
TAQUARITINGA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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ESPECÍFICAS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas em detrimento dos serviços assistenciais, é uma
diretriz de organização das ações e serviços públicos de saúde.
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com um conjunto de diretrizes a fim de
tolher a participação da comunidade.
III. De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, lei
complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco
anos,  estabelecerá  as  normas  de  fiscalização,  avaliação  e
controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual,
distrital e municipal.
IV.  Ao  sistema  único  de  saúde  compete,  além  de  outras
atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) No que tange à saúde no Brasil, a Constituição Federal de
1988 determina que o sistema único de saúde será financiado,
nos  termos  do  art.  8.080,  com recursos  do  orçamento  da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, exclusivamente.
b) De acordo com a Constituição Federal de 88, a assistência à
saúde é livre à iniciativa privada.
c) De acordo com a Constituição Federal de 88, ao sistema
único de saúde compete controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos  e  substâncias  de interesse para  a  saúde além de
outras atribuições, nos termos da lei.
d)  Ao  sistema  único  de  saúde  compete,  além  de  outras
atribuições, nos termos da lei, executar as ações de vigilância
sanitária  e  epidemiológica,  bem  como  as  de  saúde  do
trabalhador.
e)  Ao  sistema  único  de  saúde  compete,  além  de  outras
atribuições,  nos  termos  da  lei,  fiscalizar  e  inspecionar
alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional,
bem como bebidas e águas para consumo humano.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88,
art.  198,  §  3º,  lei  complementar,  que será  reavaliada  pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá os percentuais de que
trata o § 2º.
b) De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, lei
complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco
anos, estabelecerá os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios,  objetivando  a  progressiva  redução  das
disparidades  regionais.
c)  A  Constituição  Federal  de  88  determina  que  lei

