TESTE SELETIVO EDITAL Nº 006/2016
MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
DATA: 17/04/2016
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30
(TRINTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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01 - Dos enunciados abaixo, assinale a alternativa na qual a palavra “que” foi
empregada com a função de pronome relativo:
a)
Todos perceberam que você estava nervoso.
b)
Não leia no escuro, que faz mal à vista.
c)
Os dias que passam não voltam mais.
d)
Comprarei o livro, desde que não esteja esgotado.
02 - Indique a sentença na qual, por meio de preposição, um substantivo passou a
exercer função própria de adjetivo:
a)
Saiu para fazer compras.
b)
A casa de Pedro é grande e moderna.
c)
Ela tem que aprender a ficar quieta na sala.
d)
O seu livro está sobre a mesa.
03 - Indique a alternativa cuja sentença apresenta erro quanto ao uso do artigo:
a)
Vi essa notícia em O Estadão.
b)
Todos os livros foram vendidos na primeira semana após lançamento.
c)
Li a notícia em O estado de São Paulo.
d)
O país cujo o presidente morreu está de luto.
04 - Assinale a alternativa correta:
a)
Mostraram-me quatro vestidos. Comprei
b)
Mostraram-me quatro vestidos. Comprei
c)
Mostraram-me quatro vestidos. Comprei
d)
Mostraram-me quatro vestidos. Comprei

todos quatro.
todos quatro vestidos.
todos os quatro.
a todos quatro vestidos.

