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Poder Público, constitui o/a:
 (A) Sistema Único de Saúde (SUS).
 (B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 (C) Sistema complementar de saúde.
 (D) Sistema privado de saúde.
 25-Arboviroses são: 
 (A) a propagação de um microrganismo na superfície ou no organismo de um hospedeiro, 
sem causar agressão celular. 
 (B) anticorpos protetores que inativam proteínas solúveis tóxicas de bactérias.
 (C) a porção ou produto de um agente biológico, capaz de estimular a formação de anti-
corpos específicos.
 (D) viroses transmitidas, de um hospedeiro para outro, por meio de um ou mais tipos de 
artrópodes.
 26-São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, EXCETO:
 (A) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
 (B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população.
 (C) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema.
 (D) proibição da divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário
 27-Na atenção à saúde da mulher, uma das atribuições dos ACS é orientar a mulher 
sobre a importância de realizar o exame preventivo de câncer de colo uterino ou Papanicolau. Deve 
informar que o exame é realizado na Unidade Básica de Saúde. Para realização do exame, são neces-
sários alguns cuidados prévios à coleta. Sobre esses cuidados é CORRETO afirmar:
 (A) No dia do exame deve usar duchas vaginais para realização de limpeza interna.
 (B) É obrigatória a raspagem dos pelos pubianos.
 (C) Não ter relações sexuais sem preservativo 48 horas antes do exame. 
 (D) A presença de sangue menstrual não altera o resultado do exame.
 28-A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde 
pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa. Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também se ma-
nifesta como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros 
órgãos. Os principais sinais e sintomas da Hanseníase são:
 (A) Manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensi-
bilidade; aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas; diminuição ou queda 
de pelos, especialmente das sobrancelhas; e falta ou ausência de sudorese no local da pele seca.
 (B) Febre há, no máximo, sete dias acompanhada de, pelo menos dois dos seguintes sin-
tomas: dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares e articulações, prostração ou manchas 
pequenas e vermelhas pelo corpo com ou sem hemorragia.
 (C) Tosse produtiva por mais de três semanas.
 (D) Aumento do volume de urina; sede intensa; emagrecimento e fraqueza; fome excessiva
 29-O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) utiliza fichas para 
o registro das informações. No que diz respeito às ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), compete ao ACS o preenchimento das seguintes fichas:
 (A) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Atendimento Individual e Ficha de Visita Do-
miciliar.
 (B) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Visita Domiciliar, Ficha de Atividade 
Coletiva.
 (C) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Acompanhamento da gestante, e 
Ficha de Visita Domiciliar.
 (D) Cadastro Domiciliar, Cadastro Individual, Ficha de Procedimentos e Ficha de Atendi-
mento Individual.
 30-O Agente Comunitário de Saúde exerce um papel importante no desenvolvimento das 
ações de vigilância em saúde. É sua atribuição orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de 
proteção individual, familiar, e da comunidade para a prevenção das doenças. Associe as informações, 
relacionando as doenças a suas respectivas medidas de proteção.
 1- Tracoma
 2- Dengue
 3-  Esquistossomose
 (   ) Desenvolver medidas simples de cuidado ambiental para o controle de caramujos.
 (  ) Orientar especialmente a lavagem freqüente do rosto das crianças e de melhorias de 
hábitos no cuidado com o corpo e das condições sanitárias e ambientais.
 (  ) A principal medida é evitar a existência de criadouros – locais que acumulam água 
onde os mosquitos possam se reproduzir.
 A seqüência CORRETA dessa associação é:
 (A) 1, 2, 3.
 (B) 3, 1, 2.
 (C) 3, 2, 1.
 (D) 2, 1, 3.
 31-Associe as duas colunas relacionando o conceito à sua definição.
 1- Endemia
 2- Epidemia
 3- Pandemia
 (  ) É uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e 
pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico.
 (  ) É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais 
continentes ou por todo o mundo
 (   ) É qualquer doença que ocorre apenas em um determinado local ou região de forma 
persistente e permanente, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 
 A seqüência CORRETA dessa associação é:
 (A) 3, 1, 2.
