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A vida na aldeia: uma lição dos índios 
 
 O que mais chama a atenção na forma de 
vida dos índios é a existência de uma igualdade 
entre eles muito maior do que em nossa sociedade. 
Numa comunidade indígena, todos podem usar a 
terra em função da relação de parentesco entre 
eles. Ninguém passa fome por não ter onde plantar, 
caçar, pescar; Não há patrões e empregados: nem 
ricos, nem pobres. 
 A terra pertence à comunidade. Isso não 
quer dizer que a propriedade seja coletiva ou que 
todos trabalhem juntos. Embora a terra seja da 
comunidade, o que cada indivíduo ou cada grupo 
de parentes possui é bem definido. Cada índio ou 
grupo de parentes tem a própria roça e não deve 
roubar a plantação dos outros. Há muita troca de 
trabalho; é comum que um homem ajude um 
parente na roça durante alguns dias, para mais 
adiante receber a retribuição. Existe também a 
obrigação de trocar presentes. 
 Enfim, não existe a preocupação em 
acumular, como em nossa sociedade. Tudo o que 
os índios produzem serve para usarem, darem, 
para poderem ser generosos uns com os outros: 
para eles, isso significa ser rico, generoso. 

Fernando Portela e Betty Minolin. 
 A questão do Índio. São Paulo, Ática, 1989. 

 
 
De acordo com o texto acima, responda as 
questões 1, 2, 3, 4 e 5: 
 
01. O que mais chama atenção dos autores na 
sociedade indígena? 
A) a existência de uma fraternidade. 
B) o livre comércio. 
C) a existência de uma igualdade. 
D) muitas famílias unidas. 
E) a existência de um forte escambo. 
 
02. Numa sociedade indígena todos tem acesso à 
terra, conseqüência disso não há nesta sociedade: 
A) violência. 
B) fome. 
C) doenças. 
D) mortes. 
E) desastres. 
 
03. A quem pertence a terra? 
A) ao chefe da tribo. 
B) ao cacique. 
C) aos que trabalham. 
D) a todos da comunidade. 
E) apenas aos homens. 
 
04. Como funciona o trabalho na sociedade 
indígena? 
A) há muita troca de trabalho, ajuda mútua. 
B) cada um faz o seu trabalho. 
C) todos tem salários baixos. 
D) o chefe da comunidade faz a divisão do lucro. 
E) só as mulheres trabalham.  

05. O que significa ser rico para os índios? 
A) possuir muitas terras. 
B) ter muito dinheiro. 
C) ter muitos bens. 
D) ter muito comida e saúde. 
E) não existe a preocupação em acumular, o 

importante é ter para ser generoso uns com os 
outros. 

 
06. Marque a opção em que TODOS os vocábulos 
se completam com a letra “s”: 
A) pesqui__a, ga__olina, ali__erce. 
B) e__ótico, talve__, ala__ão. 
C) atrá__, preten__ão, atra__o. 
D) bati__ar, bu__ina, pra__o. 
E) valori__ar, avestru__, Mastru__. 
 
07. Qual alternativa em que as palavras estão 
escritas INCORRETAMENTE? 
A) misanga, obceno, iracível. 
B) maçarico, cetim, assessoria. 
C) excesso, miscelânea, rescisão. 
D) xampu, jabuti, represa. 
E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
08. Leia os provérbios abaixo e marque aquele que 
apresenta substantivos abstratos: 
A) Água mole em pedra dura tanto bate até que 

fura. 
B) De grão em grão a galinha enche o papo. 
C) A roupa suja lava-se em casa. 
D) Enquanto há vida, há esperança. 
E) Em casa de ferreiro, espeto de pau. 
 
09. Marque a opção em que TODOS os ditongos 
são crescentes: 
A) mágoa, queijo, autógrafo. 
B) vício, régua, cárie. 
C) sapateiro, pai, vitória. 
D) boi, gratuito, deixou. 
E) vaia, baia, pai. 
 