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada sete
anos, estabelecerá as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União em ações e serviços públicos de saúde.
d)  No artigo  199,  CF,  bem como em seu Parágrafo  1º,  as
normas  permitem  uma  transferência  de  poder  de
gerenciamento do SUS para a iniciativa privada, mas de forma
a impedir que o setor capitalizado aufira lucros em detrimento
da Administração Pública,  ou seja,  a iniciativa privada pode
auxiliar o Estado no gerenciamento da saúde do País, porém,
de  forma  a  não  obter  lucros  nos  moldes  da  especulação
negocial ou financeira. Este artigo é taxativo ao estabelecer
que a participação das instituições privadas no SUS depende
de  "contrato  de  direito  público  ou  convênio":  depende  da
manifestação de vontade do hospital,  não podendo ser ato
unilateral e autoritário do Poder Público.
e)  Ao  sistema  único  de  saúde  compete  participar  da
formulação  da  política  e  da  execução  das  ações  de
saneamento básico.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. No que tange à saúde no Brasil, a Constituição Federal de
1988 determina que este é um direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação.
II.  São de relevância  pública  as  ações e  serviços  de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação,  fiscalização  e  controle,  devendo  sua
execução  ser  feita  obrigatoriamente  de  forma  direta.
III. Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do
art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções
equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente
de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento  dos  requisitos  específicos,  fixados  em  lei,
para o seu exercício.
IV. De acordo com a Constituição Federal de 88, é permitida a
participação  direta  ou  indireta  de  empresas  ou  capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos
previstos em lei.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, os
Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e
serviços  públicos  de  saúde,  recursos  mínimos  derivados  da
aplicação  de  percentuais  calculados  sobre  o  produto  da
arrecadação dos impostos a que se refere o art.  155 e dos
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e
inciso  II,  deduzidas  as  parcelas  que  forem transferidas  aos
respectivos Municípios.
II. De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, os
Municípios  aplicarão,  anualmente,  em  ações  e  serviços
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de
percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que
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tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
III. A Constituição Federal de 88 veda aos gestores locais do
sistema único de saúde admitir agentes comunitários de saúde
e agentes  de  combate  às  endemias  por  meio  de  processo
seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
IV. Ao sistema único de saúde (SUS) não compete participar da
produção  de  medicamentos,  apenas  equipamentos,
imunobiológicos  e  hemoderivados.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  centralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de
governo, é uma diretriz de organização das ações e serviços
públicos de saúde, os quais integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único.
II.  De acordo com a Constituição Federal  de 88,  lei  federal
disporá  sobre  o  regime  jurídico  e  a  regulamentação  das
atividades  de  agente  comunitário  de  saúde  e  agente  de
combate às endemias.
III.  Ao  sistema  único  de  saúde  não  compete  ordenar  a
formação de recursos humanos na área de saúde, sendo tal
responsabilidade do Ministério da Educação.
IV. O sistema único de saúde (SUS) deve terceirizar o controle e
fiscalização da produção,  transporte,  guarda e utilização de
substâncias  e  produtos  psicoativos,  tóxicos  e  radioativos,
conforme a lei.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na vigilância de doenças transmissíveis,  principalmente as
agudas,  frequentemente  se  utilizam  definições  de  casos
suspeitos e caso confirmados.
I I .  A  malária  é  uma  doença  que  apresenta  caráter
holoendêmico.
III.  Não  são  mecanismos  desencadeantes  das  epidemias:
importação e incorporação de casos alóctones a populações
firmadas por grande número de suscetíveis, com os quais a
transmissão seja uma possibilidade.
IV. A água deve ser fervida por um período de 10 a 15 minutos
para assegurar o extermínio dos micro-organismos de forma
efetiva.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Os Sistemas de Informações em Saúde não são utilizados na
Vigilância em Saúde.
II. As variáveis descritivas relacionadas a tempo, pessoa e lugar
não  são  importantes  para  caracterizar  casos  de  doenças  e
buscar alternativas de intervenção.
III.  Define-se  endemia  como  a  ocorrência  coletiva  de
determinada doença que, no decorrer de um longo período
histórico,  acomete  sistematicamente  grupos  humanos
distribuídos  em  espaços  delimitados  e  caracterizados,
mantendo sua incidência constante, permitidas flutuações de
valores, tais como as variações sazonais.
IV. A Hepatite B é uma doença relacionada com o saneamento
ambiental inadequado.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A transmissão do Ebola ocorre antes do aparecimento dos
sintomas e se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou
fluidos  corporais  de  indivíduos  infectados  (incluindo
cadáveres),  ou  do  contato  com  superfícies  e  objetos
contaminados.
II. Define-se agravo como 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.
III. Define-se epizootia, como: doença ou morte de animal ou
de  grupo  de  animais  que  possa  apresentar  riscos  à  saúde
pública.
IV.  São exemplos de infecções emergentes e  dos prováveis
fatores  que  contr ibuíram  para  sua  emergência :
Esquistossomose,  tendo  por  fatores  a  construção  de
barragens,  irrigação  e  migração.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Hiperendêmico corresponde a uma presença constante com
uma elevada taxa de incidência e/ou prevalência e que afeta
todos os grupos igualmente.
II.  O termo Hiperendêmico significa que a doença tem alta
prevalência de infecção que começa precocemente na vida,
afetando a maioria das crianças de uma população e levando a
um estado de equilíbrio tal  que a população adulta mostra
evidências da doença muito menos do que as crianças.
III. Os surtos podem decorrer de vários agentes etiológicos ou
agravos. Dentre os surtos de destaque, tem-se os relacionados
as doenças transmitidas por alimentos (DTA) e água, por serem
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mais frequentes, de diversas etiologias.
IV. Os produtos zoossanitários não são de responsabilidade do
Ministério da Saúde (Vigilância Sanitária), mas do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Tanto os casos de Dengue quanto os óbitos por Dengue
devem ser notificados.
II. Leptospirose é uma doença de notificação compulsória.
III. A Febre de Chikungunya não deve ser notificada de forma
imediata, haja vista que seu potencial de danos à saúde não é
grave.
IV.  A  Filariose  é  uma  doença  de  notificação  compulsória
nacional.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Dever-se-á  obrigatoriamente  levar  em  consideração  a
realidade  local  e  as  especificidades  da  cultura  dos  povos
indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde
indígena, que se deve pautar por uma abordagem global, mas
não diferenciada dos demais povos, contemplando os aspectos
de  assistência  à  saúde,  saneamento  básico,  nutrição,
habitação,  meio ambiente,  demarcação de terras,  educação
sanitária e integração institucional.
II.  A  vigilância  epidemiológica  apresenta  poder  de  polícia
sanitária.
III. O estabelecimento de critérios, parâmetros e métodos para
o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e
serviços  de  consumo  e  uso  humano  compete  à  direção
nacional do SUS.
IV.  Não compete aos Municípios:  colaborar na execução da
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Cabe apenas a União: participação de formulação da política
e da execução das ações de saneamento básico e colaboração
na proteção e recuperação do meio ambiente.
II.  Está incluída no campo de atuação do Sistema Único de

