
 
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 10 

Legislação 11 a 20 

Conhecimentos Específicos 21 a 40 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo 

transparente. Atenção: verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------DESTAQUE AQUI--------------------------------------------------------------------- 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    



 3 

Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Falando sobre paternidade 

 

“Paternidade é uma função própria do pai, com direitos 

e obrigações familiares importantes. Pai não é coadjuvante da 

mãe, é seu complementar. 

A mãe costuma pedir ajuda ao pai: Ajude aqui, por 

favor, fique um pouco com as crianças! Ele acha que está 

apenas ajudando a mãe e não se sente fazendo a sua parte. 

Muitos pais nada fazem enquanto suas mulheres não pedem. 

Para os filhos não interessa se é a mãe que está muito ativa ou 

se o pai é muito passivo. O que eles precisam é de pai e de mãe. 

Neste ponto, alguns pais reclamam que suas mulheres os tratam 

como se fossem filhos. 

Um pai acomodado, além de não ser um bom exemplo 

na família, estimula o filho a explorar a mãe. Numa família 

assim pode se estabelecer uma confusão entre pai 

acomodado/pai bonzinho e mãe ativa/mãe rabugenta – quando 

na realidade o pai é negligente e a mãe ativa é obrigada a cobrar 

as obrigações de todos. 

Há muitos homens, no entanto, que já assumem bem 

mais seu papel. Muito longe de querer substituir a mãe, eles 

querem tomar parte na educação do filho. Reparei em um 

passageiro que, em pleno voo, trocava as fraldas de seu bebê, 

que deveria ter um ano de idade. A mãe não estava presente. 

Um bebê cuidado pela mãe e pelo pai cresce com menos 

preconceitos e com menos machismo. Aquela família parece 

estar desenvolvendo a Alta Performance.” 
Texto do livro: “Família de alta performance” do saudoso @icamitiba 

Por Thaís Vilarinho, disponível em http://www.maeforadacaixa.com.br/falando-

sobre-paternidade/ 

 

1. De acordo com o texto, é possível afirmar que 

a) a sociedade em que vivemos, de uma cultura machista, 

prega a educação feminista, isto é, só a mãe educa. 

b) estamos acostumados a ver homens trocando fraldas de 

crianças.  

c) a autora defende uma educação cuja presença do pai seja 

ativa. 

d) pais são acomodados, as mães precisam pedir ajuda 

sempre.  

 

2. Analise: “Há muitos homens, no entanto, que já 

assumem bem mais seu papel.” E assinale a 

alternativa correta. 

a) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “tem” sem 

que haja alteração de sentido. 

b) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “á” sem que 

haja alteração de sentido. 

c) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “à” sem que 

haja alteração de sentido. 

d) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “têm” sem 

que haja alteração de sentido. 

 

3. Analise: “Aquela família parece estar desenvolvendo 

a Alta Performance” e assinale a alternativa correta. 

a) Há um pronome pessoal neste trecho. 

b) Há um pronome demonstrativo neste trecho. 

c) Há um pronome oblíquo neste trecho. 

d) Há um pronome possessivo neste trecho. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta um verbo 

conjugado no Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

a) “Reparei em um passageiro que, em pleno voo, trocava 

as fraldas de seu bebê” 

b) “Aquela família parece estar desenvolvendo a Alta 

Performance” 

c) “Um pai acomodado, além de não ser um bom exemplo 

na família, estimula o filho a explorar a mãe.” 

d) “quando na realidade o pai é negligente e a mãe ativa é 

obrigada a cobrar as obrigações de todos.” 

 

5. Analise: “Um bebê cuidado pela mãe e pelo pai 

cresce com menos preconceitos e com menos 

machismo.” E assinale a alternativa que apresenta o 

núcleo do sujeito da oração. 

a) Bebê. 

b) Mãe. 

c) Pai. 

d) Machismo. 

 

6. Ainda sobre a oração da questão 5, assinale a 

alternativa correta. 

a) É uma oração coordenada. 

b) É uma oração subordinada. 

c) É uma oração simples. 

d) É uma oração composta. 