 (B) 1, 2, 3.
 (C) 3, 2, 1.
 (D) 2, 3, 1.
 32-A Atenção Básica é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) 
e deve ser o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo a coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Dessa forma, o SUS e a RAS 
possuem diretrizes que devem ser operacionalizadas no contexto da Atenção Básica para que esta 
cumpra o seu papel (BRASIL, 2017).
 A alternativa que contém diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na 
Atenção Básica é:
 (A) integralidade e territorialização. 
 (B) transversalidade e universalidade.
 (C) equidade e cuidado centrado na pessoa. 
 (D) longitudinalidade do cuidado e territorialização
 33-A Política Nacional de Atenção Básica prevê a “[...] implantação da Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma possibilidade para a reorganização inicial da 
Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família ou como uma 
forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de organização da Atenção Básica” (BRA-
SIL, 2017, p. 12). Em relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, é correto afirmar que:
 A) é prevista a carga horária integral de 20 horas semanais para toda a equipe de agentes 
comunitários de saúde.
 B) cada Agente Comunitário de Saúde deve ter uma micro área sob sua responsabilida-
de, cuja população não ultrapasse 1000 pessoas.
 C) o Agente Comunitário de Saúde deve realizar suas ações, priorizando a população 
com menor grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico.
 D) a atividade do Agente Comunitário de Saúde deve se dar pela lógica do planejamento 
do processo de trabalho a partir das necessidades do território.
 34-Na realização de suas atividades diárias, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) e o 
Agente de Combate às Endemias (ACE) podem realizar práticas de forma integrada, qualificando o 
cuidado ofertado à comunidade assistida. Tais práticas incluem as ações de Educação em Saúde, prin-
cipalmente, por meio de mobilizações sociais, dentro da área geográfica de atuação. (BRASIL, 2018). 
 Em relação às atividades que podem ser desenvolvidas de forma integrada pelo ACE e 
pelo ACS, é correto afirmar que:
 (A) a coordenação e a supervisão de ações de vigilância epidemiológica e ambiental 
estão entre tais atividades
 (B) as ações integradas incluem a necropsia de animais com diagnóstico suspeito de 
zoonoses de relevância para a saúde pública.
 (C) podem planejar, programar e desenvolver atividades de vigilância em saúde, mesmo 
sem articulação prévia com as equipes de saúde da família.
 (D) as ações de Educação em Saúde incluem a realização de campanhas ou de mutirões 
para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos.
 35-Uma determinada equipe de saúde da família atende a uma população de 3.600 pes-
soas, que são divididas igualmente por cada Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
 A equipe atual é composta por cinco ACS, e cada um é responsável por 720 pessoas. No 
próximo mês será contratado mais um ACS, então a quantidade de pessoas atendidas que passará a 
ser atendida por cada um dos ACS dessa equipe será:
 (A)720
 (B)625
 (C)600
 (D)750
 36-Leia o texto a seguir:
 Dengue é a doença viral que mais se espalha no mundo. Estima-se que 2,5 bilhões de 
pessoas no mundo vivam em área de risco de transmissão do vírus, o que causa entre 50 milhões e 
100 milhões de infecções e 20 mil mortes anualmente. A febre por vírus Zika é descrita como uma do-
ença febril aguda, autolimitada, com duração de três a sete dias, geralmente sem complicações graves. 
Já a Chikungunya é uma arbovirose que pode provocar febre acima de 38,5 graus, de início repentino, 
e dores intensas nas articulações de pés e mãos–dedos, tornozelos e pulsos.
 Fonte: Ministério da Saúde -http://portalms.saude.gov.br. Acesso em 18 mai. 2018
As três doenças citadas podem ser transmitidas por meio:
 (A) da picada de fêmeas do mosquito Aedes aegyptiinfectadas com os vírus.
 (B) da picada do mosquito-prego do gênero Anophelesinfectado com os vírus.
 (C) da interação com fezes do inseto Triatoma infestansinfectado com os vírus.
 (D) da ferroada de machos do mosquito Aedes aegyptiinfectados com os vírus.
 37-Na Atenção Básica à Saúde, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis e estar em contato permanente com as famílias é atribuições específicas do:
 (A) Técnico em saúde bucal.
 (B) Agente comunitário de saúde.
 (C) Agente de combate a endemias.
 (D) Técnico de enfermagem.
 38-Ao agente comunitário de saúde (ACS) cabe realizar, no mínimo, uma visita mensal 
a cada família na sua área de abrangência, para acompanhá-la, independentemente de situações de 