Saúde: a colaboração na proteção do meio ambiente, não se
estendendo ao ambiente do trabalho.
III. As ações da vigilância sanitária são de cunho educativo e
preventivo.
IV.  É  permitida  a  participação  direta  ou  indireta,  inclusive
controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência
à  saúde  no  seguinte  caso:  doações  de  organismos
internacionais  vinculados  à  Organização  das  Nações  Unidas.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  São  doenças  com  suspeita  de  disseminação  intencional:
Antraz pneumônico e Varíola, apenas.
II. O Ebola é uma doença de notificação compulsória imediata.
III.  São  doenças  Exantemáticas  de  notificação  compulsória:
Sarampo e Rubéola.
IV.  O  aparecimento  de  doenças  não  tem  relação  com  as
desigualdades sociais.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A infecção pelo vírus Ebola não ocasiona febre (superior a
38°C),  cefaleia,  fraqueza,  diarreia,  vômitos,  dor  abdominal,
inapetência,  odinofagia,  o  seu  problema  está  em  suas
manifestações hemorrágicas, que pode levar à morte.
II. Há doenças que devem ser notificadas imediatamente ao
Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de
saúde, uma delas é o Botulismo.
III. A febre Chikungunya é uma doença causada por vírus do
gênero  Alphavirus,  transmitida  por  mosquitos  do  gênero
Aedes, sendo o Aedes Aegypti  (transmissor da dengue) e o
Aedes Albopictus os principais vetores.
IV. Umas das formas de controle da Febre Amarela é através
da imunização de todas as pessoas maiores de 9 meses, sem
exceção, não podendo ser iniciada antes dessa idade.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Sobre  o  vírus  Ebola,  afirma-se:  o  vírus  é  zoonótico  e  o
morcego  é  o  reservatório  mais  provável.  Quatro  dos  cinco
subtipos ocorrem em hospedeiro animal nativo da África.
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II.  O  vírus  da  febre  Chikungunya  para  ser  evitada  a  sua
transmissão, é fundamental que as pessoas reforcem as ações
de eliminação dos criadouros dos mosquitos. As medidas são
as mesmas para o controle da dengue, ou seja, verificar se a
caixa d ́água está bem fechada; não acumular vasilhames no
quintal; verificar se as calhas não estão entupidas; e colocar
areia nos pratos dos vasos de planta, entre outras iniciativas
deste tipo.
III. Não se deve notificar: Acidente por animal potencialmente
transmissor da raiva.
IV. A erradicação ou o controle do mosquito Aedes aegypti é
capaz de prevenir a febre amarela urbana.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Agente da dengue cuida de mais casas onde há epidemia