10. O feminino das frases abaixo está correto, 
EXCETO: 
A) O turista acidental = A turista acidental. 
B) Presidente por um dia = Presidenta por um dia. 
C) Rei por acaso = Rainha por acaso.  
D) O fada do dente = A fada do dente. 
E) O herói por acidente = A herói por acidente. 
 
11. “Nós respeitamos o patrimônio público”. Como 
podemos classificar “Nós” nesta frase?  
A) Sujeito e pronome. 
B) Verbo e adjetivo. 
C) Adjunto adnominal e artigo. 
D) Sujeito composto e adjetivo. 
E) Pronome e sujeito composto. 
 
12.  Os verbos deixar, controlar e gostar, são: 
A) da 2ª. conjugação. 
B) da 1ª. conjugação. 
C) da 3ª. conjugação. 
D) 1ª, 2ª. e 3ª conjugação, respectivamente. 
E) ) 3ª, 1ª e  2ª conjugação, respectivamente. 
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13. Indica uma ação completamente concluída, 
exemplo: Os pássaros voaram ao amanhecer. 
Estamos nos referindo ao: 
A) Presente do Modo Indicativo. 
B) Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo. 
C) Pretérito Perfeito do Modo Indicativo. 
D) Pretérito Mais do que Perfeito do Modo 

Indicativo. 
E) Futuro do Pretérito. 
 
14. Marque a opção em que a crase está aplicada 
INCORRETAMENTE: 
A) Saímos à noite. 
B) Sentou-se à direita. 
C) Era bonito o entardecer à beira do lago. 
D) Dormimos à tarde. 
E) Os pais observavam os filhos à distância. 
 
15. Na oração: “Este homem parece uma criança”, 
o termo destacado é um: 
A) sujeito. 
B) predicado verbal. 
C) predicativo do objeto. 
D) predicado nominal. 
E) predicado verbo-nominal. 
 
16. Assinale a alternativa em que todos os 
Municípios são limítrofes com o Município de 
Quixadá: 
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. 
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. 
C) Quixeramobim,   Jaguaretama,    Russas   e 

Ibaretama. 
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. 
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama. 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
A) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. 
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Nossa Senhora Aparecida. 
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do 
Município de Quixadá. 

 
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, marque a alternativa correta: 
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Henrique Façanha. 
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a 
Sagrada Família. 

19. Sobre o Município de Quixadá, é correto 
afirmar: 
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Marcelo Duarte. 
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da 

arquitetura antiga do Município de Quixadá. 
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Santa Rita. 
 
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a 
alternativa correta: 
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são 

acidentes geográficos do Município de Quixadá. 
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do 

Município de Quixadá. 
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri. 
D) O Município de maior extensão territorial, 

limítrofe com o Município de Quixadá é o 
Município de Ibaretama.  

E) O Município de Quixadá foi desmembrado do 
Município de Banabuiú. 

 
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o 

Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao 
Município de Quixadá. 

B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o 
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de 
Quixadá. 

C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 
1911, o Município aparece constituído de 4 
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo 
Estevão e São Francisco da Califórnia. 

D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o 
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de 
Quixadá. 

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de 
outubro de 1950, o Município aparece 
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de 
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, 
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da 
Califórnia. 

 
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de 

dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul 
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá 
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a 
denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-
se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se 
Floriano. 

B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de 
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a 
denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a 
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominar-
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se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama 
e Água Boa a denominar-se Rinaré. 

C) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, 
o Distrito de Cacimba Nova, passou a 
denominar-se Dom Maurício. 

D) No quadro fixado para vigorar no período de 
1939-1943, o Município é constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água 
Boa,ex-Boa Água, Caiçarinha, Choró, 
Estevão,ex-Serra do Estevão, Custódio, 
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, 
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará. 

E) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 
1950, o Município aparece constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), 
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama 
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-
Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará. 

 
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 

1963, desmembra do Município de Quixadá o 
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de 
Município. 

B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: 
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará. 

C) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro 
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os 
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, 
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom 
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples 
Distrito). 

E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1968, o Município é constituído de 13 
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró, 
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá 
e Tapuiará. 

 
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro 

de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e 
Juá e anexados ao Município de Quixadá. 

