
jornal da cidade . edição 2522 . 07 de Dezembro de 2021 jornal da cidade . edição 2522 . 07 de Dezembro de 2021

 Sabendo-se que CD = GH = 6 m e que o perímetro do novo lote é 60 m, então a 
largura do portão HD é igual a:
 A) 2m.
 B) 3m.
 C) 4m.
 D) 5m

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 21- Os fundamentos básicos de biomecânica são de suma importância, norteando 
todo o estudo do movimento juntamente com a cinesiologia, permitindo assim a análise biomecânica 
do movimento humano para guiar o diagnóstico e a terapêutica da Fisioterapia. A biomecânica aplica 
os princípios da mecânica/física dos organismos vivos, a qual é dividida e subdividida em, EXCETO: 
 A) Cinética.
 B) Cinemática. 
 C) Prolático.  
 D) Estática .

 22- Eletrotermoterapia consiste no uso de correntes elétricas e temperatura para a 
realização de um tratamento fisioterápico. Para isso existem variadas técnicas de aplicação, com 
o uso de aparelhos específicos, que podem contribuir de maneiras diferentes durante o tratamento 
de reabilitação. As principais são, EXCETO: 
 A) TENS - Terapia por estimulação elétrica nervosa transcutânea. 
 B) Corrente Russa. 
 C) FES - Estimulação elétrica funcional .
 D) Fotoforese .

 23- Paciente sentado ou em pé, abdução da escapulo-umeral de 90º, flexão de 
cotovelo de 90º. O examinador deve aplicar pressão no terço distal do úmero no sentido da adução 
da escapuloumeral, enquanto o paciente deve manter a posição. A prova de função muscular descrita 
corresponde à avaliação de qual músculo? 
 A) Deltóide médio. 
 B) Bíceps braquial. 
 C) Redondo menor. 
 D) Rombóide maior.

 24- A espirometria é uma prova de função respiratória simples que auxilia na preven-
ção, diagnóstico e quantificação dos distúrbios ventilatórios. Marque a alternativa que corresponda 
a uma contra indicação referente a este teste: 
 A) Edema pulmonar.
 B) Pré-operatório de cirurgia torácica. 
 C) Tosse aguda. 
 D) Tabagismo.
 25- Sibilos, dispneia, opressão torácica retroesternal, tosse e limitação variável do 
fluxo aéreo. De acordo com os sintomas descritos assinale a alternativa CORRETA que indica a 
doença respiratória obstrutiva onde este quadro clínico é observado: 
 A) Bronquite crônica. 
 B) Bronquiectasia. 
 C) Enfisema pulmonar. 
 D) Asma. 

 26- Paciente jovem, chega ao consultório com queixa de dor difusa de intensidade 
alta em membro inferior direito. É selecionado um recurso eletro terapêutico que promova analgesia 
ao paciente. Indique qual o recurso mais indicado para o tratamento com eletroterapia neste caso: 
 A) Corrente galvânica. 
 B) Corrente Interferencial. 
 C) Corrente estimulação elétrica funcional (FES). 
 D) Neuroestimulação Elétrica Transcutânea (TENS).

 27- Uma fratura óssea é a perda da continuidade de um osso, que o divide em dois 
ou mais fragmentos, acompanhada de vários graus de lesão dos tecidos moles adjacentes. Fazem 
parte dos objetivos do tratamento conservador de fraturas: 
 A) Ganho de amplitude de movimento, fixação, coordenação motora. 
 B) Fortalecimento muscular, alinhamento dos segmentos ósseos, redução de edema. 
 C) Redução de edema, analgesia, fortalecimento muscular. 
 D) Fixação, reeducação da marcha, analgesia.

 28- Flexibilidade é a capacidade da unidade musculotendínea alongar-se enquanto um 
segmento corporal ou articular se move através da amplitude de movimento, livre de dor e restrições. Alguns 
fatores articulares e/ ou capsulares podem vir a limitar a flexibilidade, os fatores capsulares limitantes são: 
 A) Tecido conectivo, ossos, ligamentos. 
 B) Líquido sinovial, tendões, ligamentos. 
 C) Músculo, tendões, gordura. 
 D) Ossos, gordura, ligamentos e músculo. 