risco. A visita domiciliar realizada pelo ACS inclui:
 (A) transcrição de medicamentos.
 (B) prescrição de cuidados.
 (C) avaliação de enfermagem.
 (D) orientação de promoção à saúde
 39- Leia o caso a seguir:
 “Durante uma visita domiciliar na casa do senhor J., de 65anos, o agente comunitário 
de saúde detectou que o usuário tomava seus medicamentos para hipertensão arterial com bebida 
alcoólica e em horários diferentes dos que foram recomendados pelo médico do posto de saúde”=
 Neste caso, o que o agente comunitário de saúde deve fazer?
 (A) Suspender o uso do medicamento.
 (B) Acionar o serviço de farmacovigilância.
 (C) Informar a vigilância sanitária.
 (D) Notificar o médico e o enfermeiro de sua equipe.
 40-Uma adolescente informou ao Agente Comunitário de Saúde que é soropositiva para o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e que foi infectada por transmissão vertical. Isto significa dizer 
que o HIV foi transmitido através de:
 (A) Uso de seringas ou agulhas contaminadas com o vírus 
 (B) Sua mãe, durante a gestação, parto ou aleitamento
 (C) Relações sexuais sem o uso da camisinha
 (D) Lesões na mucosa vaginal

“Nossa maior fraqueza está em desistir.
 A maneira certa de ter sucesso é tentar apenas mais uma vez.”

Thomas Edison
Boa sorte !

PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 07/2019
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

PORTUGUES:
 01- Marque a opção em que existe erro de grafia: 
 (A) Homem, hospedagem, hábito. 
 (B) Caranguejo, horigem, humanizar. 
 (C) Jeito, existiam, prejudicados. 
 (D) Predador, comercial, projetos.
 02-Todas estão corretamente no plural: 
 (A) Chapéus, animales, pedais.
 (B) Reprodutores, agricultores, animais.
 (C) Pedaus, vegetações, comercializações.
 (D) Projeções, gigantíssimo, parasitas.
 03 - Não é sinônimo da palavra degradante:
 (E) Infame
 (F) Indigno
 (G) Humilhante
 (H) Honroso
 04 - Ocorre mesóclise em qual das frases abaixo?
 (A) Ele não se preocupa com o futuro
 (B) Ser-lhe-ia necessário um novo cargo.
 (C) Fale-me de amor.
 (D) Em se falando de problema...
 05 - Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego de sc, como em imprescindível.
 (A) Acréscimo, fascínio
 (B) Aparênscia, nescessário 
 (C) Cóscegas, vascilar
 (D) Disfarsce, morscego 

MATEMÁTICA:
 06 - Se eu comprar hoje, com 20% de desconto, um par de sapatos que estava sendo 
vendido na semana passada por R$ 90,00, vou gastar:
 (A) R$ 50,00
 (B) R$ 20,00 
 (C) R$ 80,00
 (D) R$ 72,00
 07 -Um pronto-atendimento atende 3000 pessoas em seis dias. Quantos dias serão ne-
cessários para atender 4000 pessoas?
 (A) 10 dias
 (B) 8 dias
 (C) 7 dias
 (D) 6,5 dias
 08 - Qual é a área de um azulejo quadrado de 15 cm de lado?
 (A) 225 cm²
 (B) 22,50 cm²
 (C) 225 m
 (D) 225 cm
 09 - Um supermercado oferece néctar de fruta em dois tipos de embalagem. A embala-
gem A tem a forma de um prisma reto de base quadrada que mede 6 cm de lado e 17 cm de altura. A 
embalagem B tem a forma de um prisma reto de base retangular que mede 5 cm por 8 cm e 15 cm de 
altura. A embalagem A custa R$ 3,06 e a B, R$ 3,00. Conclui-se que:
 (A) É vantajoso comprar a embalagem A porque contem mais néctar.
 (B) Pode-se comprar qualquer uma das embalagens porque o preço do ml é o mesmo.
 (C) É vantajoso comprar a embalagem B porque contém mais néctar.
 (D) Nenhuma das alternativas acima.
 10 - No canteiro central de uma cidade, são plantadas 15 árvores em linha reta. A dis-
tância entre a primeira árvore e a última é 1,4km e a distância entre duas árvores vizinhas é sempre a 
mesma. A distância, em metros, entre duas árvores vizinhas é:
 (A) 10
 (B) 10,3
 (C) 100
 (E) 150