Enfrentando epidemias de dengue, Campinas e Americana
tem um agente de combate à doença para cada 1,9 mil
moradias.  Enquanto a  primeira  chegou a  30,3 mil  casos
registrados da doença e sete mortes, a segunda tem duas
mortes em investigação e 1,8 mil casos. A situação vai na
contramão das cidades com menos de 100 casos neste ano,
onde a média não ultrapassa 500 residências por agente.
Para  especialista  ouvida  pelo  TODODIA,  apesar  de  ser
necessária a conscientização da população, o número de
agentes  de  saúde  está  diretamente  relacionado  com  o
número de casos de dengue.
Entre suas funções, o agente de saúde tem de visitar casa a
casa  da  cidade  em  busca  de  possíveis  criadouros  do
mosquito de transmite a dengue.
Em  Campinas,  segundo  a  assessoria  de  imprensa  da
prefeitura, o município conta com 134 agentes de saúde
que atuam nesta função. Dividindo a equipe pelo número
de residências, 265.600 imóveis, há uma média de 1.982
casas por agente. O Ministério Público já recomendou em
inquérito que a prefeitura tenha efetivo mínimo de 300
servidores para este fim.
Em Americana, de acordo com a administração, a equipe de
combate à dengue é formada por 34 agentes de saúde,
responsáveis por visitar 67.654 residências, com uma média
de 1.989 moradias para cada funcionário.
Outras cidades da região mostram um cenário contrário.
Em Itatiba, foram 46 casos confirmados, Pedreira teve 50
pessoas  diagnosticadas  com  dengue,  enquanto  em
Morungaba somente uma pessoa pegou dengue neste ano.
Na primeira, segundo o Executivo, a equipe de combate à
dengue é composta de aproximadamente 100 servidores.
No município, existem 31.124 residências, resultando em
uma média de 311 casas por agente.
"Os agentes de saúde procedem a coleta de larvas todos os
dias e isso faz parte da rotina deles. Dessa forma, temos um
constante  monitoramento  da  situação",  afirmou  a
Prefeitura  de  Itatiba,  em  nota.
Em Pedreira, a equipe de servidores do setor é formada por
41 pessoas, sendo 38 agentes comunitários de saúde e três
funcionários de controle de vetores. Com 12.700 casas no
município,  segundo  levantamento  do  IBGE  (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, os servidores
têm uma média de 309 imóveis para vistoriarem, cada.

CASO ISOLADO
Já em Morungaba, o único caso confirmado de dengue em
2015 foi  de uma jovem de 20 anos.  "Aqui praticamente
zeramos os casos (...) Ao todo, nossa equipe é composta
por  cinco  agentes  de  saúde",  afirmou  a  vice-prefeita,
Cláudia Rossi (PSDB), que se diz "realizada por saber que
conseguem controlar a doença". Os agentes têm 2,5 mil
casas para realizar as vistorias, dando uma média de 500
por  servidor.  Nas  contas  de  Cláudia,  a  cidade  teve
novamente um único caso confirmado em 2013 e nenhum
em 2014. "E no ano passado conseguimos isso com uma só
agente que visitou toda a cidade". Ela acredita que o clima
mais  ameno  e  o  aspecto  predominantemente  rural  da
cidade ajudam a evitar  a  proliferação do Aedes aegypti,
mosquito transmissor da doença.

( F o n t e :
http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/05/cidad
es/73616-agente-da-dengue-cuida-de-mais-casas-onde-ha-
epidemia.php)

QUESTÃO 17.
Com base no texto 'Agente da dengue cuida de mais casas
onde há epidemia', leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância em saúde ambiental centra-se nos fatores não
biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à
saúde  humana:  água  para  consumo  humano,  ar,  solo,
desastres  naturais,  substâncias  químicas,  acidentes  com
produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho.
II.  A  vigilância  em  saúde  ambiental  desenvolve  ações  de
m o n i t o r a m e n t o  c o n t í n u o  d o
país/estado/região/município/território, por meio de estudos e
análises  que  revelem  o  comportamento  dos  principais
indicadores  de  saúde,  priorizando  questões  relevantes  e
contribuindo  para  um  planejamento  de  saúde  mais
abrangente.
III. Um exemplo de coliformes termotolerantes pode ser a E.
coli,  sendo  considerada  o  mais  específico  indicador  de
contaminação  fecal  recente  e  de  eventual  presença  de
organismos patogênicos.
IV. A filtração da água, em meio doméstico, remove todos os
micro-organismos, retendo as impurezas necessárias.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%

Mas quem sabe agora os prefeitos, que ainda não optaram
pelo programa, se animam. A notícia relevante diz que, em
quase uma década, a mortalidade por doenças cardíacas
caiu  21%  nos  municípios  brasileiros  atendidos  pelo
Programa de Saúde da Família – PSF. Em seguida, outra
notícia  tão importante quanto a anterior  diz  respeito às
doenças cerebrovasculares.