 29- Manobras cinesioterapêuticas respiratórias são técnicas fisioterapêuticas não inva-
sivas, que têm como principais objetivos o desprendimento e a mobilização de secreções. Em relação 
aos exercícios respiratórios para higiene brônquica, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
 A) Tapotagem. 
 B) Shaking. 
 C) Terapia Expiratória Manual Passiva. 
 D) Exercício respiratório suspiro.

 30- Compressão do nervo mediano ao nível da fossa cubital, dor na superfície volar 
e proximal do antebraço e hipoestesia na área de inervação do nervo mediano, fazem parte do 
quadro clínico da seguinte patologia: 
 A) Osteoartrite do cotovelo. 
 B) Síndrome do túnel cubital. 
 C) Bursite Olecraneana. 
 D) Síndrome do Pronador. 

 31- Uma criança, com diagnóstico de encefalopatia crônica da infância, que apresenta 
equinismo, recebeu prescrição para o uso de órtese suropodálica, que apresenta como principais efeitos: 
 A) minimizar rompimentos por esforços superiores à sua força normal intrínseca, 
baseando-se em proteção, repouso, compressão e elevação. 
 B) diminuir a flexão plantar excessiva do tornozelo, aumentar o tamanho da passada 
e ganhar maior estabilidade na fase de apoio. 
 C) manter as deformidades em estágio intermediário, com progressão lenta, com 
finalidade única de aguardar pela intervenção cirúrgica. 
 D) imobilizar o membro inferior acometido, somente após intervenção cirúrgica com 
fixação externa. 

 32- A Crioterapia é um recurso terapêutico amplamente utilizado, em especial, por 
apresentar um excelente custo-benefício para o tratamento imediato de lesões músculo esqueléticas, 

sendo um de seus principais objetivos: 
 A) aumentar a velocidade metabólica. 
 B) gerar vasodilatação para melhora do aporte de oxigênio. 
 C) incrementar a produção de líquido sinovial. 
 D) prevenir a instalação da hipóxia secundária. 

 33- Um paciente com 80 anos foi diagnosticado com Doença de Parkinson há 4 anos, durante 
a avaliação fisioterapêutica apresentou rigidez, tremor de repouso e bradicinesia. Por isso, o fisioterapeuta 
elegeu realizar sua estratégia de reabilitação utilizando treino de dupla-tarefa, que envolve a realização de: 
 A) tarefas complementares realizadas em diferentes momentos do tratamento, que 
convergem para o objetivo de avaliar somente os parâmetros cognitivos. 
 B) exercícios voltados para melhora de extensibilidade músculotendínea associados 
a exercícios que auxiliam a circulação e a dinâmica vascular. 
 C) uma principal (tarefa simples), o principal centro de atenção e uma tarefa secundária 
desenvolvida simultaneamente. 
 D) mobilização com padrão osteocinemático e realização de exercícios ativos com 
padrão uniarticular. 

 34- O Fisioterapeuta optou pelo uso de diatermia por ondas curtas contínuo em seu 
tratamento de seu paciente, que apresenta lombalgia crônica. Para sua aplicação sua avaliação foi 
realizada de maneira minuciosa, uma vez que é contraindicado a utilização do recurso em caso de: 
 A) alteração de sensibilidade tátil, espasmos musculares e fibromialgia. 
 B) implantes metálicos, tumores malignos e mialgias. 
 C) tumores malignos, marca-passos e sensibilidade térmica comprometida.
 D) fibromialgia, implantes metálicos e tenossinovite.

 35- Um paciente, durante sua prática esportiva, sofreu uma lesão por impacto direto 
na parte frontal da tíbia, com seu joelho direito fletido à aproximadamente 90°, lesionando a estrutura 
que se encontra intra-articular, inserida na área intercondilar posterior da tíbia e superfície lateral 
do côndilo medial do fêmur. Essa estrutura lesionada trata-se do ligamento: 
 A) Colateral medial. 
 B) Colateral lateral. 
 C) Cruzado anterior. 
 D) Cruzado posterior. 

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar:
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."

 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações.
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial.
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional.
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países.

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer.
 B) Varíola e hipertensão.
 C) Peste negra e covid-19.
 D) Asma e Gripe espanhola.