05 - Em qual das alternativas abaixo o numeral destacado é classificado como
numeral substantivo?
a)
Encontraram cem reais no banheiro masculino.
b)
Ambos os alunos passaram no vestibular.
c)
Estou refazendo este trabalho pela quinta vez hoje.
d)
As duas viajaram de trem.
06 - Identifique a alternativa em que existe uma conjunção integrante:
a)
Não sei se Maria virá.
b)
Este é o motivo por que luto.
c)
Não compreendo o motivo que a levou a isso.
d)
Esperava o guia que me levaria ao meu destino.
07 - A quantia de R$ 2.500,00, aplicada a juros compostos durante 4 meses, à taxa de
3% ao mês, produz um montante final, em reais, que mais se aproxima de:
a)
R$ 2.700,00.
b)
R$ 2.800,00.
c)
R$ 2.813,00.
d)
R$ 2.835,00.
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08 - Certa loja vende piscinas de fibra com dimensões 6m de comprimento, por 3m de
largura por 1,20m de profundidade. Pode-se afirmar que a capacidade dessa piscina,
em litros, é de:
a)
1.800.
b)
3.600.
c)
18.000.
d)
21.600.
09 - Uma urna contém exatamente 20 bolas numeradas de 1 a 20. Ao retirar-se
aleatoriamente uma bola dessa urna, a probabilidade de sair um número que não seja
múltiplo de 4 é de:
a)
3/4.
b)
2/4.
c)
4/20.
d)
5/20.
10 - Duas canetas e 3 lápis custam, juntos, R$9,80. Cinco canetas e 4 lápis custam,
juntos, R$18,20. Sabendo que tanto as canetas são idênticas entre si, como também
os lápis, pode-se afirmar que uma caneta e um lápis custam juntos:
a)
R$ 3,80.
b)
R$ 4,00.
c)
R$ 4,20.
d)
R$ 4,40.
11 - No dia 17 de abril de 2016, haverá uma votação de suma importância na Câmara
dos Deputados, o impeachment da Dilma. Quantos votos favoráveis ao mesmo são
necessários?
a)
São necessários 343 votos.
b)
São necessários 342 votos.
c)
São necessários 344 votos.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
12 - Em caso de aprovação do impeachment da Dilma, quem assumirá a Presidência
da República?
a)
O Vice Presidente da República.
b)
O Presidente da Câmara.
c)
O Presidente do Senado.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
13 - O município de Iporã está localizado em qual região do Paraná?
a)
Norte.
b)
Sul.
c)
Noroeste.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - Nas décadas de 1940 e 1950, a área que corresponde ao atual município de
Iporã pertencia às terras dos municípios de:
a)
Peabiru e parte de Campo Mourão.
b)
Cruzeiro do Oeste.
c)
Umuarama.
d)
Nenhuma das alternativas anteriores.
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15 - São atribuições dos Agentes de Combate às Endemias, EXCETO:
a)
Exercício de atividades de vigilância em prol das famílias e comunidades assistidas.
b)
Prevenção e controle de doenças em prol das famílias e comunidades assistidas.
c)
Promoção da saúde em prol das famílias e comunidades assistidas.
d)
Auxiliar e observar o uso de medicamentos em prol das famílias e comunidades assistidas.
16 - Historicamente, a atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação,
implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da
saúde, portanto, a promoção à saúde realiza-se na articulação, EXCETO:
a)
Sujeito - Coletivo; Clínica - Política.
b)
Público - Privado; Setor Sanitário - Outros Setores.
c)
Envolvimento político direto; direcionar-se diretamente à gerência regional.
d)
Estado- Sociedade; Clínica- Política.
17 - São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico
e social a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
I.
b)
II.
c)
III.
d)
Todas acima estão corretas.
18 - Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a
ausência de doença. Assumido o conceito da Organização Mundial da Saúde - OMS,
assinale a alternativa CORRETA:
a)
Nenhum ser humano (ou população) será totalmente saudável ou totalmente doente.
b)
Saúde é um direito de todos, porém não define o crescimento e desenvolvimento do ser
humano.
c)
A condição de saúde não é produzida nas relações com o meio físico, econômico e
sociocultural.
d)
Adotar hábitos de autocuidado, respeitando as possibilidades mas não os limites do
próprio corpo.
19 - Para realizar o trabalho de conscientização comunitária são oferecidas à
população palestras, visitas domiciliares, campanhas nos meios de comunicação e
exposição de materiais usados nas rotinas de trabalho. São tipos de CONTROLE DOS
VETORES DA DENGUE:
a)
Controle mecânico.
b)
Controle Biológico e Legal.
c)
Controle químico.
d)
Todas acima estão corretas.
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20 - São chamados de EPI’s:
a)
Tudo que organize e prepare criadouros para posterior avaliação larvária.
b)
Todo objeto que possa proteger o trabalhador, evitando o contato com agentes tóxicos,
exposição a ruídos, objetos perfurantes etc. Podem ser equipamentos ou vestuários.
c)
É aquele criadouro que foi destruído ou inutilizado pelo agente de endemias,
desclassificado para avaliação.
d)
Uniformes estabelecidos pelo diretor, constituindo camiseta com logo do município.
21 - Na prevenção da Malária e na promoção da melhoria de condições ambientais, é
CORRETO:
a)
Realizar ações de educação em saúde, mas não mobilização social.
b)
Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental, com o
objetivo de fazer o controle de vetores.
c)
Não realizar a aplicação de larvicidas químico e biológico, quando indicado.
d)
Não é necessário orientar o uso de medidas de proteção individual e familiar na prevenção
da malária.
22 - Inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço; febre irregular,
prolongada; anemia; indisposição; palidez da pele e ou das mucosas; falta de apetite;
perda de peso, são sintomas de uma doença chamada:
a)
Dengue.
b)
Tuberculose.
c)
Leishmaniose.
d)
Malária.
23 - Um ambiente característico e propício à ocorrência da _____________é aquele
de baixo nível socioeconômico, pobreza, promiscuidade, prevalente em grande
medida no meio rural e na periferia das grandes cidades. Entretanto, essas
características vêm se modificando, principalmente, nos estados das regiões Sudeste
e Centro-Oeste, onde a ____________________ se encontra urbanizada. Assinale a
alternativa que completa CORRETAMENTE as duas lacunas:
a)
Leishmaniose Visceral, Leishmaniose Visceral.
b)
Dengue, Esquistossome.
c)
Esquistossomose, Leishmaniose Visceral.
d)
Malária, Dengue.
24 - Analise o modo de transmissão das seguintes doenças para o ser humano:
I - Dengue no Brasil: através da picada do vetor fêmea contaminado Aedes aegypti.
II - Esquistossomose: contato com água doce contaminada com formas larvais do
parasita Schistosoma.
III - Leishmaniose tegumentar americana (LTA) – causada por vetores- insetos
denominados flebotomíneos, através da picada de insetos transmissores infectados.
Há transmissão de pessoa a pessoa.
IV - Malária: causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida ao
homem por fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles.
Está INCORRETO:
a)
I.
b)
II.
c)
III.
d)
IV.
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25 - A Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde são características da:
a)
Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
b)
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.
c)
Lei 8.142, de 19 de setembro de 1990.
d)
Lei 8.080, de 28 de dezembro de 1990.
26 - São funções da vigilância epidemiológica:
I - Coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos
dados processados.
II - Recomendação das medidas de prevenção e controle apropriados.
III
Promoção
das
ações
de
prevenção
e
controle
indicados.
IV - Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de
informações pertinentes.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)
I e II.
b)
II e III.
c)
III e IV.
d)
Todas as alternativas estão corretas.
27 - De acordo com a Lei n 8080/90, NÃO é dever do Estado:
a)
Garantir a saúde.
b)
Assegurar acesso universal e igualitário às ações, porém não aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
c)
Formular e executar políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças e de outros agravos.
d)
Não excluir pessoas, família, empresas e sociedade.
28 - A degradação dos recursos naturais e a contaminação da água vêm crescendo e
trazendo graves consequências para o ambiente e para a saúde humana. São
responsáveis por essa contaminação, EXCETO:
a)
Fertilizantes e outros químicos.
b)
Despejo ou descarga de resíduos químicos letais (mercúrio, benzeno, enxofre, entre
outros).
c)
Desprezar resíduo de leite, quando não consumido.
d)
Por meio do despejo de dejetos líquidos de suínos.
29 - Aos 2 (dois) meses de idade a criança deverá ser vacinada com os seguintes
imunobiológicos:
a)
Tríplice bacteriana, Sabin e Hib.
b)
Tetravalente, VOP e Rotavírus.
c)
Pentavalente, Pneumo, Rotavírus e VIP.
d)
Pentavalente, tríplice bacteriana e BCG.

6

30 - A separação de lixo evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis,
aumentando o valor agregado destes e diminuindo os custos de reciclagem. Coleta
seletiva ou recolha seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que
são possíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. São
principalmente:
a)
Diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros.
b)
Sapatos e roupas.
c)
Tábuas de madeira e quadros.
d)
Nenhuma das alternativas acima.

DESTAQUE AQUI

-------------------------------------------------------------------------------------------------PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS
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