 

7. Analise: “A mãe costuma pedir ajuda ao pai: Ajude 

aqui, por favor, fique um pouco com as crianças!” E 

assinale a alternativa correta. 

a) Os dois pontos foram utilizados de maneira incorreta. 

b) As vírgulas foram utilizadas de maneira incorreta. 

c) O ponto de exclamação pode ser substituído por 

interrogação, sem alterar sentido. 

d) Não há erros de pontuação neste trecho. 

 

8. Analise: “Paternidade é uma função própria do pai” 

e assinale a alternativa que apresenta a classificação 

correta dos termos em destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; artigo; conjunção. 

b) Adjetivo; numeral; preposição. 

c) Substantivo; numeral; conjunção. 

d) Substantivo; artigo; preposição. 

 

9. Analise: “Um pai acomodado, além de não ser um 

bom exemplo na família, estimula o filho a explorar 

a mãe.” E assinale a alternativa correta. 

a) Há um advérbio de lugar. 

b) Há uma interjeição. 

c) Há um verbo no infinitivo. 

d) Há um pronome possessivo. 

 

10. Sobre o último parágrafo, é possível afirmar que 

a) no terceiro período, há um sujeito oculto. 

b) no último período, o sujeito é composto. 

c) no segundo período, a oração é simples. 

d) no quarto período, a oração é subordinada. 
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Legislação 
 

11. Segundo a disposição preliminar contida na Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a 

alternativa correta. 

a) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 

em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais 

ou jurídicas de direito Público ou privado. 

b) Esta lei institui, em todo o território estadual, as ações e 

serviços de saúde e assistência social, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público.  

c) Esta lei proíbe, em todo o território estadual, as ações e 

serviços de saúde e assistência social, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público.  

d) Esta lei institui, em todo o território municipal, as ações 

e serviços de saúde e assistência social, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas jurídicas de direito Público ou 

privado.  

 

12. Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

analise as assertivas a assinale a alternativa correta. 

 São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I. a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

II. obrigar os municípios a formular políticas de saúde 

destinadas a promover, nos campos econômico e 

social, condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

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. 

IV. colaborar financeiramente com a iniciativa privada, 

inclusive com a disponibilização de material humano 

nos casos em que se justificarem essas ações, sempre 

visando o bem-estar da população mais necessitada. 

a) Apenas uma está correta. 

b) Apenas duas estão corretas. 

c) Apenas três estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

13. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o 

que se afirma e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

(   ) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 

de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida no âmbito da União, pelo 

Ministério da Saúde e  no âmbito dos Estados e do 

Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde 

ou órgão equivalente. 

(   ) É vedado aos municípios constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

(   ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   ) Os cargos e funções de chefia, direção e 

assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de 

tempo integral. 

a) F – F – V – V.  

b) V – F – F – V. 

c) V – F – V – F. 

d) V – F – V – V. 

 

14. Para efeito do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 

2011, relacione os itens abaixo com sua correta 

descrição, e assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

1. Mapa da Saúde. 

2. Portas de Entrada. 

3. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. 

4. Comissões Intergestores. 

5. Região de Saúde. 

6. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 

7. Rede de Atenção à Saúde. 

8. Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

(   ) espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a 

partir de identidades culturais, econômicas e sociais 

e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de 

integrar a organização, o planejamento e a execução 

de ações e serviços de saúde. 

(   ) acordo de colaboração firmado entre entes 

federativos com a finalidade de organizar e integrar 

as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 

hierarquizada, com definição de responsabilidades, 

indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação 

de desempenho, recursos financeiros que serão 

disponibilizados, forma de controle e fiscalização de 

sua execução e demais elementos necessários à 

implementação integrada das ações e serviços de 

saúde. 

(   ) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no 

SUS. 

(   ) instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS. 

(   ) descrição geográfica da distribuição de recursos 

humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de 

saúde do sistema. 

(   ) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade 

de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

(   ) serviços de saúde específicos para o atendimento da 

pessoa que, em razão de agravo ou de situação 

laboral, necessita de atendimento especial. 