O  estudo  foi  divulgado  neste  sábado,  05,  no  Britisdh
Medical Journal – BMJ, o primeiro a analisar o impacto do
programa federal  de cuidados primários  nesse grupo de
doenças.  Os  indicadores  avaliados  foram  de  1.622
municípios  entre  2000  e  2009.
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Urge  esclarecer  que  o  trabalho  levou  em conta  fatores
como educação,  renda,  moradia,  que  contribuíram para
redução da mortalidade. Também não pode ser deixado de
lado o controle rígido sobre o tabagismo e a hipertensão, o
que fez que ajudasse a diminuir a mortalidade por doenças
cardiovasculares.  Sem  falar  da  insistência  em  termos
midiáticos para as pessoas se mexerem e terem uma vida
melhor.

A polêmica entre os pesquisadores fica por conta de se foi
mesmo o Programa de Saúde da Família que produziu tais
resultados. Para muitos, não há indícios de que o programa
federal tenha tido papel tão importante. Já outros apontam
para o fato de que com a ida do médico até a casa dos
pacientes faz diferença. A relação médico-paciente é muito
importante para conscientizar os pacientes dos malefícios
do  tabagismo  e  da  importância  da  medicação  para
controlar a hipertensão arterial.

Para o público entender como funciona o Programa Saúde
da  Família:  a  equipe  é  composta,  no  mínimo,  por  um
médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico
de  enfermagem  e  seis  agentes  comunitários  de  Saúde.
Difícil  é  fazer  os  primeiros  mandatários  de  inúmeros
municípios  entender  que Saúde não é  só  em época  de
eleição.

( F o n t e :
http://jgazetaregional.com.br/saude/2014/07/08/morte-po
r-doenca-cardiaca-cai-21/).

QUESTÃO 18.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I. A integralidade pode ser analisada por três dimensões: da
organização dos serviços, dos conhecimentos e práticas dos
trabalhadores  nos  serviços  de  saúde  e  da  formulação  de
políticas governamentais com participação dos atores sociais
envolvidos na produção do cuidado.
II.  Deve  haver  ênfase  na  descentralização  dos  serviços  de
saúde para os municípios.
III. São exemplos de políticas que tem em vista à integralidade,
por  compreender  a  atenção  às  necessidades  de  grupos
específicos: política de atenção integral à saúde da mulher e a
política de atenção à DST/Aids.
IV. De acordo com o texto: "Quanto mais perto da população,
maior será a capacidade de o SUS identificar as necessidades
de saúde e melhor será a forma de gestão do acesso e dos
serviços  para  a  população".  Essa  descrição  pode  ser
referenciada  para  as  diretrizes:  hierarquização  e
descentralização  no  SUS.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I.  O  conceito  de  equidade  em  saúde  foi  formulado  por

Margaret  Whitehead  incorporando  parâmetro  de  justiça  a
distribuição igualitária.
II. O SUS é considerado universal porque superou as barreiras
econômicas, sociais e culturais que se interpunham entre os
usuários e o sistema de serviços de saúde.
III.  A  regulação  assistencial  não  envolve  o  princípio  da
integralidade do cuidado.
IV.  O direito à informação,  às pessoas assistidas,  sobre sua
saúde não é um princípio do SUS, mas apenas uma questão de
humanização.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.
Com base no texto 'Morte Por Doença Cardíaca Cai 21%', leia
as afirmativas a seguir:
I. A integralidade é um dos princípios do SUS e determina que
todo o cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação,
tem direito ao acesso as ações e serviços de saúde.
II. A hierarquização dos serviços implica a delimitação de uma
base territorial para o sistema de saúde, que leva em conta a
divisão político-administrativa do país, mas também contempla
a  delimitação  de  espaços  territoriais  específicos  para  a
organização das ações de saúde.
III. Ao se tratar sobre regionalização e hierarquização das ações
e  s e r v i ç o s  d e  s a ú d e  n o  S U S ,  n ã o  h á  a  n o ç ã o  d e
terr i tor ia l i zação.
IV.  A  participação  da  comunidade  no  SUS  é  um  princípio
norteador do conjunto de ações e serviços de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

