) Lesões bolhosas na pele

PARTE III - PORTUGUÊS
As questões de 31 a 38 referem-se ao texto seguinte:
Conto de mistério
Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu
abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era impossível a
qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local
combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à
guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e
soltou a fumaça em três baforadas compassadas.
Imediatamente, um sujeito mal-encarado, que se encontrava
no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda.
Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou
no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou:
- Siga-me! - Foi a ordem dada com voz cava. Deu
apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco
úmido e mal-iluminado, e ele - a uma distância de uns dez a
doze passos - entrou também.
Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era
sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta,
certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu
numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se
discretamente.
Entraram os dois e deram numa sala pequena e
enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa cheia de
pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito de barba crescida,
roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia
fazer. Não hesitou - porém - quando o homem que entrara na
frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este".
O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes
e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e
perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a
resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e
entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara
com ele disse que ficaria ali.
Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do
beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um
táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para
determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora
depois, entrava em casa a berrar para a mulher:
- Julieta! Ó Julieta... consegui.
A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em
um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote
sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou
que o marido conseguira mesmo. Ali estava: um quilo de
feijão.
Stanislaw Ponte Preta, Primo Altamirando e elas. 5. ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. pp. 197-199.
31 - Assinale a alternativa correta:
A) O texto mostra a pobreza e a dificuldade da vida
enfrentada pelos que trabalham no campo.
B) O texto destaca que as dificuldades da vida só podem
ser superadas com muito esforço e trabalho.
C) O texto mostra a dificuldade em comprar feijão e
outros alimentos, como o arroz, porque estão em
falta nos supermercados. Quem os produz vende às
escondidas.
D) O texto representa, de maneira ficcional, a
dificuldade de sobrevivência do homem brasileiro no
que se refere à alimentação.

E)

O texto procura discutir com o leitor os problemas
econômicos que envolvem a compra de alimentos.
32 - Indique a proposição em que a palavra destacada,
quando substituída pela que está entre parênteses, altera o
sentido do texto:
A) “Siga-me foi a ordem dada com voz cava” (grave)
B) “Soltou a fumaça em três baforadas compassadas”
(ritmadas)
C) “Atravessou cautelosamente a rua” (com cuidado)
D) “O silêncio era sepulcral” (fúnebre)
E) “Num ar triunfal” (humilde)
33 - Assinale as proposições abaixo e assinale a incorreta:
A) Na crônica “Conto do mistério”, o autor tem por
objetivo provocar o riso diante do problema social
que ocorreu e ocorre em nosso país – a fome.
B) O humor está na preparação de um ambiente
misterioso para uma ação tão simples: a compra
de um quilo de feijão.
C) O autor utiliza uma série de estratégias narrativas
para produzir uma atmosfera misteriosa, como
personagens que agem sorrateiramente e
ambientes escuros.
D) O autor usa o humor como recurso para destacar
as dificuldades de muitas pessoas na luta pela
alimentação.
E) O último parágrafo do conto mostra que a compra
do feijão não é vista como um ato rotineiro, mas,
sim, como um desafio.
34 - Analisando o primeiro parágrafo do texto, indique a
alternativa em que o segmento destacado não contribui
para o objetivo do autor de provocar suspense.
A) “Imediatamente, um sujeito mal-encarado [...]”
B) “Com a gola do paletó levantada e a aba do
chapéu abaixada [...]”
C) “[...] caminhando pelos cantos escuros [...]”
D) “[...] que se encontrava no café em frente [...]”
E) “No local combinado, parou e fez o sinal [...]”
35 - Das afirmações seguintes:
I. Os homens encontraram na pequena sala enfumaçada
um sujeito com características de agricultor, só que ele não
era agricultor.
II. O motivo de tanto segredo e preocupação era a compra
de um quilo de feijão.
III. O homem tomou providências para que ninguém o
reconhecesse porque certamente a venda do feijão era
proibida.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas estão corretas.
E) Apenas III está correta.
36 - Assinale a alternativa em que os vocábulos fazem
parte da mesma regra de acentuação gráfica:
A) ninguém – úmido
B) chapéu – silêncio
C) paletó – trás
D) táxi – impossível
E) café – lá

37 - No período “Parou debaixo do poste, acendeu um
cigarro e soltou a fumaça em três baforados compassados”,
os verbos destacados fazem parte do seguinte tempo e
modo:
A) Pretérito imperfeito do indicativo
B) Pretérito imperfeito do subjuntivo
C) Pretérito perfeito do indicativo
D) Futuro do presente do indicativo
E) Presente do subjuntivo
38 - No trecho “Este passou o pacote para o outro e
perguntou se trouxera o dinheiro”, identificamos:
A) 02 dígrafos
B) 01 dígrafo
C) 04 dígrafos
D) Não há dígrafos
E) 03 dígrafos
A questão 39 refere-se a tira seguinte:

39 - Das afirmações seguintes:
I. O humor da tira foi produzido pela diferença de sentido
que cada personagem atribui ao verbo “perder”.
II. Na frase “Mas só porque saio daqui tão cansado”
classificamos o predicado como verbo-nominal.
III. Na oração “Então já perdeu 2 quilos?” classificamos o
predicado como nominal.
A) Estão corretos apenas I e II.
B) Estão corretos apenas II e III.
C) Estão corretos apenas I e III.
D) Todos estão corretos.
E) Apenas o item I está correto.
40 - A crase foi empregada de forma incorreta em:
A) Os brasileiros passaram à viajar mais.
B) Pedi à outra enfermeira que me trouxesse o
remédio.
C) O tabelião voltou às quinze horas.
D) A escritora chegou à terra de sua família.
E) Nenhuma das respostas anteriores.