(   ) documento que estabelece: critérios para o 

diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 

tratamento preconizado, com os medicamentos e 

demais produtos apropriados, quando couber; as 

posologias recomendadas; os mecanismos de 

controle clínico; e o acompanhamento e a verificação 

dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos 

gestores do SUS. 

a) 1 – 6 – 3 – 2 – 4 – 8 – 5 – 7.  

b) 3 – 5 – 7 – 1 – 2 – 8 – 4 – 6.  

c) 6 – 7 – 4 – 5 – 3 – 1 – 8 – 2.  

d) 5 – 6 – 2 – 4 – 1 – 7 – 8 – 3. 
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15. Com base em seus conhecimentos sobre NOB-

SUS/96, qual o significado de “NOB”? 

a) Norma Operacional Básica. 

b) Normativa Opositiva à Burocracia. 

c) Norma Operacional Bilateral. 

d) Normativa Otimizada Básica.  

 

16. O Pacto pela Vida, descrito na portaria nº 399, de 22 

de fevereiro de 2006, é o compromisso entre os 

gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da 

população brasileira. Assinale a alternativa que não 

apresenta uma das prioridades pactuadas. 

a) Saúde do idoso. 

b) Controle do câncer de colo de útero e de mama. 

c) Redução da mortalidade infantil e materna. 

d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças 

causadas pelas drogas e álcool 

 

17. De acordo com a Portaria nº 3.124, de 28 de 

dezembro de 2012, assinale a alternativa correta. 

a) O NASF 1 foi criado para, em conjunto com a 

modalidade NASF Intermediário, possibilitar a 

universalização destas equipes para todos os cidadãos 

Brasileiros, mesmo os residentes em regiões mais 

afastadas e de difícil acesso.  

b) O NASF 3 foi criado para, em conjunto com as 

modalidades NASF 1 e 2, possibilitar a universalização 

destas equipes para todos os Municípios do Brasil que 

possuem Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de 

Atenção Básica para populações específicas. 

c) O NASF 3 foi extinto para, evitar a subutilização das 

Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção 

Básica que se encontram sem demanda nos municípios 

com menos de 50mil habitantes. 

d) O NASF 1 foi substituído pelo NASF 2 para possibilitar 

o atendimento das Equipes Saúde da Família e/ou 

Equipes de Atenção Básica para todos os Municípios 

Brasileiros. 

 

18. Em que ano foi oficialmente implantado pelo 

Ministério da Saúde, o então Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS)? 

a) 1991. 

b) 1993. 

c) 2001. 

d) 2002. 

 

19. De acordo com a Lei nº 13.595/18, no modelo de 

atenção em saúde fundamentado na assistência 

multiprofissional em saúde da família, desde que o 

Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso 

técnico e tenha disponíveis os equipamentos 

adequados, são atividades do Agente, em sua área 

geográfica de atuação, assistidas por profissional de 

saúde de nível superior, membro da equipe, exceto: 

a) a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, 

em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a 

unidade de saúde de referência. 

b) a medição de glicemia capilar, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o 

paciente para a unidade de saúde de referência. 

c) a realização de pequenos reparos elétricos ou hidráulicos 

visando a melhoria na qualidade de vida da população 

atendida em sua área geográfica. 

 

 

d) a aferição de temperatura axilar, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, com o devido 

encaminhamento do paciente, quando necessário, para a 

unidade de saúde de referência. 

 

20. Segundo a Lei nº 13.595/18, no modelo de atenção em 

saúde fundamentado na assistência multiprofissional 

em saúde da família, são consideradas atividades 

típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área 

geográfica de atuação a realização de visitas 

domiciliares regulares e periódicas para acolhimento 

e acompanhamento: 

I. da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério. 

II. da lactante, nos seis meses seguintes ao parto. 

III. da criança, verificando seu estado vacinal e a 

evolução de seu peso e de sua altura. 