PORTUGUÊS

QUESTÃO 21.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) O sujeito é o termo da frase que concorda com o verbo em
número e pessoa. É normalmente o "ser de quem se declara
algo", "o tema do que se vai comunicar".
b) Os pronomes me, te, nos e vos podem tanto ser objetos
diretos como objetos indiretos.
c) O verbo pôr, assim como seus derivados ( compor, repor,
depor, etc.), pertencem à 2ª conjugação, pois a forma arcaica
do  verbo  pôr  era  poer.  A  vogal  "e",  apesar  de  haver
desaparecido do infinitivo,  revela-se em algumas formas do
verbo: põe, pões, põem, etc.
d) Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele
se refere, ou ainda, que acompanha o nome qualificando-o de
alguma forma.
e) Grande parte dos pronomes possuem significados fixos, isto
é,  essas  palavras  só  adquirem  significação  dentro  de  um
contexto,  o  qual  nos  permite  recuperar  a  referência  exata
daquilo que está sendo colocado por meio dos pronomes no
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ato da comunicação.

QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a)  Ao  indicar  data,  o  verbo  ser  poderá  ficar  no  singular,
subentendendo-se a palavra dia, ou então irá para o plural,
concordando com o número de dias.
b) Na frase "Saímos" há um sujeito implícito na terminação do
verbo: nós.
c)  Os  pronomes  oblíquos  tônicos  são  eventualmente
precedidos por preposições, em geral as preposições a, para,
de e com, embora esta última seja menos utilizada. Por esse
motivo,  os  pronomes  tônicos  exercem  a  função  de  objeto
indireto da oração. Possuem acentuação tônica fraca.
d) São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são
precedidos de preposição.
e) Pronome pessoal do caso reto é aquele que, na sentença,
exerce a função de sujeito ou predicativo do sujeito.

QUESTÃO 23.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a)  A  aliteração  consiste  na  repetição  de  consoantes  como
recurso para intensificação do ritmo ou como efeito sonoro
pouco significativo.
b)  A  onomatopeia  ocorre  quando se  tentam reproduzir  na
forma de palavras os sons da realidade. Exemplos: Os sinos
faziam blem, blem, blem, blem.
c) O predicado é a parte da frase que contém "a informação
nova para o ouvinte". Normalmente, ele se refere ao sujeito,
constituindo  a  declaração  do  que  se  atribui  ao  sujeito.  É
sempre muito importante analisar qual é o núcleo significativo
da declaração: se o núcleo da declaração estiver no verbo,
teremos um predicado verbal (ocorre nas frases verbais); se o
núcleo da declaração estiver  em algum nome, teremos um
predicado nominal (ocorre nas frases nominais que possuem
verbo de ligação).
d)  Os pronomes o,  a,  os  e  as  atuam exclusivamente como
objetos diretos.
e)  Verbos  irregulares  são  aqueles  cuja  flexão  provoca
alterações no radical ou nas desinências. Por exemplo: faço,
fiz, farei, fizesse.

QUESTÃO 24.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele
é  obrigatória  a  presença  de  um  verbo  ou  locução  verbal.
Quando se identifica o sujeito de uma oração,  identifica-se
também o predicado. Em termos, tudo o que difere do sujeito
(e  do  vocativo,  quando  ocorrer)  numa  oração  é  o  seu
predicado.
b) Os pronomes me, te, lhe, nos, vos e lhes podem combinar-
se com os pronomes o, os, a, as, dando origem a formas como
mo, mos, ma, mas; to, tos, ta, tas; lho, lhos, lha, lhas; no-lo, no-
los, no-la, no-las, vo-lo, vo-los, vo-la, vo-las.
c) As únicas formas próprias do pronome tônico são a primeira
pessoa  (mim)  e  segunda pessoa  (ti).  As  demais  repetem a
forma do pronome pessoal do caso reto.
d)  Verbos  impessoais  são  os  verbos  que  não  têm  sujeito.
Normalmente,  são  usados  na  terceira  pessoa  do  singular.
Haver, quando sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou
fazer (em orações temporais) é um verbo impessoal.
e) Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são
pessoais:  chover,  ventar,  nevar,  gear,  trovejar,  amanhecer,

escurecer, etc. Quando, porém, se constrói, "Amanheci mal-
humorado", usa-se o verbo "amanhecer" em sentido literal.