CONHECIMENTOS GERAIS
 11- Em 2006, o IBGE completou 70 anos de sua fundação. Esse instituto foi criado no 
contexto histórico da(o): 
 (A) Ditadura Militar, de Costa e Silva
 (B) Transição Democrática, de José Sarney
 (C) Estado Novo, de Getúlio Vargas
 (D) Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek
 12 - o último trimestre de 2006, o Brasil assistiu a uma crise no setor aéreo, requisitando 
grande esforço da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para amenizar a situação. 
 Essa crise foi provocada, inicialmente, pela(o): 
 (A) Substituição do alto comando da Aeronáutica
 (B) Operação-padrão dos controladores de vôo do País 
 (C) Reestruturação ampla e repentina da Infraero
 (D) Atuação do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
 13 - O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que o número 
de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do programa das Nações 
Unidas que coordena a campanha de combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, 
a queda do número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre o vírus 
[causador da doença]. 
 A notícia refere-se à:
 (A) Aids
 (B) Malária
 (C) Poliomielite
 (D) Varíola
 14 - Em outubro de 2010, o peruano Mario Vargas Llosa tornou-se mais um latino-ameri-
cano a receber o Prêmio Nobel: 
 (A) De Química
 (B) Da Paz
 (C) De Medicina
 (D) De Literatura
 15 - Na década de 80, a luta dos trabalhadores rurais do Acre, tendo à frente Chico Men-
des, produziu um efeito positivo tanto social quanto ecologicamente. O principal exemplo dos efeitos 
obtidos foi a demarcação de: 
 (A) Reservas extrativistas
 (B) Reservas biológicas
 (C) Reservas indígenas
 (D) Florestas nacionais
 16 - “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam parte de um 
programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. Essa descrição corres-
ponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
 (A) Operação Lava Jato
 (B) Operação Greenfield
 (C) Operação Navalha
 (D) Operação Panatenaico
 17 - Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil?
 (A) Ano 2007, em São Paulo
 (B) Ano 2006, no Mato Grosso
 (C) Ano 1982, no Ceará
 (D) Ano 1996, em São Paulo
 18 - Quais destas empresas brasileiras estão incluídas no pacote de privatizações do 
governo Temer?
 6. Eletrobras
 7. Casa da Moeda
 8. Embraer
 9. Vale S.A.
 10. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom Jobim
 (A) Eletrobras e Embraer
 (B) Eletrobras e Casa da Moeda
 (C) Aeroporto de Congonhas e Vale S.A.
 (D) Casa da Moeda e Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão/Tom Jobim
 19 - Qual foi a revolução que alavancou a independência do Brasil e em 2017 completou 
o segundo centenário?
 (A) Revolução Farroupilha
 (B) Revolução Federalista
 (C) Revolução Praieira
 (D) Revolução Pernambucana
 20 - Quais os países que mais têm recebido refugiados sírios?
 (A) Turquia e Líbano
 (B) Alemanha e França
 (C) Jordânia e Sérvia
 (D) Iraque e Suécia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 21 - Os acidentes ofídicos apresentam grande relevância epidemiológica, visto que são 
responsáveis por expressiva quantidade dos envenenamentos no país. Sobre estes tipos de acidentes, 
é INCORRETO afirmar que:
 (A) Os acidentes provocados pelos ofídios dos gêneros Bothrops, Crotalus, Lachesis e 
Micrurus são os que apresentam conseqüências mais graves no Brasil, assim como alguns da Família 
Colubrídea.
 (B) Identificar imediatamente o animal causador do acidente é uma medida de grande 
importância para a condução dos procedimentos pós-acidente, bem como para o reconhecimento das 
espécies de importância médica em âmbito regional.
 (C) O diagnóstico clínico que orienta a conduta nos casos de acidentes, quando bem 
realizado dispensa a necessidade de identificação do animal causador por um técnico treinado. 
 (D) Solução de formalina a 10% ou o álcool podem ser utilizados para a conservação dos 
animais mortos, desde que imersos e acondicionados em frascos rotulados com os dados do acidente, 
incluindo a procedência.
 22 - A dengue é uma doença que varia desde formas simples até quadros graves, poden-
do evoluir para o óbito. Acerca dessa doença, assinale a opção CORRETA.
 (A) A primeira manifestação é a febre, que tem duração de dois a quatro dias..
 (B) A febre é, geralmente, moderada associada à dor de cabeça.
 (C) Perda do apetite, náuseas e v mitos podem estar presentes.
 (D) A diarréia está presente em percentual significativo dos casos e é, habitualmente, volumosa.
 23 - Dentre os acidentes ofídicos registrados no Brasil, aquele que apresenta o maior coeficien-
te de letalidade devido à freqüência com que evolui para Insuficiência Renal Aguda (IRA) diz respeito ao:
 (A) Acidente botrópico.
 (B) Acidente laquético. 
 (C) Acidentes elapídico.
 (D) Acidente crotálico.
 24 - A Febre Amarela consiste em uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, 
que apresenta grande importância epidemiológica em virtude da gravidade clínica e do elevado poten-
cial de disseminação em áreas urbanas. Sobre esta doença, é correto afirmar, EXCETO:
 (A) Trata-se de uma virose transmitida pela picada de mosquitos transmissores infecta-
dos, não havendo transmissão de pessoa a pessoa.
 (B) O vírus da febre amarela é um arbovírus protótipo do gênero Flavivirus, da família 
Flaviviridae. 
 (C) O período de incubação da doença varia de três a seis dias, embora se considere que 
possa se estender até 15 dias.
 (D) A infecção não confere imunidade duradoura, portanto, os filhos de mães imunes por 
não apresentarem imunidade passiva devem receber imunização nos seis primeiros meses de vida.
 25 - As leishmanioses são antropozoonoses consideradas grande problema de saúde 
publica e representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epide-
miológica. Sobre a leishmaniose Tegumentar, assinale a opção INCORRETA.
 (A) É uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção devido à sua magnitude.
 (B) Esse agravo afeta ambos os sexos.
 (C) Ocorre apenas em menores de 10 anos.
 (D) É uma doença infecciosa, não contagiosa.
 26 - Na ocorrência de lesões sugestivas de leishmaniose, o diagnóstico precoce é fun-
damental para melhoria da qualidade de vida do indivíduo, pois norteará o tratamento a ser realizado. 
Acerca do tratamento desse agravo, assinale a opção CORRETA.
 (A) Atualmente, existe apenas o estibogluconato de sódio como droga de escolha.