IV. da pessoa em sofrimento psíquico. 

V. dos animais de estimação, verificando suas condições 

de saúde e propondo melhorias em seus cuidados. 

a) Apenas uma está correta. 

b) Apenas duas estão corretas. 

c) Apenas três estão corretas. 

d) Apenas quatro estão corretas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

21. A partir dos seus conhecimentos sobre febre 

amarela, assinale a alternativa incorreta. 

a) O vírus da febre amarela é um arbovírus do gênero 

Flavivirus, protótipo da família Flaviviridae. 

b) No ciclo silvestre da febre amarela, os humanos são 

considerados os principais hospedeiros, amplificadores 

do vírus, e são vítimas da doença assim como os 

primatas não humanos que, nesse ciclo, apresenta-se 

como hospedeiro acidental. 

c) No ciclo urbano da febre amarela, o ser humano é o 

principal hospedeiro com importância epidemiológica, e 

as espécies de culicídeos (mosquitos vetores) implicadas 

na transmissão são do gênero Aedes, principalmente o 

Ae. aegypti, mantendo-se um ciclo homem-mosquito. 

d) Na febre amarela não há transmissão de pessoa a pessoa.  

  

22. Sobre o conceito de zoonose, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Zoonoses são infecções comuns ao ser humano e a 

outros animais. 

b) Nas antropozoonoses, o reservatório consiste nas 

populações animais. 

c) As zooantroponoses são as zoonoses nas quais as 

populações humanas constituem o reservatório. 

d) Nas anfixenoses unicamente os humanos podem 

funcionar como reservatório, dependendo de fatores 

circunstanciais. 
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23. Leia atentamente o texto abaixo. 

 “O diretor da Saúde Pública, Dr. Oswaldo Cruz, em 

1903, propôs vários planos de campanhas ao 

ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil (J. 

J. Seabra) contra o vetor da febre amarela, já 

conhecido desde os trabalhos do cubano Carlos Juan 

Finlay, e contra outras doenças infecciosas que 

assolavam o país, em particular o Rio de Janeiro. 

Com relação à varíola, mister era vacinar toda a 

população para que a doença fosse controlada. 

Oswaldo Cruz elaborou um regulamento 

extremamente rígido, que deveria ser aplicado a toda 

a população; abrangia desde os recém-nascidos até 

os idosos. Sua meta era obter amplo sucesso em 

pouco tempo (...). Razões vinculadas ao 

obscurantismo existiam, mas também políticas; 

alegou-se, no Parlamento, violação das liberdades 

individuais”. (ROUQUAYROL, Maria Z.; 

GURGEL, Marcelo. Rouquayrol - Epidemiologia e 

saúde. Rio de Janeiro: MedBook Editora, 2017, 

página 673).  

 De qual evento da história da saúde pública se trata 

o texto acima? 

a) Conferência de Saúde. 

b) Reforma sanitária. 

c) Revolta da Vacina. 

d) Revolta da Imunização. 

 

24. A partir dos seus conhecimentos sobre zoonoses, 

assinale a alternativa correta. 

a) Vetores são todos os seres vivos capazes de transmitir 

um agente infectante. As doenças transmitidas por 

vetores são aquelas que não precisam de um 

intermediário para passar de um animal a outro. 

b) Parasitas são os organismos que vivem em associação 

com outros, dos quais retiram os meios para sua 

sobrevivência, normalmente, prejudicando o organismo 

hospedeiro por meio de um processo conhecido como 

endemicidade. 

c) Endoparasita é o parasita interno, ou seja, aquele se aloja 

no interior do hospedeiro. 

d) Hospedeiro é um organismo que abriga um parasita em 

seu corpo. Este sempre causará doenças no hospedeiro, 

contudo, possui dependência metabólica dele, 

utilizando-se de recursos para sua sobrevivência.  

 

25. Leia com atenção o texto abaixo, 

 “Doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, 

de evolução abrupta e gravidade variável, com 

elevada letalidade nas suas formas graves. O agente 

etiológico é transmitido por artrópodes (vetores), da 

família Culicidae, habitualmente conhecidos como 

mosquitos e pernilongos. A importância 

epidemiológica decorre da gravidade clínica, da 

elevada letalidade e do potencial de disseminação e 

impacto, sobretudo quando a transmissão for 

urbana, por Aedes aegypti.” 

 (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 

Epidemiológica. 5ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2021).  

 Assinale a alternativa com a patologia 

correspondente à descrição. 

a) Febre amarela. 

b) Neoplasia de fígado. 

c) Hanseníase. 

d) Cólera. 