QUESTÃO 25.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  período  "Conhecemos  mais  pessoas  quando  estamos
viajando", existem seis palavras. Cada uma delas exerce uma
determinada função nas orações.  Em análise sintática,  cada
palavra da oração é chamada de termo da oração. Termo é a
palavra  considerada de  acordo com a  função sintática  que
exerce na oração.
II. Acentuam-se o "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a
vogal  anterior,  estando  eles  sozinhos  na  sí laba  ou
acompanhados apenas de "s", desde que não sejam seguidos
por "-nh".
III. Ao combinarmos os conhecimentos sobre a estrutura dos
verbos com o conceito de acentuação tônica, percebemos com
facilidade que nas formas rizotônicas, o acento tônico cai no
radical do verbo: opino, aprendam, nutro, por exemplo. Nas
formas arrizotônicas, o acento tônico cai no radical, mas sim na
terminação verbal: opinei, aprenderão, nutriríamos.
IV.  Pronomes  pessoais  são  aqueles  que  substituem  os
substantivos, indicando indiretamente as pessoas do discurso.
Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, usa os
pronomes tu,  vós,  você ou vocês para designar a quem se
dirige e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou
às pessoas de quem fala.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na oração as  palavras  estão relacionadas  entre  si,  como
partes de um conjunto harmônico: elas são os termos ou as
unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração
desempenha uma função sintática.
II.  Quando  o  verbo  está  na  3ª  pessoa  do  plural,  fazendo
referência a  elementos explícitos em orações anteriores ou
posteriores, o sujeito é indeterminado.
III.  Nos  verbos  compostos  de  ter  e  vir,  o  acento  ocorre
obrigatoriamente, exceto no singular. Distingue-se o plural do
singular mudando o acento de agudo para circunflexo.
IV.  Os  pronomes  pessoais  não  variam  de  acordo  com  as
funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto
ou do caso oblíquo.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 27.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Período  é  a  frase  constituída  de  uma  ou  mais  orações,
formando um todo, com sentido completo. O período pode ser
simples ou composto.
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II. Os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas são
acentuados.
III.  O  lhe  é  o  único  pronome  oblíquo  átono  que  não  se
apresenta  na forma contraída,  ou seja,  não houve a  união
entre  o  pronome  o  ou  a  e  preposição  a  ou  para.  Por
acompanhar  diretamente  uma  preposição,  o  pronome  lhe
exerce sempre a função de objeto indireto na oração.
IV.  Verbos  defectivos  são  aqueles  que  não  apresentam
conjugação  completa.  Classificam-se  em  impessoais,
unipessoais  e  pessoais.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 28.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  Período  Simples  é  aquele  constituído  por  apenas  uma
oração, que recebe o nome de oração resoluta.
II. Qualquer verbo impessoal, empregado em sentido figurado,
deixa de ser impessoal para ser pessoal.
III. Os pronomes retos apresentam flexão de número, gênero
(apenas na 1ª pessoa) e pessoa, sendo essa última a principal
flexão, uma vez que marca a pessoa do discurso.
IV.  Raramente observamos a omissão do pronome reto em
Língua  Portuguesa.  Isso  se  dá  porque  as  próprias  formas
verbais marcam, através de suas desinências, as pessoas do
verbo indicadas pelo pronome reto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a)  Não se  deve  confundir  sujeito  simples  com a  noção de
singular.  Diz-se que o sujeito é simples quando o verbo da
oração  se  refere  a  apenas  um  elemento,  seja  ele  um
substantivo (singular ou plural), um pronome, um numeral ou
uma oração subjetiva.
b) O sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico,
subentendido  ou  desinencial.  Antigamente  era  denominado
sujeito oculto.
c)  A  combinação  da  preposição  "com"  e  alguns  pronomes
originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, conosco
e convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente
exercem a função de adjunto adnominal de companhia.
d) Pronomes reflexivos são pronomes pessoais oblíquos que,
embora funcionem como objetos direto ou indireto, referem-
se ao sujeito da oração. Indicam que o sujeito pratica e recebe
a ação expressa pelo verbo.
e) Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa,
número,  tempo,  modo  e  voz.  Pode  indicar,  entre  outros
processos:  ação (correr);  estado (ficar);  fenômeno (chover);
ocorrência (nascer); desejo (querer).