 (B) No tratamento sistêmico, a medicação deve ser administra-
da por via oral.
 (C) Em casos de pacientes desnutridos, com pouca massa 
muscular, deve-se fazer a medicação, preferencialmente, por via endovenosa.
 (D) A administração da medicação pela veia é limitada, pois permite a aplicação de pe-
quenos volumes.
 27 - São agentes etiológicos da hanseníase, amebíase e da tuberculose, respectivamente: 
 (A) Trypanossoma cruzi; Mycobacterium leprae; Schitossoma Mansoni.
 (B) Mycobacterium leprae; Entamoeba histolytica;Bacilo de Koch.
 (C) Leishmaniachagasi; Entamoeba histolytica;Mycobacterium tuberculosis.
 (D) Mycobacterium leprae; Taenia saginata;Bacilo de Koch.
 28 - O enfoque epidemiológico parte da observação de fatos na população para posterior 
quantificação, isto é, atribuir n meros aos fatos e para isso contamos com procedimentos estatísticos 
básicos. Portanto, a medida de ocorrência de casos novos de doença em uma população sob risco em 
um tempo determinado denomina-se 
 (A) Letalidade
 (B) Incidência
 (C) Prevalência
 (D) Mortalidade
 29 - A Doença de Chagas é uma parasitose cujo curso clínico apresenta duas fases, a 
aguda e a crônica, podendo manifestar-se sob várias formas. Sobre esta enfermidade, é INCORRETO 
afirmar que:
 (A) Mães com exame positivo para o agente etiológico podem transmitir para o filho, no 
entanto, na maioria dos casos, a doença pode passar despercebida.
 (B) Um mesmo paciente pode apresentar as duas formas da doença, sendo assim cha-
mada de forma cardiodigestiva.
 (C) Pacientes imunodeprimidos podem apresentar reativação da doença que deve ser 
confirmada por exames parasitológicos diretos no sangue periférico, ou em outros fluidos orgânicos e 
em tecidos.
 (D) A fase aguda da doença se caracteriza por miocardite difusa, com vários graus de 
severidade. A ausência do tratamento especifico conduz, invariavelmente, ao óbito, visto que a redução 
da parasitemia de forma espontânea inexiste.
 30 - A vigilância sanitária tem como missão a proteção e a promoção à saúde da po-
pulação e defesa da vida. Para cumpri-la, deve ter uma interação na sociedade. Por esse motivo, a 
Vigilância Sanitária deve procurar uma participação efetiva na rede de Controle Social do SUS. Sobre 
a vigilância sanitária, assinale a opção CORRETA.
 (A) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, por meio de estudos e análi-
ses que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde.
 (B) Centra-se nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover riscos 
à saúde humana.
 (C) Caracteriza-se como um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.
 (D) Trata-se de conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
 31 - Tal como os outros dípteros, os mosquitos são insetos holometabólicos, exibem me-
tamorfoses completas, passando pelos estádios de:
 (A) Ovo, larva e pupa
 (B) Ovo, larva e parasito.
 (C) Larva, pupa e culicida.
 (D) Larva, pupa e parasito.
 32 - As larvas dos mosquitos são formadas por três segmentos morfologicamente distin-
tos: cabeça, com numerosas sedas nas placas epicranianas e com duas antenas nas extremidades 
anterolaterais; tórax, esférico e achatado dorsoventralmente; e abdome, formado por:
 (A) 2 (dois) segmentos.
 (B) 4 (quatro) segmentos.
 (C) 6 (seis) segmentos.
 (D) 8 (oito) segmentos. 
 33 - A utilização de predadores naturais de larvas dos mosquitos, como o peixe larvícola 