 

26. Considerando seus conhecimentos sobre Vigilância 

Sanitária, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas. 

 “Vigilância sanitária diz respeito a um conjunto de 

saberes de diversas áreas do conhecimento e práticas 

de natureza multiprofissional e interinstitucional, 

essencialmente desenvolvidas no âmbito do aparato 

estatal, com atribuições ________ de regulação e 

controle ________ da produção e consumo de bens e 

serviços, e de processos e ambientes, visando ao 

________. Seu escopo de ação se situa no âmbito da 

________ contra riscos de diversas naturezas e da 

promoção da saúde. Congrega um conjunto de 

intervenções do sistema de saúde para promover 

qualidade, segurança, eficácia e efetividade de 

produtos, processos e serviços e qualidade de 

ambientes; é, portanto, um dos condicionantes 

fundamentais para a concretização do direito à saúde 

e qualidade de vida” (PAIM, Jairnilson S.; FILHO, 

Naomar de A. Saúde Coletiva - Teoria e Prática. Rio 

de Janeiro: MedBook Editora, 2014). 

a) indelegáveis / epidemiológico / interesse público / 

recuperação da saúde 

b) delegáveis / sanitário / interesse privado / proteção da 

saúde 

c) indelegáveis / sanitário / interesse público / proteção da 

saúde 

d) delegáveis / sanitário / interesse público / proteção da 

saúde 

 

27. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 

 Dá-se o nome de __________ à ocorrência coletiva de 

determinada doença que, no decorrer de um largo 

período histórico, acomete sistematicamente grupos 

humanos distribuídos em espaços __________ e 

caracterizados, mantendo sua __________ constante, 

permitidas as flutuações de valores, tais como as 

variações sazonais. Note-se que o termo __________ 

refere-se à doença habitualmente presente entre os 

membros de determinado grupo, numa __________, 

isto é, presente numa população definida. 

 (ROUQUAYROL, Maria Z.; GURGEL, Marcelo. 

Rouquayrol - Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: 

MedBook Editora, 2017, página 95). 

a) endemia / delimitados / incidência / endemia / 

determinada área 

b) pandemia / delimitados / prevalência / pandemia / área 

indeterminada 

c) endemia / indeterminados / prevalência / endemia / 

determinada área 

d) epidemia / indeterminados / prevalência / epidemia / 

determinada área 
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28. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 

 Vetores são seres vivos que veiculam o __________ 

desde o reservatório até o __________ potencial. Os 

vetores __________ agem apenas como 

transportadores de agentes infecciosos: são insetos 

que caminham ou voam e que carregam o agente 

através de suas patas, probóscida ou asas 

contaminadas, ou pela passagem do microrganismo 

através do trato gastrointestinal. Neles, os parasitos 

__________ nem sofrem quaisquer modificações em 

seu interior. Moscas e baratas transportam 

externamente microrganismos. Além disso, também 

os conduzem internamente, ingerindo-os e 

regurgitando-os sobre os alimentos, contaminando-

os. Cistos de ameba têm sido detectados no estômago 

de baratas e em material regurgitado por estas. 

São denominados __________ aqueles nos quais os 

microrganismos desenvolvem obrigatoriamente 

__________ antes de serem disseminados no 

ambiente ou inoculados em novo hospedeiro (por 

exemplo, insetos anofelinos como vetores biológicos 

na transmissão da malária). 

 (ROUQUAYROL, Maria Z.; GURGEL, Marcelo. 

Rouquayrol - Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: 

MedBook Editora, 2017, página 192). 

a) agente / hospedeiro / biológico / não se multiplicam / 

vetores mecânicos / uma fase de seu ciclo reprodutivo 

b) agente / hospedeiro / mecânicos / não se multiplicam / 

vetores biológicos / uma fase de seu ciclo vital 

c) hospedeiro / agente / biológico / se multiplicam / vetores 

mecânicos / uma fase do seu ciclo vital 

d) agente / hospedeiro / mecânico / se multiplicam / vetores 

biológicos / uma fase do seu ciclo reprodutivo 

 