B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 
1995, o Município é constituído de 11 distritos: 
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, 
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama, 
São Bernardo, São João dos Queirozes e 
Tapuiará. 

C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro 
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de 
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, 
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, 
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, 
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte 
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, 
Planalto Universitário, Putiú, São João e 
Triângulo. 

 
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 
2010, qual a posição no ranking do Estado do 
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se 
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano? 
A) 13ª posição. 
B) 14ª posição. 
C) 15ª posição. 
D) 16ª posição. 
E) 17ª posição. 
 
26. De acordo com o artigo 7º, da Lei nº 11.350, de 
5 de outubro de 2006, o Agente de Combate às 
Endemias deverá preencher os seguintes requisitos 
para o exercício da atividade: 
A) Haver concluído, com aproveitamento, curso 

introdutório de formação inicial e continuada; e 
haver concluído o ensino fundamental. 

B) Residir na área da comunidade em que vai atuar 
desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público; haver concluído, com 
aproveitamento, curso introdutório de formação 
inicial e continuada. 

C) Ter sido aprovado em processo seletivo público 
de provas ou de provas e títulos e residir na área 
da comunidade em que vai atuar. 

D) Haver concluído, com aproveitamento, curso 
introdutório de formação inicial e continuada; e 
haver concluído o ensino médio. 

E) Os Agentes de Combate às Endemias, admitidos 
pelos gestores locais do SUS e pela Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do 
disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição 
Federal, sempre serão submetidos ao regime 
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT. 

 
27. O Agente de Combate às Endemias executa 
atividades de grande complexidade, que envolve 
planejamento, supervisão, coordenação e execução 
de trabalhos relacionados com os processos do 
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS), 
de acordo com as necessidades do gestor 
municipal e do perfil epidemiológico de cada 
territorialidade. Suas atribuições de acordo com a 
Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006,são:  
A) O exercício de atividades de prevenção e 

controle de doenças e promoção da saúde, 
desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do 
enfermeiro. 
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B) O exercício de atividades de prevenção e 
controle de doenças, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS e sob 
supervisão do gestor de cada ente federado. 

C) O exercício de atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de 
cada ente federado. 

D) O exercício de atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com 
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal, distrital, estadual ou federal.  

E) O exercício de atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, realizando registro, para fins exclusivos 
de controle e planejamento das ações de saúde, 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde. 

 
28. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
zoonoses como “Doenças ou infecções 
naturalmente transmissíveis entre animais 
vertebrados e seres humanos”. Sobre a 
classificação das zoonoses, segundo o sentido da 
transmissão, responda V para as alternativas 
verdadeiras e F para as alternativas falsas: 
(    ) Antropozoonoses é definida por agentes de 

doenças que são perpetuados pela 
transmissão entre animais, porém que 
podem, eventualmente, acometer seres 
humanos. Como exemplo, podemos citar a 
Raiva. 

(    ) Zooanthroponoses, é definida por agentes 
de doenças que são perpetuados pela 
transmissão entre seres humanos, porém 
que podem, eventualmente, acometer 
animais. Como exemplo, podemos citar a 
Tuberculose em animais pelo 
Mycobacterium Tuberculosis, bacilo do tipo 
humano. 

(    ) Amphixenosis, é definida por agentes de 
doenças que se transmite com igual 
intensidade entre animais, entre os seres 
humanos e também entre animais e seres 
humanos. Como exemplo podemos citar a 
Estafilococose. 

(    ) Ciclozoonoses é definida devido o agente 
necessitar obrigatoriamente passar por 
duas espécies distintas de animais 
vertebrados para que o seu ciclo se 
complete. Como exemplo, podemos citar a 
Toxoplasmose e a Toxocaríase. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
A) V, V, F, V. 
B) F, F, V, V. 
C) F, V, F, F. 
D) F, V, V, F. 
E) V, V, V, F. 

29. Doença parasitária dos carnívoros domésticos, 
naturalmente transmissíveis ao homem:  
A) Raiva. 
B) Dirofilariose. 
C) Dermatofitoses. 
D) Tuberculose. 
E) Mononucleose Infecciosa. 
 