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil.
 B) China e Inglaterra.
 C) Índia e Inglaterra.
 D) China e Estados Unidos.

ASSISTENTE SOCIAL
LÍNGUA PORTUGUESA

 ARTE DE AMAR
 Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em 
Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma. Só em Deus - ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. 
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 
 Manuel Bandeira
 01- “Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.” O emprego da vírgula 
no período acima se fez necessário para: 
 A) Isolar o aposto. 
 B) Isolar o vocativo. 
 C) Separar uma oração condicional da principal. 
 D) Introduzir uma negação. 

 02- “Porque os corpos se entendem, mas as almas não.” O que a conjunção sublinhada 
expressa em relação à oração anterior? 
 A) Alternância.
 B) Oposição.
 C) Adição.
 D) Conclusão.

 03- O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no amor. Para ele, a alma: 
 A) Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 
 B) É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no amor. 
 C) É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos podem unir-se para sempre. 
 D) Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 04- Na oração “As almas são incomunicáveis” o trecho em destaque refere-se:
 A) Sujeito indeterminado + verbo transitivo direto + objeto direto.
 B) Sujeito composto+ verbo de ligação + objeto direto.
 C) Sujeito simples+ verbo de ligação+ predicativo do sujeito.
 D) Sujeito composto+ verbo transitivo indireto+ objeto indireto.

 05- Qual convenção gramatical explica a escrita de privilégio com G? 
 A) Forma verbal terminada em AR. 
 B) Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 
 C) Palavras de origem árabe.
 D) Palavra terminada em –égio. 

 06- Assim como heroicos, não acentuamos o ditongo em: 
 A) Assembleia.
 B) Bau.
 C) Paraguai.
 D) Saude .

 07- Considere as frases a seguir, que são reconstruções da frase de Mafalda no texto acima:
 1. Qual é o porquê de tendermos a amar os objetos e a usar as pessoas, se os objetos 
foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 2. Tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, por que? Se os objetos foram 
feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas.
 3. Por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, se os objetos foram feitos 
para serem usados e as pessoas para serem amadas?
 Assinale a alternativa correta quanto ao uso dos porquês (porque, por que, por quê, porquê):
 A) Somente a construção 1 está correta.
 B) Somente a construção 2 está correta.
 C) Somente a construção 3 está correta.
 D) Somente as construções 1 e 3 estão corretas.

 08- Observe as frases abaixo quanto ao uso da crase: 
 I – Tenho muito à colaborar com a empresa.
 II – Ele oferecia seus produtos à todas pessoas. 
 III – Ele era fiel à esposa. 
 O uso correto está em:
 A) Apenas o item I.
 B) Apenas o item II e III.
 C) Apenas o item III .
 D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

 09- Leia as frases abaixo:
 1 - Assisti ao ________ da Orquestra Sinfônica do Paraná.
 2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Plutão.
 3 - As _________ da câmara de vereadores acontecem todas as segundas-feiras.
 4 - ___________ dias que não falo com Ester.
 Escolha a alternativa que oferece a seqüência correta de vocábulos para as lacunas 
existentes:
 A) concerto – há – a – cessões – há.
 B) conserto – a – há – sessões – a.
 C) concerto – a – há – seções – a.
 D) concerto – a – há – sessões – há.

 10- Assinale a alternativa que apresenta o termo do trecho abaixo responsável que 
exige  a preposição sublinhada, devido à sua regência:
 “ A ciência poderia prever a criação de uma nova vacina.”
 A) prever.
 B) criação.
 C) uma.
 D) vacina.

 MATEMÁTICA
 11- Paulo e Cleiton partem do ponto O, no mesmo instante, cada um em seu automóvel. Paulo 
segue pela estrada x à velocidade de 60 Km/h, enquanto Cleiton vai pela estrada y à velocidade de 80Km/h.

 Depois de duas horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a:
 A) 1000 km. 
 B) 800 km.
 C) 100 km.
 D) 200 km. 

 12- Luiz partiu de sua cidade em uma viagem de 345 km. Sabendo que o consumo 
médio de combustível do carro de Luiz é de 12,5 km/l e que o litro de gasolina na época de sua 
viagem custava R$ 3,79, quanto Luiz gastará com gasolina?
 A) R$ 16,99.
 B) R$ 100,00.
 C) R$ 104,60.
 D) R$ 34,50.