29. A dengue, assim como a leptospirose, são exemplos 

de doenças infecciosas. A respeito desse tema, 

assinale a alternativa correta. 

a) Nas manifestações subclínicas de uma doença 

infecciosas o indivíduo pode transmitir o agente, porém 

a intensidade de transmissão não é a mesma. Sendo mais 

branda em casos subclínicos ou assintomáticos.  

b) Quando a manifestação da doença infecciosa é 

inaparente o indivíduo apresenta sinais e sintomas 

clínicos, além de apresentar exames laboratoriais 

positivos.  

c) Uma doença sob a forma latente representa um período 

de equilíbrio durante o qual não existem sinais clínicos 

manifestos da doença, porém o doente constitui fonte de 

contágio. 

d) O modo fulminante de doença é o que ocorre de maneira 

excepcionalmente grave com um coeficiente de 

letalidade elevado.   

 

30. A partir dos seus conhecimentos sobre Vigilância de 

Alimentos, assinale a alternativa correta. 

a) A vigilância sanitária em alimentos tem como objetivo 

o controle e a garantia dos produtos alimentícios que 

serão consumidos, atua com fiscalização visando a 

garantia de alimentos seguros, mas não atua na redução 

de fatores de risco que possam comprometer a qualidade 

dos alimentos. 

b) Dentre as funções da vigilância sanitária em saúde está 

a de cadastrar e fiscalizar as indústria e locais que 

manipulam ou vendem alimentos, porém, não cabe a 

esse setor o licenciamento desses locais.  

 

 

c) Não é função da vigilância sanitária de alimentos a 

fiscalização do comércio ambulante, abate, açougue e 

produtos in natura, cabendo tal tarefa apenas ao 

Ministério da Agricultura e Pecuária.  

d) Cabe à vigilância sanitária de alimentos a investigação 

de surtos por doenças transmitidas por alimentos, 

juntamente com a vigilância epidemiológica.  

 

31. Analise as alternativas abaixo sobre noções de 

conhecimento geográfico e assinale a incorreta. 
a) O geoprocessamento na saúde permite detectar 

populações de risco, derivada da heterogeneidade dentro 

de uma mesma população ou entre populações. 

b) Dentro da mobilidade, os fluxos migratórios são um dos 

maiores desafios para conseguir quantificar o risco 

populacional. Assim, o geoprocessamento ajuda a 

descrever mais acuradamente e entender melhor a 

complexidade do espaço temporal. 

c) A escolha de cores ou classificação de dados, na hora de 

mapear a incidência de uma doença, de nada podem 

influenciar na interpretação dos mapas pelas autoridades 

de saúde.  

d) A identificação de fatores de risco é essencial para a 

criação de políticas de saúde pública. Os fatores de risco 

não estão localizados só em um lugar, portanto, a criação 

de modelos espaço temporais pode ajudar a identificá-

los e posteriormente encontrar associações.  

 

32. Leia com atenção o texto abaixo. 

 Doença infecciosa febril de início abrupto, cujo 

espectro clínico pode variar desde um processo 

inaparente até formas graves. 

 No Brasil, é uma doença endêmica; torna-se 

epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas 

capitais e nas regiões metropolitanas, devido às 

enchentes associadas à aglomeração populacional de 

baixa renda, condições inadequadas de saneamento 

e alta infestação de roedores infectados. Algumas 

ocupações facilitam o contato com as leptospiras, 

como trabalhadores em limpeza e desentupimento de 

esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, 

veterinários, tratadores de animais, pescadores, 

magarefes, laboratoristas, militares e bombeiros, 

entre outras. 

 (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 

Epidemiológica. 5ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 

2021) 

 Assinale a alternativa que corresponde à doença 

descrita. 
a) Araneísmo. 

b) Leptospirose. 

c) Oncocercose. 

d) Acidente ofídico. 
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33. Considerando seus conhecimentos sobre elaboração 

de mapas, assinale a alternativa correta. 
a) No âmbito da saúde, um dos objetivos reais do mapa, 

especialmente em relação às doenças transmissíveis, é 

compreender a relação entre o agente, o hospedeiro e o 

ambiente. Essas relações são as chamadas tríade 

ecológica. 

b) O primeiro mapa global de doença apareceu no século 

XVI. 

c) No século XVIII, com a ascensão da saúde pública e das 

ciências sanitárias, a cartografia médica viveu o auge da 

sua utilização e reconhecimento, deixando de ser usada 

como ferramenta meramente descritiva.  

d) Um dos principais objetivos da cartografia médica, 

desde o início do século XVIII, foi entender todos os 

tipos de doenças existentes, a letalidade, a virulência, e 

o odds ratio de cada uma.  