30. De acordo com a Portaria Nº 1.271, de 6 de 
junho de 2014, para fins de notificação compulsória 
de importância nacional, são considerados os 
seguintes conceitos: 
I. Agravo: qualquer dano à integridade física ou 

mental do indivíduo, provocado por 
circunstâncias nocivas, tais como acidentes, 
intoxicações por substâncias químicas, abuso de 
drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e 
lesão autoprovocada. 

II. Autoridades de saúde: são Prefeitos, 
Governadores, Deputados, Senadores e 
Presidente da República, responsáveis pela 
vigilância em saúde em cada esfera de gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

III. Doença: enfermidade ou estado clínico, 
independente de origem ou fonte, que 
represente ou possa representar um dano 
significativo para os seres humanos; 

IV. Epizootia: são aquelas doenças associadas à 
ingestão de alimentos de origem animal que 
possa apresentar riscos à saúde pública. 

 
Estão corretamente descritas as alternativas: 
A) I e IV apenas. 
B) I, II e III apenas. 
C) II, III e lV apenas. 
D) I e III apenas. 
E) II e IV. 
 
31. A Notificação Compulsória Negativa é a 
comunicação semanal realizada pelo responsável 
do estabelecimento de saúde à autoridade de 
saúde, informando que na semana epidemiológica: 
A) Não foi identificado nenhuma doença, agravo ou 

evento de saúde pública constante da Lista de 
Notificação Compulsória. 

B) Houve casos de alguma doença, agravo ou 
evento de saúde pública, constante da Lista de 
Notificação Compulsória, mas não foi notificado 
por esquecimento. 

C) Houve casos de alguma doença, agravo ou 
evento de saúde pública, constante da Lista de 
Notificação Compulsória, mas não foi notificado 
por falha no sistema de informação. 

D) Não realizar a notificação por falta de alguma 
doença, agravo ou evento de saúde pública, 
constante da Lista de Notificação Compulsória, 
configura a notificação negativa. 

E) Os resultados dos exames solicitados para os 
pacientes que estavam em investigação por uma 
doença presente na Lista de Notificação 
Compulsória foram negativos. 
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32. São chamados Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, todo o objeto que possa proteger o 
trabalhador, evitando o contato com agentes 
tóxicos, exposição a ruídos, objetos perfurantes 
entre outros. São exemplos de EPIs: 
A) Luva nitrílica, capacete de aba larga, protetor 

auricular, máscara semifacial, máscara facial 
completa, óculos de segurança, avental 
impermeável, calças e camisas de brim, 
calçados de segurança, aquários ou tanques 
que contenham peixes. 

B) Luva nitrílica, capacete de aba larga, protetor 
auricular, máscara semifacial, óculos de 
segurança, avental impermeável, calças e 
camisas de brim, calçados de segurança, latas, 
plásticos, e outros depósitos descartáveis. 

C) Luva nitrílica, capacete de aba larga, protetor 
auricular, máscara semifacial, óculos, avental 
impermeável, uniformes, protetor solar. 

D) Luva nitrílica, capacete de aba larga, protetor 
auricular, máscara semifacial, óculos, avental 
impermeável, calças e camisas de brim, 
calçados de segurança, copos e garrafas 
descartáveis. 

E) Luva nitrílica, capacete de aba larga, protetor 
auricular, máscara semifacial, máscara facial 
completa, óculos de segurança, avental 
impermeável, calças e camisas de brim, 
calçados de segurança. 

 
33. Em termos gerais, os indicadores são medidas-
síntese que contêm informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de 
saúde, bem como do desempenho do sistema de 
saúde. Sobre os indicadores de saúde é 
INCORRETO afirmar:  
A) Traduzem diretamente a situação de saúde (ou 

sua falta) em um grupo populacional, tendo 
como exemplo a mortalidade e a morbidade. 

B) Referem às condições ambientais que 
influenciam a área de saúde, tendo como 
exemplo o abastecimento de água e a rede de 
esgotos. 