 13- Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que 
seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, 
faltavam R$ 510,00 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que 
a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído 
pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7,00.
 De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final 
para cada uma das 55 pessoas?
 A) R$ 17,00.
 B) R$ 22,00.
 C) R$ 32,00.
 D) R$ 57,00.

 14- Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. 
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?
 A) 6.
 B) 7.
 C) 8.
 D) 9.

 15- Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte 
dela reproduzida a seguir:

INGREDIENTES
- 640g de farinha (equivalente a 4 xícaras)

-16g de fermento biológico (equivalente a 2 colheres de medidas).
 Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que 
fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o 
fermento possuem densidades iguais.
 Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
 A) 20.
 B) 40.
 C) 80.
 D) 320.

 16- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que 

algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento 
possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas?
 A) 20.
 B) 40.
 C) 80.
 D) 320.

 16- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que 
passou a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por cliente. 
Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite máximo permitido 
pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes compraram arroz nesse dia?
 A) 950 clientes.
 B) 970 clientes.
 C) 990 clientes.
 D) 1001 clientes.

 17- Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, durante cinco meses. 
Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação?
 A) R$ 761,25.
 B) R$590,75.
 C) R$609,00.
 D) R$706,12.

 18- Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no 
qual divide por dois a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal 
de Rhuan, sabendo que sua altura é 1,78 m e seu peso é 72,3 kg?
 A) 74,08.
 B) 37,04.
 C) 37,4.
 D) 37.

 19- O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos 
de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
 Resultados dos professores no curso preparatório

 Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus 
alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles 
que obtiveram resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado?
 a) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 70%.
 b) Sim, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 80%.
 c) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 50%.
 d) Não, pois o percentual de professores aprovados foi, aproximadamente, 40%.

 20- Dois lotes, I e II, ambos quadrados e de mesmas medidas, encontram-se um ao 
lado do outro e foram conectados por um portão HD, formando assim um novo lote ABCDEFGH 
conforme mostra a figura.

 Sabendo-se que CD = GH = 6 m e que o perímetro do novo lote é 60 m, então a 
largura do portão HD é igual a:
 Y) 2m.
 Z) 3m.
 AA) 4m.
 BB) 5m.

 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, 
podendo 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 vômitos 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 
coeficiente 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, imunoprevení-
vel, que apresenta grande importância epidemiológica em virtude da gravidade clínica e do elevado 
potencial de disseminação em áreas urbanas. Sobre esta doença, é correto afirmar, EXCETO:
 A) Trata-se de uma virose transmitida pela picada de mosquitos transmissores 
infectados, 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 
epidemiológica. 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 fundamental 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 administrada 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 
pequenos 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 
chamada 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 
população 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 
análises 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 
metamorfoses 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 
distintos: cabeça, com numerosas sedas nas placas epicranianas e com duas antenas nas extre-
midades 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 
movimentos 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 - As principais doenças transmitidas pela água são, exceto:
 (A) Cólera.
 (B) Diarréia infecciosa. 
 (C) AIDS.
 (D) Leptospirose.

 CONHECIMENTOS GERAIS
 36- O termo pop-up, quando associado à navegação na Internet, é utilizado para designar
 A) janela aberta de forma automática no navegador Internet ao se carregar um site.
 B) uma lista cronológica de todos os sites visitados no navegador Internet.
 C) um site que concentra as notícias publicadas em outros sites na Internet.
 D) o conjunto de sites visitados com maior frequência em um navegador Internet.

 37- Qual destas frases foi dita pelo Papa Francisco?
 A) "Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca."
 B) "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos."
 C) "Não existe mãe solteira. Mãe não é um estado civil."
 D) "Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser."
 38- Qual a função da ONU?
 A) Zelar pela cultura em todas as nações.
 B) Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial.
 C) Regular o funcionamento do sistema financeiro a nível internacional.
 D) Gerenciar acordos de comércio entre os países.

 39- Quais as maiores pandemias da história?
 A) Gripe espanhola e câncer.
 B) Varíola e hipertensão.
 C) Peste negra e covid-19.
 D) Asma e Gripe espanhola.