 

34. Considerando os seus conhecimentos sobre a dengue, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e 

dinâmica, que não apresenta um amplo espectro 

clínico. 

II. Os sinais de alarme da dengue são: dor abdominal 

intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de 

líquidos, hipotensão postural, letargia ou 

irritabilidade, hepatomegalia maior do que 2 cm 

abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, 

aumento progressivo do hematócrito. 

III. São casos suspeitos de dengue aqueles em que o 

indivíduo resida em área onde se registram casos de 

dengue ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para 

área com ocorrência de transmissão ou presença de 

Aedes aegypti. Deve apresentar febre, usualmente 

entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes 

manifestações: náusea vômitos, exantema, mialgia, 

cefaleia, petéquias, leucopenia.  

IV. A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas 

américas.  

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas II, III e IV estão corretas. 

d) Apenas I, III e IV estão corretas. 

 

35. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A Leishmaniose tegumentar é uma doença cônica e 

sistêmica que, quando não tratada, pode evoluir para 

óbito em mais de 90% dos casos. 

II. Infecções por leishmanias que causam a leishmaniose 

tegumentar foram descritas em várias espécies de 

animais silvestres (felinos, aves, primatas não 

humanos), roedores e domésticos. Com relação a 

esses últimos, seu papel na manutenção do parasito 

no meio ambiente está bem esclarecido.  

III. Os vetores da leishmaniose tegumentar são insetos 

denominados flebotomíneos, conhecidos 

popularmente como mosquitos palha.  

IV. A transmissão da leishmaniose tegumentar se dá por 

meio da picada do macho de flebotomíneos.  

V. A incubação da doença em seres humanos é de um a 

três meses, podendo apresentar períodos mais curtos 

(três semanas) e mais longos (um ano). 

a) Apenas I, II, III e V estão corretas. 

b) Apenas I, III, IV, V estão corretas. 

c) Apenas II, III, IV estão corretas. 

d) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

 

36. A partir dos seus conhecimentos sobre Leishmaniose 

Visceral, assinale a alternativa incorreta. 
a) É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre 

de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia, 

hepatoesplenomegalia e anemia, entre outras 

manifestações. 

b) Existe resposta humoral detectada por meio de 

anticorpos circulares que parecem ter pouca importância 

como defesa. 

c) Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal 

fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a 

ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem 

sido mais prevalente que no ser humano. No ambiente 

silvestre, os reservatórios são aves de rapina (Dusicyon 

vetulus e Cerdocyon thous) e os marsupiais (Didelphis 

albiventris). 

d) A atividade dos flebotomíneos é crepuscular e noturna. 

No intra e no peridomicílio, Lu. Longipalpis é 

encontrado, principalmente, próximo a uma fonte de 

alimento. 

 

37. Assinale a alternativa correta sobre Leishmaniose 

Visceral. 

a) Na área urbana o cão é a principal fonte de infecção. 

Porém, enzootia canina não precede a ocorrência de 

casos humanos, assim as infecções de cães têm sido mais 

prevalentes do que nos humanos. No ambiente silvestre, 

os reservatórios são os marsupiais e o lobo guará. 

b) Dípteros da família Psychodidae, subfamília 

Phlebotominae, são os transmissores das leishmanioses, 

sendo Lutzomyia longipalpis a principal espécie 

transmissora. 

c) A transmissão ocorre pela picada dos vetores infectados 

pela Leishmania (L.) infantum. Entretanto, a 

transmissão de pessoa a pessoa também é uma forma 

importante de transmissão.  

d) Todas as alternativas acima são verdadeiras. 