Gambusia spp.e a utilização de bactérias letais, como Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) e B. 
sphaericus, que são recorrentemente utilizadas a escala mundial, caracteriza o controle vetorial:
 (A) Químico. 
 (B) Biológico.
 (C) Físico.
 (D) Mecânico.
  34 - Para diagnóstico da doença diarréica bacteriana, é necessária a coleta de fezes. 
Analise as afirmativas que seguem acerca desse procedimento:
 I. Deve-se coletar de 2 a 4 g de fezes (equivalente a 1 colher de sobremesa) em frasco 
limpo, seco, de boca larga e com tampa de rosca;
 II.  Deve-se evitar a coleta nas partes mucopurulentas e com sangue;
 III. Se a coleta for com swab, deve-se introduzir no esfíncter anal ( 2 cm), fazendo movi-
mentos rotatórios suaves para que haja absorção do material
 Assinale a opção CORRETA. 
 (A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 (B) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 (C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 (D) Somente a afirmativa I está correta.
 35 - Educação popular em saúde não é apenas a valorização da construção de soluções 
para os problemas de saúde de forma dialogada e compartilhada, mas uma arte e um saber complexo. 
Desse modo, assinale a opção INCORRETA.
 (A) A Educação Popular é considerada um saber importante para a construção da partici-
pação social; no entanto, tem pouco impacto na criação de uma nova consciência sanitária. 
 (B) A educação popular vem sendo adotada como diretriz teórica e metodológica da polí-
tica de Educação em Saúde do Ministério da Saúde. 
 (C) A educação popular é o saber que orienta nos difíceis caminhos, cheios de armadi-
lhas, a ação pedagógica voltada para a apuração do sentir/pensar/agir dos setores subalternos para a 
construção de uma sociedade fundada na solidariedade.
 (D) A educação popular busca valorizar a diversidade e heterogeneidade dos grupos so-
ciais, a intercomunicação entre diferentes atores, o compromisso com as classes subalternas.
 36 - As principais doenças transmitidas pela água são, exceto:
 (A) Cólera.
 (B) Diarréia infecciosa. 
 (C) AIDS 
 (D) Leptospirose.
 37 - A doença altamente contagiosa causada pela bactéria Salmonella Typhi é:
 (A) Cólera. 
 (B) Febre tifóide. 
 (C) Sarampo. 
 (D) Febre amarela.
 38 - O Agente Comunitário de Endemias durante o desenvolvimento das suas atividades 
de trabalho deve: 
 (A) assegurar alguns benefícios para as pessoas do seu convívio. 
 (B) respeitar os valores culturais e crenças religiosas da família assistida. (C) resolver os 
problemas financeiros da família assistida. 
 (D) informar à comunidade os relatos das pessoas obtidas durante a visita domiciliar
 39 - Fazem parte do Sistema Único de Saúde: 
 (A) os centros e postos de saúde, hospitais - incluindo os universitários, laboratórios, 
hemocentros (bancos de sangue). 
 (B) os serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental. 
 (C) algumas fundações e instituições de pesquisas. 
 (D) todas estão corretas.
 40 - O arbovírus Chikungunya, que causa febre e dores articulares intensas, atingiu pro-
porções epidêmicas entre 2005-2007 quando foram registrados 1,25 milhões de casos em ilhas do 
Oceano Índico e na Índia. No Brasil, o mais importante vetor do Chikungunya é o:
 (A) Anopheles.
 (B) Aedes aegypti.
 (C) Flebótomo.
 (D) Barbeiro.