C) Medem os recursos materiais e humanos 
relacionados às atividades de saúde, tendo 
como exemplo o número de profissionais de 
saúde e o número de leitos hospitalares em 
relação à população.  

D) São medidas que avaliam o tempo como 
principal variável, mas não consideram o 
espaço, por isso são somente usados para 
indicar alguns problemas. 

E) Apesar de bastante úteis, os indicadores não 
devem ser utilizados como ferramentas para 
auxiliar o gerenciamento da qualidade.  

 
34. Cólera, Dengue, Leptospirose e Hanseníase 
são doenças de interesse para a saúde pública. 
Sobre o assunto, analise as alternativas e assinale 
a informação INCORRETA. 
A) Cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda 

causada pelo vibrio cholerae.  É uma doença 
típica de regiões que sofrem problemas de 

abastecimento de água tratada, sujeira e os 
esgotos a céu aberto. 

B) Dengue atualmente é uma das mais importantes 
arboviroses que afeta o ser humano e constitui 
sério problema de saúde pública no mundo. 

C) Leptospirose é um importante problema de 
saúde pública no Brasil, e em outros países 
tropicais em desenvolvimento, devido à alta 
incidência nas populações que vivem 
aglomerações urbanas sem adequada 
infraestrutura sanitárias e com infestações de 
répteis. 

D) Em áreas afetadas pela hanseníase, o paciente 
apresenta perda de sensibilidade, perda de 
pelos e ausência de transpiração; quando 
lesiona o nervo da região em que se manifestou 
a doença, causa dormência e perda de tônus 
muscular na área. 

E) O tempo médio do ciclo da dengue é de 5 a 6 
dias, e o intervalo entre a picada e a 
manifestação da doença chama-se período de 
incubação. É só depois desse período que os 
sintomas aparecem. Geralmente os sintomas se 
manifestam a partir do terceiro dia depois da 
picada do mosquito. 

 
35. A transmissão da Dengue se faz pela picada do 
mosquito Aedes Aegypti, no ciclo:  
A) Cão - aedes aegypti - humano - aedes aegypti – 

cão. 
B) Aedes aegypti - humano - aedes aegypti. 
C) Febre alta variando de 39°c a 40°c, seguida de 

cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, 
astenia, dor abdominal, náuseas, vômitos, com 
duração de cerca de 5 a 7 dias. 

D) Ovo, larva, pupa e adulto. 
E) Humano – aedes aegypti – humano. 
 
36. O Agente de Combate às Endemias é 
fundamental no desenvolvimento de ações como 
educação em saúde e mobilização comunitária, 
com a finalidade de prevenção e combate às 
endemias. Analise as assertivas que fazem parte 
das atribuições dos agentes de endemias no 
combate ao vetor da dengue:  
I. Vacinação de cães e gatos. 
II. Realizar pesquisa larvária em imóveis para 

levantamento de índices. 
III. Descobrimento de focos e eliminação. 
IV. Ferver a água durante 3 minutos. 
V. Orientar a população com relação aos meios de 

evitar a proliferação dos vetores. 
VI. Repassar as informações coletadas no trabalho 

de campo para seu supervisor. 
VII. Executar tratamento focal em recipientes que 

não podem ser eliminados. 
 
Estão corretamente descritas as alternativas: 
A) I, II, III, IV e V apenas. 
B) II, III, IV, V, VI apenas. 
C) II, III, V, VI, VII apenas. 
D) III, IV, V, VI e VII apenas. 
E) I, III, IV e VI apenas. 
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37. Sob os tipos de controle dos vetores da dengue, 
relacione as colunas e responda, em seguida, a 
sequência correta: 
 
1- MECÂNICO (  ) Uso de instrumentos jurídicos. 

 
2- BIOLÓGICO ( ) Consiste na repressão de 

pragas utilizando inimigos 
naturais específicos, como 
predadores, parasitas ou 
patógenos. 
 

3- LEGAL ( ) Caracterizado por envolver 
ações de saneamento básico com 
resultados permanentes. 
 

4- QUÍMICO (   ) Última alternativa de controle. 
 