 

38. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 

 Nas Américas, a ___________ manifesta-se sob 

diferentes formas, desde doença febril aguda 

inespecífica até quadros pulmonares e 

cardiovasculares mais severos e característicos, 

podendo evoluir para a síndrome da angústia 

respiratória (SARA). Na América do Sul, foi 

observado importante comprometimento cardíaco, 

passando a ser denominada de ___________ (SCPH). 

Em algumas regiões, é possível observar um padrão 

de sazonalidade, possivelmente em função da 

biologia e/ou comportamento dos ___________ 

reservatório.  

a) hantavirose / síndrome cardiopulmonar por hantavírus / 

roedores 

b) febre do Nilo Ocidental / síndrome cerebral 

hepatológica / mosquitos 

c) hepatite E / síndrome cardioheptorenal da hepatite E / 

roedores 

d) esporotricose / síndrome cardiopulmonar humana / 

mosquitos 
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39. Sobre noções de conhecimento geográfico, analise as 

alternativas e assinale a incorreta. 

a) A geografia da saúde compreende os estudos das 

relações espaciais que se estabelecem entre os 

determinantes sociais e ambientais, e as condições de 

saúde e bem-estar das populações. 

b) O foco da geografia da saúde são as doenças e a morte, 

que podem ser influenciadas por fatores ambientais, 

sociais, econômicos, políticos e culturais. 

c) Uma das contribuições da geografia da saúde é a 

indagação e a explicação de padrões (tempo, distância, 

lugar), tanto individuais como populacionais, de 

deslocamentos e migrações em procura de serviços de 

saúde. 

d) O uso do mapa permite-nos estabelecer possíveis 

associações entre diversos determinantes, tendo em 

conta os aspectos da distribuição do evento e os 

fenômenos resultantes 

 

40. Leia o texto abaixo sobre avaliação do risco 

ambiental em saúde e assinale a alternativa 

incorreta. 

 “A VSA deve ser capaz de analisar os riscos à saúde 

provenientes do meio ambiente. Para tanto, ela pode 

usar modelos explicativos, que ajudam na 

compreensão de como os fatores ambientais 

interagem e causam impactos sobre a saúde das 

populações humanas e animais. A compreensão 

sobre a forma como acontece essa interação 

possibilita o planejamento de ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças. Além disso, pode 

auxiliar na tomada de decisões técnicas sobre como 

gerenciar os riscos e também na formulação de 

políticas públicas em diversas áreas, como habitação, 

saneamento básico e urbanismo, reforçando a 

necessidade do trabalho intersetorial frente às 

situações que envolvem o ambiente e populações 

humanas e animais. 

O modelo utilizado atualmente em VSA, para 

analisar riscos e formular indicadores (parâ- metros 

que auxiliam na avaliação das condições de saúde 

relacionadas ao ambiente) é denominado Força 

motriz – Pressão – Estado – Exposição – Efeito – 

Ação (FPEEEA).” (SOLHA, Raphaela Karla de T.; 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela B. Vigilância 

em Saúde Ambiental e Sanitária. [Digite o Local da 

Editora]: Editora Saraiva, 2015. E-book. ISBN 

9788536513201. 2.) 

a) A força motriz corresponde à condição de qualidade do 

ambiente que está em constante mudança, respondendo 

às pressões que recebe. 

b) Pressão diz respeito às características das fontes de 

pressão sobre o ambiente e populações, por exemplo, se 

as fábricas emitem gases poluentes ou contaminam o 

solo e a água pelo descarte de dejetos contaminados. 

c) Exposição corresponde à relação entre o ambiente com 

determinados grupos da população que interagem com 

ele. Em relação às doenças transmissíveis, corresponde 

à infecção das pessoas; no tocante às substâncias 

químicas e aspectos físicos, inclui a dose absorvida pelo 

corpo e os órgãos atingidos. 

d) Ação são as respostas sociais aos impactos do modelo 

de desenvolvimento sobre o meio ambiente, como a 

formulação de políticas públicas, aumento de impostos 

para atividades poluidoras e desenvolvimento de 

tecnologias que gerem menor impacto ambiental.  

 

 

 

 

 

 