“Nossa maior fraqueza está em desistir.
 A maneira certa de ter sucesso é tentar apenas mais uma vez.”

Thomas Edison
Boa sorte !

PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 07/2019
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PORTUGUES:
 01- Marque a opção em que existe erro de grafia: 
 (A) Homem, hospedagem, hábito. 
 (B) Caranguejo, horigem, humanizar. 
 (C) Jeito, existiam, prejudicados. 
 (D) Predador, comercial, projetos.
 02-Todas estão corretamente no plural: 
 (A) Chapéus, animales, pedais.
 (B) Reprodutores, agricultores, animais.
 (C) Pedaus, vegetações, comercializações.
 (D) Projeções, gigantíssimo, parasitas.
 03 - Não é sinônimo da palavra degradante:
 (I) Infame
 (J) Indigno
 (K) Humilhante
 (L) Honroso
 04 - Ocorre mesóclise em qual das frases abaixo?
 (A) Ele não se preocupa com o futuro
 (B) Ser-lhe-ia necessário um novo cargo.
 (C) Fale-me de amor.
 (D) Em se falando de problema...
 05 - Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego de sc, como em imprescindível.
 (A)Acréscimo, fascínio
 (B) Aparênscia, nescessário
 (C)Cóscegas, vascilar
 (D)Disfarsce, morscego 

MATEMÁTICA:
 06- Se eu comprar hoje, com 20% de desconto, um par de sapatos que estava sendo 
vendido na semana passada por R$ 90,00, vou gastar:
 (A) R$ 50,00
 (B) R$ 20,00 
 (C) R$ 80,00
 (D) R$ 72,00
 07-Um pronto-atendimento atende 3000 pessoas em seis dias. Quantos dias serão ne-
cessários para atender 4000 pessoas?
 (A) 10 dias
 (B) 8 dias
 (C) 7 dias
 (D)6,5 dias
 08-Qual é a área de um azulejo quadrado de 15 cm de lado?
 (A) 225 cm2
 (B)22,50 cm2
 (C)225m
 (D)225cm
 09-Um supermercado oferece néctar de fruta em dois tipos de embalagem. A embalagem 
A tem a forma de um prisma reto de base quadrada que mede 6 cm de lado e 17 cm de altura. A emba-
lagem B tem a forma de um prisma reto de base retangular que mede 5 cm por 8 cm e 15 cm de altura. 
A embalagem A custa R$ 3,06 e a B, R$ 3,00. Conclui-se que:
 (A) É vantajoso comprar a embalagem A porque contem mais néctar.
 (B) Pode-se comprar qualquer uma das embalagens porque o preço do ml é o mesmo.
 (C)É vantajoso comprar a embalagem B porque contém mais néctar.
 (D)Nenhuma das alternativas acima.
 10-No canteiro central de uma cidade, são plantadas 15 árvores em linha reta. A distância 
entre a primeira árvore e a última é 1,4km e a distância entre duas árvores vizinhas é sempre a mesma. 
A distância, em metros, entre duas árvores vizinhas é:
 (A)10
 (B)10,3
 (C)100
 (D)150

CONHECIMENTOS GERAIS
 11- Em 2006, o IBGE completou 70 anos de sua fundação. Esse instituto foi criado no 
contexto histórico da(o): 
 (A) Ditadura Militar, de Costa e Silva 
 (B) Transição Democrática, de José Sarney 
 (C) Estado Novo, de Getúlio Vargas 
 (D) Plano de Metas, de Juscelino Kubitschek 
 12 - O último trimestre de 2006, o Brasil assistiu a uma crise no setor aéreo, requisitando 
grande esforço da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para amenizar a situação. 
 Essa crise foi provocada, inicialmente, pela (o): 
 (A) Substituição do alto comando da Aeronáutica 
 (B) Operação-padrão dos controladores de vôo do País 
 (C) Reestruturação ampla e repentina da Infraero 
 (D) Atuação do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
 13- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que o número 
de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do programa das Nações 
Unidas que coordena a campanha de combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, 
a queda do número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre o vírus 
[causador da doença]. 
 A notícia refere-se à:
 (A) Aids 
 (B) Malária 
 (C) Poliomielite 