A) 3, 1, 2, 4. 
B) 3, 2, 4, 1. 
C) 3, 2, 1, 4. 
D) 3, 1, 4, 2. 
E) 2, 3, 4, 1. 
 
38. Em uma visita de rotina, o Agente de Combate 
às Endemias percebe em um idoso de 69 anos 
manchas avermelhadas e alguns machucados. 
Questionado sobre esses achados, o idoso afirma 
que tem as manchas a pouco mais de seis meses e 
os machucados ele não consegue explicar a 
origem. Qual a primeira conduta que o Agente de 
Combate às Endemias deve tomar na suspeita de 
Hanseníase? 
A) Realizar os testes de sensibilidade no paciente. 
B) Encaminhar à unidade de saúde mais próxima 

de sua residência. 
C) Encaminhar diretamente ao dermatologista no 

centro de especialidades. 
D) Encaminhar os contatos intradomiciliares para 

avaliação na unidade de saúde. 
E) Solicitar a visita do médico à residência do 

paciente para a prescrição do tratamento. 
 
39. O saneamento básico pode ser compreendido 
como um conjunto de medidas adotadas em uma 
região, para melhorar a vida e a saúde dos 
habitantes, impedindo que fatores físicos de efeitos 
nocivos possam prejudicar as pessoas no seu 
estado de saúde. A oferta do saneamento associa 
sistemas constituídos por uma infraestrutura física e 
uma estrutura educacional, legal e institucional, que 
abrange os seguintes serviços, EXCETO: 
A) Abastecimento de água às populações, com a 

qualidade compatível com a proteção de sua 
saúde e em quantidade suficiente para a 
garantia de condições básicas de conforto. 

B) Coleta, tratamento e disposição ambientalmente 
adequada e sanitariamente segura de águas 
residuárias (esgotos sanitários, resíduos líquidos 
industriais e agrícolas). 

C) Acondicionamento, coleta, transporte e/ou 
destino final dos resíduos sólidos (incluindo os 

rejeitos provenientes das atividades doméstica, 
comercial e de serviços, industrial e pública). 

D) Analise de águas pluviais e contribuindo para 
empoçamentos e inundações. 

E) Limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e 
tratamento de resíduos. 

 
40. Atua por contato com o inseto e consiste na 
aplicação de grandes partículas do inseticida que 
ofereça estabilidade química. O objetivo é atingir o 
mosquito adulto que pousar na área tratada. O texto 
se refere a que tipo de tratamento de vetores da 
dengue? 
A) Habitual. 
B) Espacial. 
C) Focal. 
D) Local. 
E) Residual. 
 
41. Doenças transmitidas por roedores podem ser 
muito graves e levar a morte. A maioria delas é 
causada pelos ratos, como: 
A) Alergia respiratória, raiva, esporotricose, sarna. 
B) Salmonelose, triquinose, micoses, hantavirose. 
C) Leptospirose, peste bubônica, esporotricose. 
D) Ancilostomíase, sarnas, micoses, leptospirose. 
E) Peste bubônica, hanseníase, salmonelose, han-

tavirose.  
 
42. O (A)______________ e a (o)______________ 
são doenças exantemáticas agudas, de etiologia 
viral, que apresentam alta contagiosidade, 
acometendo, principalmente, crianças, 
particularmente desnutridas e menores de 1 ano de 
idade. 
A) Varicela e Rota vírus. 
B) Dipilidiase; Dirofilariose. 
C) Toxoplasmose; Leishmaniose visceral. 
D) Sarampo; Rubéola. 
E) Dirofilariose, Rota vírus. 
 
43. Significa a ocorrência de casos novos 
relacionados à unidade de intervalo de tempo, dia, 
semana, mês ou ano. O texto refere-se a (o): 
A) Coeficiente de prevalência. 
B) Coeficiente de incidência. 
C) Coeficiente Específico de Mortalidade por causa 

selecionada. 
D) Coeficiente de Mortalidade Geral por Dengue. 
E) Coeficientes   Específicos   de  Mortalidade  por 

causas evitáveis. 
 