 40- Quais são, respectivamente, o país onde o primeiro caso de covid-19 foi detectado 
e a primeira pessoa foi vacinada contra o vírus?
 A) Estados Unidos e Brasil.
 B) China e Inglaterra.
 C) Índia e Inglaterra.
 D) China e Estados Unidos.

 LÍNGUA PORTUGUESA – MOTORISTA
 Para responder as questões 01, 02, 03 e 04 LEIA ATENTAMENTE o texto abaixo:
 Sr. Cliente,
 De acordo com nossos controles do sistema de arrecadação, constatamos débito 
de R$78,90 referente à fatura 01/21, vencida em 15/02/2021. Lembramos que o não pagamento 
implicará a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 15 dias após o recebimento desta.
 Companhia Energética
 01- Esse texto é
 A) uma ordem de serviço.
 B) um pedido de emprego.
 C) um aviso de cobrança.
 D) uma oferta de serviço.

 02- “Sr.” é a abreviação de
 A) Senhor.
 B) Senhora.
 C) Senhorita.
 D) Senhores.

 03- Na palavra “CLIENTE” existem: 
 A) quatro vogais e seis consoantes.
 B) três vogais e quatro consoantes.
 C) cinco vogais e cinco consoantes.
 D) três vogais e seis consoantes.

 04- O texto comunica que, se o cliente não pagar a conta, o fornecimento de energia 
pode ser
 A) dado.
 B) emprestado.
 C) suspenso.
 D) diminuído.

 05- Na pergunta:
 “Você pagou o talão de energia_________”
 Qual ponto tem que ser usado: 
 A) o ponto e vírgula ( ; )
 B) o ponto final ( . )
 C) o ponto de exclamação ( ! )
 D) o ponto de interrogação ( ? )

 Para responder as questões 06 e 07LEIA ATENTAMENTE o texto abaixo:
 Meu filho,
 Tive que sair mais cedo. Deixei o almoço no fogão. A salada, eu coloquei na geladeira. 
Depois que você almoçar, por favor, ligue a bomba porque a caixa de água deve estar quase vazia. E 
lave as vasilhas. Ah! Não se esqueça de lavar também a sua camiseta de uniforme. Volto lá pelas 18h.
 Tenha uma boa tarde, durma um pouco para descansar.
 Beijos.
 Mamãe, 22/11/2021.
 06- Esse texto é:
 A) um bilhete.
 B) uma carta.
 C) um ofício.
 D) um telegrama.

 07- A mãe quer que o filho:
 A) faça o almoço e saia.
 B) arrume a casa e estude.
 C) limpe a geladeira e trabalhe.
 D) faça as tarefas da casa e descanse.

 08- O som da letra “x” na palavra “caixa” é o mesmo que aparece em
 A) táxi.
 B) máximo.
 C) baixo.
 D) exato.

 09- Na palavra “vasilhas” há um encontro de consoantes, chamado DÍGRAFO, igual 
ao da palavra:
 A) almoço.
 B) tenha.
 C) filho.
 D) bomba.

 10- A palavra que está escrita com letra maiúscula é
 A) lavar.
 B) Beijos.
 C) tarde.
 D) fogão.

 MATEMÁTICA
 11- Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos a vaga 
é 4/7. Sabendo que 32 candidatos são do sexo masculino, o número total de participantes na seleção é:
 A) 56.
 B) 72.
 C) 88.
 D) 94.

 12- João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC 
(Serviço de Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para João o número de protocolo de 
atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos 
ditados pelo atendente e anotou o número 1 3 _ 9 8 2 0 7, sendo que o espaço vazio é o do algarismo 
que João não entendeu.
 De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no 
número de protocolo é a de
 A) centena.
 B) dezena de milhar.
 C) centena de milhar.
 D) milhão.

 13- A quantidade de números com 3 algarismos que podemos formar com os números 
0,1 e 2, de modo que nenhum desses algarismos se repita, é igual a:
 A) 3.
 B) 4.
 C) 5.
 D) 6.

 14- Uma fábrica de sapatos possui 5235 pares de calçados em estoque e recebe um 
pedido, de um único cliente, de 4989 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram 
em estoque após a entrega desse pedido?