PESQUISADORES  VEEM  SINAIS  DE  PROGRESSO  EM

TRATAMENTO PARA ALZHEIMER

Estima-se que 5 milhões de pessoas possuam Alzheimer nos
Estados Unidos, e a projeção é de que até 28 milhões de
norte-americanos vão desenvolver a doença até meados do
século.
Após  décadas  de  pesquisas  sobre  o  mal  de  Alzheimer,
incluindo 123 drogas que fracassaram no tratamento da
doença, os principais pesquisadores da área disseram estar
mais confiantes sobre a chegada de um tratamento efetivo.
O  otimismo  tem  se  espalhado  antes  da  Conferência
Internacional  da  Associação  de  Alzheimer  (CIAA),  que
começa neste sábado em Washington, nos Estados Unidos.
Novas drogas experimentais das empresas Eli Lilly e Biogen
se  mostraram  promissoras  em  reduzir  a  progressão  da
doença  que  afeta  o  cérebro,  atraindo  a  atenção  de
investidores e pacientes.
Os  medicamentos  estão  nas  fases  in ic ia i s  de
desenvolvimento, mas os pesquisadores da área adquiriram
um  vasto  conhecimento  sobre  as  transformações  do
cérebro  afetado  pelo  Alzheimer,  e  possuem  um
entendimento melhor sobre como e quando intervir com
remédios.
"O chavão que se repete desde sempre é: 'uau, estamos a
cinco anos  de um tratamento realmente efetivo'",  disse
Steven  Ferris,  que  dirige  o  programa  de  testes  clínicos
sobre  Alzheimer  no  Centro  Médico  Langone  da
Universidade  de  Nova  York  (NYU,  na  sigla  em  inglês).
"Seria prematuro dizer que tivemos um avanço decisivo,
mas existem muitas coisas em andamento que são bastante
promissoras", acrescentou Ferris, que está envolvido com
os testes há mais de 40 anos.
As drogas da Lilly e da Biogen bloqueiam a beta-amiloide,
proteína que causa placas cerebrais tóxicas características
da doença mental progressiva.
Estima-se que 5 milhões de pessoas possuam Alzheimer nos
EUA. A Associação de Alzheimer projeta que até 28 milhões
de norte-americanos vão desenvolver a doença até meados
do século.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/pesquisadores-veem
-sinais-de-progresso-em-tratamento-para-alzheimer)

QUESTÃO 30.
Com  base  no  texto  'PESQUISADORES  VEEM  SINAIS  DE
PROGRESSO  EM  TRATAMENTO  PARA  ALZHEIMER',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No fragmento: “A Associação de Alzheimer projeta que até
28 milhões de norte-americanos vão desenvolver a doença até
meados  do  século”,  o  verbo  “projetar”  possui  a  mesma
regência que em: “Governo projeta dividendos menores de
estatais” (O Estado de São Paulo). Nota-se, também, no trecho:
“vão desenvolver a doença até meados do século”, o uso de
uma locução verbal.
II. No trecho: “Estima-se que 5 milhões de pessoas possuam
Alzheimer nos EUA”, a ênclise é obrigatória assim como no
fragmento  seguinte:  “As  novas  drogas  experimentais  das
empresas Eli Lilly e Biogen não mostraram-se promissoras para
a redução do avanço do mal de Alzheimer, doença que afeta o
cérebro e atrai a atenção de investidores e pacientes”.
III.  No  fragmento:  “...  proteína  que  causa  placas  cerebrais
tóxicas características da doença mental progressiva”, há uma
oração subordinada com valor apositivo. Neste caso, trata-se
de uma oração subordinada adjetiva explicativa e o pronome
relativo que a inicia possui função sintática de objeto direto.
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IV. Em: “O otimismo tem se espalhado antes da Conferência
Internacional da Associação de Alzheimer (CIAA), que começa
neste  sábado  em  Washington,  nos  Estados  Unidos”,  a
expressão “o otimismo”, de acordo com as regras da gramática
normativa, funciona, neste caso, como agente da passiva. Se
transformássemos todo o período para a voz ativa, teríamos:
“Espalhou-se o otimismo antes da Conferência Internacional
da Associação de Alzheimer (CIAA), que começa neste sábado

em Washington, nos Estados Unidos”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.