44. Em relação à febre amarela, é INCORRETO 
afirmar. 
A) É uma doença infecciosa grave, causada por 

vírus e transmitida por vetores. 
B) A maioria dos infectados se recupera bem e 

adquire imunização permanente contra a febre 
amarela. 

C) No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor 
da febre amarela é, principalmente, o mos-
quito Haemagogus. Já no meio urbano, a 

http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
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transmissão se dá através do mosquito Aedes 
aegypti (o mesmo da dengue). 

D) Ainda não existe vacina para prevenção e 
controle da doença. 

E) Todas estão corretas. 
 
45. Em relação à Leishmaniose Visceral (LV) e à 
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 
marque V ou F e responda a sequência correta: 
 
(    ) A Leishmaniose Visceral é causada pela 

Leishmania Chagassi. 
(    ) A transmissão da Leishmaniose Visceral e 

da Leishmaniose Tegumentar Americana 
ocorre por meio da picada do inseto (vetor 
da doença) infectado. 

(    ) A Leishmaniose Tegumentar Americana é 
caracterizada pelo aparecimento de lesões 
ulceradas (feridas) na pele e ou nas 
mucosas. 

(    ) A vacinação é utilizada como meio de 
controle da Leishmaniose Visceral e da 
Leishmaniose Tegumentar Americana. 

 
A) V, V, F, V. 
B) F, V, V, V. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, F, F. 
E) V, V, V, F. 
 
46. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 
a Lei n° 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. A Comissão Intergestora Regional. 
IV. A Comissão Intergestores Bibartite. 
 
Está correto afirmar em: 
A) I, II e III apenas. 
B) I e II apenas. 
C) III e IV apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) II e III apenas. 
 
47. O SUS pode ser entendido a partir de um 
núcleo comum (único), que concentra os princípios 
doutrinários, e uma forma de organização e 
operacionalização, os princípios organizativos. São 
Princípios Organizativos do SUS: 
I. Universalização e Integralidade. 
II. Regionalização e Hierarquização. 
III. Descentralização e Comando Único.  
IV. Participação popular e Equidade. 
 
Está correto afirmar em: 
A) I, II, III, IV. 
B) I e IV apenas. 
C) II e III apenas. 
D) II, III e IV apenas. 
E) III e IV apenas. 

 
48. O SUS tem como diretriz constitucional a 
descentralização, ao mesmo tempo em que, 
também por conceituação constitucional (art. 198, 
caput), se constitui como o resultado da integração 
das ações e serviços públicos em rede 
regionalizada e hierarquizada. Conforme previsto no 
Decreto Federal nº 7.508, de 2011, para ser 
instituída a Região de Saúde deve conter, no 
mínimo, ações e serviços de: 
A) Atenção primária; urgência e emergência;  

atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar; vigilância em saúde. 

B) Atenção primária; atenção psicossocial; atenção 
hospitalar; vigilância em saúde. 

C) Atenção primária;  urgência e emergência; 
atenção hospitalar e vigilância em saúde. 

D) Atenção hospitalar; urgência e emergência; 
atenção primária. 

E) Atenção primária; serviços especiais de acesso 
aberto; urgência e emergência; atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar; 
vigilância em saúde; acesso universal e 
igualitário; e mapa da Saúde. 

 
49. A política social organizada como política de 
Estado no Brasil iniciou-se no início do Século XX 
com medidas de saúde pública pontuais. Entre elas 
destacamos:  
A) Lei da Vacinação Obrigatória. 
B) Ampliação e extensão dos direitos sociais. 
C) Pacto pela Saúde. 
D) Programa Saúde da Família. 
E) Mapa da Saúde. 
 
50. São atribuições do Sistema Único de Saúde 
(SUS), EXCETO: 
A) Definir as instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e de fiscalização das ações e serviços 
de saúde; 

B) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico.  

C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 
o controle de seu teor nutricional, bem como 
bebidas e águas para consumo humano. 

D) Elaborar normas técnico-científicas de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde. 

E) Atuar na fiscalização e na graduação dos cursos 
de saúde tanto de médio quanto superior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm

