ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 001/2017, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.
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01.
“Brasileiro”
e
classificados como:

a)
b)
c)
d)

“italiano”

são

Adjetivos pátrios.
Adjetivos simples.
Adjetivos complexos.
Adjetivos compostos.

02. Não é uma classificação válida de
substantivo:

a)
b)
c)
d)

Simples.
Concreto.
Usual.
Abstrato.

03. São pronomes possessivos:

a)
b)
c)
d)

A – Se.
Você – Este.
Nossas – Seus.
Quantas – Todos.

04. Não é um sinônimo de “estilo”:

a)
b)
c)
d)

Feitio.
Fragor.
Modo.
Maneira.

05. Assinale a alternativa em que pelo
menos uma das palavras deveria ter sido
escrita com G e não com J:
Ajenda – Evanjelho.
Jeito – Jesuíta.
Lojista – Projeção.
Rejeição – Majestade.

a)
b)
c)
d)

06. A soma de todos os lados de uma
caixa de pizza quadrada é 120
centímetros. Qual deverá ser o maior
diâmetro possível de uma pizza para ser
colocada nesta caixa?

a)
b)
c)
d)

15 centímetros.
30 centímetros.
45 centímetros.
60 centímetros.

07. O computador que Júlio deseja
comprar custa R$ 2.100,00. Na promoção
do final deste mês, ele estará com um

desconto de 25% no valor total.
Considerando este desconto, qual será o
valor pago por Júlio pelo computador?

a)
b)
c)
d)

R$ 935,00.
R$ 1.525,00
R$ 525,00.
R$ 1.575,00.

08. Se um parque possui 480.000,00 de
metros quadrados de área verde, esse
valor corresponde a quantos quilômetros
quadrados?

a)
b)
c)
d)

48.000 km2.
4.800 km2.
480 km2.
48 km2.

09. Para o seu aniversário, Joaquim
comprou as seguintes quantidades e itens
para uma reunião com os colegas:
Produtos

Quantidade

Valor Unitário
/ Quilo

3 Kg

R$ 20,00

2 Centos
1 Cento
6 Unid

R$ 35,00
R$ 40,00
R$ 5,00

Bolo
Brigadeiro
Salgados
Doces
Bebidas

Com base nestes valores, o total gasto
nesta festa foi de:

a)
b)
c)
d)

R$ 170,00.
R$ 200,00.
R$ 190,00.
R$ 130,00.

10. O trajeto de uma linha de ônibus leva
45 minutos para chegar ao centro da
cidade e 45 minutos para retornar ao
bairro. Em um dia com 10 viagens
completas, de ida e de volta, por quantas
horas este ônibus esteve em serviço?

a)
b)
c)
d)

15 horas.
18 horas.
12 horas.
9 horas.

11. Atos Administrativos são atos
praticados pela Administração Pública e
regidos
por
regras
de
Direito

Administrativo, razão pela qual são
exclusivos da própria Administração ou
de quem atue em seu nome. São
exemplos de atos administrativos:
I- Desapropriação de um imóvel
particular;
II- Demissão de um servidor público;
III- Multa aplicada por um guarda de
trânsito.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

12. É uma doença infecciosa não contagiosa,
que se mantém endêmica nas florestas
tropicais da América e África causando
surtos isolados ou epidemias de maior ou
menor impacto em saúde pública. Sendo
uma doença de curta duração cujo agente
etiológico é um flavivírus encontrado
principalmente entre os primatas, sendo
principais hospedeiros do vírus amarílico.
Trata-se da:
a)
b)
c)
d)

Febre reumática.
Febre tifoide.
Febre maculosa.
Febre amarela.

13. A ocorrência em uma comunidade ou
região, de casos de uma mesma doença,
ultrapassando a incidência esperada
denomina-se:

d) Epidemiologia.
15. São exemplos de pandemias, exceto:
a)
b)
c)
d)

AIDS.
Tuberculose.
Diabete.
Gripe espanhola.

16. Analise o trecho e assinale a
alternativa que completa corretamente a
lacuna:
O mosquito transmissor da dengue,
o__________, foi introduzido na América do
Sul através de barcos (navios negreiros)
provenientes da África, no período colonial,
junto com os escravos. Houve casos em que
os barcos ficaram com a tripulação tão
reduzida que passaram a vagar pelos mares,
constituindo os "navios-fantasmas".
a)
b)
c)
d)

Haemagogus.
Culex.
Anopheles albitarsis.
Aedes aegypti.

17. Compete à União no âmbito do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:
I- Normatizar, controlar e fiscalizar
produtos, substâncias e serviços de interesse
para a saúde;
II- Atuar em circunstâncias especiais
de risco à saúde;
III- Prestar cooperação técnica e
financeira apenas ao Distrito Federal.
Dos itens acima:

a)
b)
c)
d)

Eminencia.
Pandemia.
Epidemia.
Empatia.

14. Analise o trecho e assinale a
alternativa que completa corretamente a
lacuna:
A __________ originou se das observações
de Hipócrates feitas há mais de 2000 anos
de que fatores ambientais influenciam a
ocorrência de doenças.
a) Pandemia.
b) Peste.
c) Endemia.

a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

18. É uma doença infecciosa parasitária
causada por um verme muito pequeno
denominado Schistosoma Mansoni. Tratase da:
a)
b)
c)
d)

Hanseníse.
Tracoma.
Leishmaniose.
Esquistossomose.

19. A leptospirose é uma doença
infecciosa febril de início abrupto, cujo
espectro pode variar desde um processo
inaparente até formas graves. O principal
transmissor da doença é o:
a)
b)
c)
d)

Pombo.
Leão.
Leopardo.
Rato.

20. Também conhecida como paludismo,
maleita, impaludismo e febre terçã ou quartã,
doença infecciosa febril aguda causada por
parasita
unicelular.
É
causada
por
protozoários, do gênero Plasmodium, como o
plasmodium vivax, Plasmodium falciparum,
Plasmodium malariae. Trata-se da:
a)
b)
c)
d)

Sífilis.
Peste negra.
Gripe suína.
Malária.

