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CONCURSO PÚBLICO
NA. PREFEITURA DE CARNEIROS (AL) | MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. 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.

este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão 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 o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes 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 telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

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 nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Educação Popular em Saúde inibe o autocuidado e a prevenção
de doenças.
II. A biópsia é a remoção, por cirurgia, de uma amostra de tecido
para exame microscópico.
III. A Estratégia Saúde da Família é uma porta de entrada do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Lavar bem os legumes antes de ingeri-los é uma forma de reduzir
o risco de contaminação por ascaridíase.
II. Ingerir somente água tratada é uma forma de reduzir o risco de
contaminação por ascaridíase.
III.  A dificuldade de urinar é um sintoma possível  do câncer de
próstata.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao SUS não compete participar da produção de medicamentos.
II. A próstata não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo.
III. É vedado ao SUS realizar ações de orientação alimentar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Manter  uma alimentação variada e equilibrada não ajuda na
proteção contra o câncer.

b) A renda é um fator diretamente relacionado aos níveis de saúde
de uma população.

c)  As condições de exercício do trabalho não possuem relação
com a saúde de uma população.

d) O tabagismo não é um hábito que pode causar câncer.

e) A lei 8.080/90 impõe medidas para desassistir a saúde.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  Estratégia  Saúde  da  Família  busca  elevar  o  potencial  de
aprofundar os princípios da atenção básica.

b) A disponibilidade de saneamento básico é um fator prejudicial à
saúde.

c) A radiação solar não pode causar câncer.

d) O HIV ataca o sistema digestivo humano, apenas.

e)  A  moradia  digna e  de  qualidade atrapalha  a  saúde de  uma
população.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O alcoolismo não é um hábito que pode causar câncer.

b) A lei 8.080/90 impõe medidas para prejudicar a saúde.

c) O vírus HIV pode ser transmitido por suor e lágrima.

d) Realizar a transfusão de sangue contaminado não é um fator de
risco para a transmissão do HIV.

e) As atividades de Educação em Saúde estimulam a promoção da
saúde através de ações educativas.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O câncer de faringe não está relacionado ao fumo.

b) O meio ambiente livre de poluição reduz os níveis de saúde de
uma população.

c) As atividades de Educação em Saúde desestimulam a promoção
da saúde.

d)  A  Estratégia  Saúde  da  Família  favorece  a  qualificação  da
atenção básica.

e) Estar acima do peso reduz as chances de desenvolver câncer.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  lei  8.080/90  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de
saúde.

b) A Estratégia Saúde da Família favorece a não consolidação da
atenção básica.

c) Controlar o peso por meio de uma boa alimentação é uma forma
de elevar o risco de desenvolver câncer.

d) Realizar sexo vaginal sem camisinha não é um fator de risco
para a transmissão do HIV.

e) O acesso a meios de transporte é um fator prejudicial à saúde.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A educação não é um fator condicionante da saúde.

b) Realizar sexo oral sem camisinha não é um fator de risco para a
transmissão do HIV.

c) A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a proteção da
saúde, entre outros assuntos.

d) Utilizar instrumentos que furam ou cortam não esterilizados não
é um fator de risco para a transmissão do HIV.

e)  A  Estratégia  Saúde  da  Família  desfavorece  a  expansão  da
atenção básica.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A Unidade de Saúde da Família não está inserida na atenção
primária à saúde.
II. A Estratégia Saúde da Família não é uma porta de entrada do
SUS.
III. É vedado ao SUS realizar ações de vigilância nutricional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Brasil, a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
II.  A Estratégia Saúde da Família não é compromissada com a
promoção à saúde.
III. A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise
permanentes da situação de saúde da população.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  educação  em  saúde  busca  estimular  o  debate  com  os
profissionais e os gestores a fim de melhorar as condições de
saúde.
II. Lavar bem as frutas antes de ingeri-las é uma forma de reduzir o
risco de contaminação por ascaridíase.
III. As ocorrências de ascaridíase são típicas de regiões nas quais o
saneamento básico é precário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ancilostomíase não causa perturbações intestinais ou cólicas.
II.  A  insulina  é  um  hormônio  produzido  pelas  células  beta  da
laringe.
III. Todos os tipos de câncer têm os mesmos sintomas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A vigilância nutricional está incluída no campo de atuação do
SUS.
II. A ascaridíase é o resultado da infestação do helminto Ascaris
lumbricoides no organismo.
III.  O câncer é maligno quando o crescimento desordenado das
células doentes é incontrolável, em grande quantidade e agressivo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As consequências do diabetes mellitus, a longo prazo, incluem
disfunção e falência de vários órgãos.
II.  Lavar  sempre  as  mãos  é  uma forma de  reduzir  o  risco  de
contaminação por ascaridíase.
III. A vigilância epidemiológica apresenta poder de polícia sanitária.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, é uma das
diretrizes da promoção à saúde do idoso.
II. No Brasil, o Estado deve atuar em favor do aumento do risco de
doenças.
III.  O câncer de mama é sobretudo uma afecção das mulheres,
embora os homens também possam ser acometidos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A idade, o gênero e a etnia são fatores desassociados do risco de
um câncer.
II.  É  dever  do  Estado  contribuir  para  o  aumento  do  risco  de
doenças.
III. A orientação alimentar está incluída no campo de atuação do
SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Não defecar em locais inapropriados é uma forma de reuzir o
risco de contaminação por ascaridíase.
II. O diabetes mellitus tipo 1 é predominantemente hereditário.
III. A Estratégia Saúde da Família visa à desorganização da atenção
básica no Brasil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A ancilostomíase pode causar perturbações intestinais que se
manifestam por cólicas, náuseas e hemorragias, por exemplo.
II. No Brasil, é proibido o acesso universal às ações de saúde.
III.  Praticar  atividade física  é  uma forma de  reduzir  o  risco de
câncer.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A lei  8.080/90 dispõe sobre a medidas legais  necessárias à
degradação da saúde.

b)  O  acesso às  atividades  de  lazer  prejudica  a  saúde  de  uma
população.

c) A renda não é um fator diretamente relacionado aos níveis de
saúde de uma população.

d) Realizar sexo anal sem camisinha não é um fator de risco para a
transmissão do HIV.

e) O acesso a atividades de lazer contribui para a melhoria dos
níveis de saúde de uma população.

21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Os  hábitos  alimentares  pouco saudáveis  não podem causar
câncer.

b) O vírus HIV pode ser transmitido por picada de inseto.

c) O câncer de esôfago não está relacionado ao fumo.

d) O HIV ataca o sistema nervoso humano, apenas.

e) A moradia digna e de qualidade contribui para a melhoria dos
níveis de saúde de uma população.

22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A realização de atividade física contribui para a melhoria dos
níveis de saúde de um indivíduo.

b) O câncer na cavidade oral não está relacionado ao fumo.

c)  A  lei  8.080/90  dispõe  sobre  as  condições  para  a  proteção
integral da criança e do adolescente.

d) O câncer de laringe não está relacionado ao fumo.

e) A lei 8.080/90 dispõe sobre a organização dos serviços de saúde
na iniciativa privada, exclusivamente.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Educação em Saúde desestimula a participação da população
em assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida.

b)  A  Educação  em  Saúde  desestimula  o  engajamento  da
população em assuntos relacionados à saúde.

c) A lei 8.080/90 dispõe sobre o funcionamento dos serviços de
saúde na iniciativa privada, exclusivamente.

d) Compartilhar seringas entre diversos usuários não é um fator de
risco para a transmissão do HIV.

e) O meio ambiente livre de poluição contribui para a melhoria dos
níveis de saúde de uma população.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A Estratégia Saúde da Família favorece a desqualificação da
atenção básica.

b) A Estratégia Saúde da Família busca extinguir o potencial de
aprofundar os princípios da atenção básica.

c) O câncer de pulmão não está relacionado ao fumo.

d) A alimentação de qualidade é um fator prejudicial à saúde.

e) A saúde é um direito fundamental do ser humano.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  realização  de  atividade  física  prejudica  a  saúde  de  um
indivíduo.

b) O HIV ataca o sistema respiratório humano, apenas.

c) A saúde é um direito fundamental apenas do cidadão com renda
superior a 1 salário mínimo.

d) A Educação em Saúde estimula a participação da população em
assuntos relacionados à saúde e qualidade de vida.

e)  As  atividades  de  Educação  em  Saúde  desestimulam  a
prevenção de doenças.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

26 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se 1 manga custa R$ 12, então 11 mangas custarão R$ 165.

b) Se 1 caneta custa R$ 21, então 19 canetas custarão R$ 456.

c) Um quadrado com aresta de 9cm terá um perímetro superior a
35cm.

d) Se 1 cadeira custa R$ 2, então 17 cadeiras custarão R$ 85.

e) Uma porção de 800g de feijão pode ser dividida em 10 porções
de 95g, cada.

27 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma porção de 1,3kg de aveia pode ser dividida em 5 porções de
530g, cada.

b) Um triângulo equilátero com aresta de 8cm terá um perímetro de
36cm.

c) Se 1 caderno custa R$ 8, então 13 cadernos custarão R$ 143.

d)  Um quadrado com aresta de 7cm terá uma área superior  a
40cm².

e) Se 1 camisa custa R$ 15, então 15 camisas custarão R$ 270.

28 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma porção de 1kg de farinha pode ser dividida em 4 porções de
250g, cada.

b) Um triângulo equilátero com aresta de 12cm terá um perímetro
de 18cm.

c) Um triângulo equilátero com aresta de 18cm terá um perímetro
de 89cm².

d) Se 1 calça custa R$ 98, então 9 calças custarão R$ 909.

e) Uma porção de 500g de arroz pode ser dividida em 4 porções de
300g, cada.

29 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Uma resma de 500 folhas de papel  pode ser  dividida em 4
partes, com 125 folhas, cada.

b) Se 1 melancia custa R$ 10, então 3 melancias custarão R$ 39.

c) Se 1 prego custa R$ 3,1, então 5 pregos custarão R$ 30,5.

d) Se 1 brinco custa R$ 2,5, então 7 brincos custarão R$ 38,5.

e) Se 1 pudim custa R$ 3, então 9 pudins custarão R$ 54.
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30 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um triângulo equilátero com aresta de 22cm terá um perímetro
de 44cm².

b) Um desconto de R$ 200 sobre um salário de R$ 3 mil representa
uma redução de 12% sobre o valor da remuneração.

c) Um desconto de R$ 150 sobre um salário de R$ 1 mil representa
uma redução de 38% sobre o valor da remuneração.

d) Se 1 prato custa R$ 5, então 21 pratos custarão R$ 168.

e) Um desconto de R$ 100 sobre um salário de R$ 2 mil representa
uma redução de 5% sobre o valor da remuneração.

31 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A República Federativa do Brasil busca impedir o bem de todos.

b) A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil.

c) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade justa.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  as
desigualdades sociais.

e) Os valores sociais da livre iniciativa não são fundamentos da
República Federativa do Brasil.

32 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos de idade.

b)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  a
marginalização entre seus cidadãos.

c)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
permanecer associado a uma entidade civil.

d) O Judiciário é um dos poderes da União.

e) No Brasil, é permitida a pena de tortura.

33 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) No Brasil, é proibida a manifestação do pensamento.

b) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade solidária.

c)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
descumprir as leis vigentes.

d)  O  pluralismo  político  é  proibido  na  República  Federativa  do
Brasil.

e) O Executivo é um dos poderes da União.

34 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil.

b) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade livre.

c)  A  República Federativa  do Brasil  busca promover  a  pobreza
entre seus cidadãos.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  as
desigualdades regionais.

e)  A  República  Federativa  do  Brasi l  busca  emperrar  o
desenvolvimento nacional.

35 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
permanecer associado a uma entidade paramilitar.

b)  Os  valores  sociais  do  trabalho  não  são  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

c) No Brasil, é proibida a associação para fins lícitos.

d) Segundo a constituição brasileira, homens e mulheres não são
iguais em direitos e obrigações.

e) A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção
de uma sociedade fraterna.

Seguro-desemprego

Segundo o anúncio feito pelo Ministro do Trabalho nesta quarta-
feira (19), os trabalhadores que forem demitidos vão poder pedir
o  seguro-desemprego  pela  internet,  sem  a  necessidade  de
entregar os documentos presencialmente. Chamado de seguro-
desemprego 100% web, o serviço vai permitir que esse benefício
seja concedido sem precisar ir a um posto de atendimento.

Fonte: diarioonline.com.br (com adaptações).

36  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "entregar", no texto, é classificado como verbo.

b) O vocábulo "que", no texto, é classificado como adjetivo.

c) O vocábulo "sem", no texto, é classificado como numeral.

d) O vocábulo "Chamado", no texto, é classificado como conjunção.

e)  No  texto,  o  vocábulo  "necessidade"  é  classificado  como
advérbio.

37  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) No texto, o vocábulo "demitidos" é classificado como pronome.

b) No texto, o vocábulo "anúncio" é classificado como substantivo.

c) No texto, o vocábulo "precisar" é classificado como preposição.

d) No texto, o vocábulo "web" é classificado como interjeição.

e) No texto, o vocábulo "concedido" é classificado como numeral.

38  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) No texto, o vocábulo "serviço" é classificado como interjeição.

b) O texto pode ser classificado como uma poesia.

c) O texto em questão pode ser classificado como uma notícia.

d) O vocábulo "seja", no texto, é classificado como pronome.

e) No texto, o vocábulo "Segundo" é classificado como substantivo.

39  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "Ministro", no texto, é classificado como adjetivo.

b) O vocábulo "internet", no texto, é classificado como verbo.

c) O autor aborda, no texto, um tema relacionado aos esportes.

d) No texto, o vocábulo "permitir" é classificado como verbo.

e) O texto pode ser classificado como uma crônica.
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40  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O texto aborda um tema relacionado à saúde pública.

b) A informação apresentada pelo autor pode ser de interesse de
pessoas que perderam o emprego recentemente.

c) No texto, o vocábulo "benefício" é classificado como numeral.

d) Através de versos simples, o autor procurou abordar um tema de
caráter religioso.

e)  No  texto,  o  vocábulo  "trabalhadores"  é  classificado  como
numeral.
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