PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
Estado de São Paulo

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO

AGENTE DE CONTROLE DE VETORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco
estabiliza o sistema nervoso.

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
O Equador se tornou, recentemente, o quinto país da
América do Sul a reconhecer a união civil entre pessoas
do mesmo sexo, após votação favorável da sua Suprema
Corte. Com essa decisão, a nação vizinha se alinha à
tendência ocidental de reconhecimento do direito, ao
lado de Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Qual a
capital do Equador?
(A)
(B)
(C)
(D)

La Paz
Quito
Santiago
San José

02
A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
aprovou em julho duas propostas que, após consulta
pública e nova votação da diretoria, podem liberar o
plantio de maconha com finalidades medicinais e de
pesquisa. No mesmo sentido, há ainda um projeto de lei
em trâmite no Senado, que descriminaliza o semeio, o
cultivo e a colheita da planta para uso terapêutico. Qual o
princípio ativo da maconha?
(A)
(B)
(C)
(D)

Cannabis sativas
Clonazepam
Alprazolam
Glicossidios cardiotonnicus

03
Os EUA e o Irã têm protagonizado uma série de
provocações e confrontos. Após os americanos
aprovarem sanções comerciais que impactam as
exportações de petróleo, os iranianos realizaram prisões
e abates de navios em sua jurisdição marítima. Qual é o
trecho marítimo importante para o escoamento do
petróleo árabe em disputa entre EUA e Irã?
(A)
(B)
(C)
(D)

O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao
mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber.
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima
fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver.
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves
diariamente.
E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes
cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas
do dia… E não esqueça de escovar os dentes depois de
comer.
Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da
maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e
enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a
gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.
Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para
colocar um equipamento de som, porque entre a água, a
fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras
oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma.
Sobram três, desde que você não pegue trânsito.
As estatísticas comprovam que assistimos três horas de
TV por dia. Menos você, porque todos os dias você vai
caminhar ao menos meia hora (por experiência própria,
após quinze minutos dê meia volta e comece a voltar, ou
a meia hora vira uma).
E você deve cuidar das amizades, porque são como uma
planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz
pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver
viajando.
Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três
jornais por dia para comparar as informações.
Ah! E o sexo! Todos os dias, tomando o cuidado de não
se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para
renovar a sedução. Isso leva tempo – e nem estou
falando de sexo tântrico.
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar
roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho
de estimação.

Mar Vermelho
Golfo de Nairobi
Estreito de Ormuz
Canal de Nipur

LÍNGUA PORTUGUESA

Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o que,
mas faz bem.

¿?

Texto para as questões 04 a 06.

Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução
que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo
tempo!
Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim
você toma água e escova os dentes.
Chame os amigos junto com os seus pais.

Exigências da vida moderna
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por
causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também
uma laranja pela vitamina C.
Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a
diabetes.
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de
água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo.
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que
aos bilhões, ajudam a digestão).

Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua
mulher… na sua cama.
Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria
um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada
de leite de magnésio.
Agora tenho que ir.
É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã,
tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal…
Tchau!
Viva a vida com bom humor!!!
[Luís Fernando Veríssimo, publicado no jornal Estado de São Paulo]

Cada dia uma Aspirina, previne infarto.
IPEFAE
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04
A partir da leitura da famosa crônica de Luis Fernando
Veríssimo, podemos afirmar que o autor:
(A)

Elogia a rotina do mundo moderno, mais saudável
do que antes.

(B)

Questiona as vantagens e desvantagens de uma
vida saudável.

(C)

Satiriza as convenções sociais sobre viver uma vida
plena e saudável.

(D)

Critica a postura de vida das pessoas que não
concordam com ele.

(C)

Exercem
adjetivos

funções

iguais,

porque

(D)

Exercem funções diferentes,
substantivo e a outra é adjetivo.

ambas

porque

uma

são
é

08
O tom cômico da tirinha é obtido no último quadro
porque
(A)

Apenas a pessoa jurídica agrega valor.

(B)

A resposta não responde a pergunta.

(C)

Pessoa jurídica não é uma pessoa.

(D)

A resposta é mentirosa.

05
No trecho “O benefício adicional é que se você tomar
tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai
perceber” o autor atinge um efeito cômico a partir do uso
de qual figura de linguagem?

Texto para as questões 09 a 11

(A)

Metáfora.

Família vende tudo

(B)

Antítese.

(C)

Ironia.

família vende tudo

(D)

Alegoria.

um avó com muito uso
um limoeiro

06

um cachorro cego de um olho

Em “Há que ser criativo, inovador para renovar a
sedução”, o verbo haver tem sentido de:

família vende tudo

(A)

Existência.

um sofá de três lugares

(B)

Tempo decorrido.

três molduras circulares

(C)

Tempo por vir.

família vende tudo

(D)

Necessidade.

um pai engravatado

por bem pouco dinheiro

depois desempregado
e uma mãe cada vez mais gorda

Tirinha para as questões 07 e 08

do seu lado
família vende tudo
um número de telefone
tantas vezes cortado
um carrinho de supermercado
família vende tudo
uma empregada batista
uma prima surrealista
uma ascendência italiana & golpista
família vende tudo
trinta carcaças de peru (do natal)
e a fitinha que amarraram no pé do júnior
no hospital
família vende tudo
as crianças se formaram
o pai faliu
deve grana para o banco do brasil
vai ser uma grande desova

[André Dahmer, publicado na Folha de São Paulo]

a casa era do avô
mas o avô tá com o pé na cova

07
Pode-se afirmar que as palavras grifadas
“propriedade privada” e “pessoa jurídica”
(A)

Exercem funções diferentes,
substantivo e a outra é verbo.

(B)

Exercem funções
substantivos.

IPEFAE

iguais,

porque

porque

uma

em

família vende tudo
então já vi

é

no fim dá quinhentos contos
pra cada um

ambas

são

o júnior vai reformar a piscina
2/
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o pai vai abrir um negocio escuso

13

e pagar a vila alpina

Algumas crianças foram na sorveteria e consumiram,
juntas, 12 itens entre sorvetes de massa e picolés.
Quando receberam a conta verificaram que tinha ficado
R$ 31,00 e que, embora os picolés custassem R$ 2,00 e
os sorvetes de massa R$ 3,00, haviam consumidos mais
itens do tipo mais caro. Quantos sorvetes de massa
foram consumidos?

pro seu pai com muito uso
família vende tudo
preços abaixo do mercado
[Angélica Freitas, no “Rilkeshake”, Cosac Naify, 2007]

09
No trecho “um pai engravatado/depois desempregado”,
as a relação estabelecida entre as palavras grifadas é de:
(A)

Concordância.

(B)

Complemento.

(C)

Oposição.

(D)

Coordenação.

(A)
(B)
(C)
(D)

2.
3.
5.
7.

10
Qual das opções abaixo utiliza o mesmo tempo verbal da
palavra grifada em “o pai faliu”?
(A)

A casa era do avô.

(B)

O júnior vai reformar a piscina.

(C)

Família vende tudo.

(D)

Deve grana para o banco do brasil.

11
A alternativa que NÃO apresenta um sinônimo da palavra
escuso em “o pai vai abrir um negocio escuso” é:
(A)

Exclusivo.

(B)

Desonesto.

(C)

Escondido.

(D)

Duvidoso.

ÁREA PARA RASCUNHO

MATEMÁTICA

¿?

12
A modalidade de Saltos Ornamentais corresponde a um
esporte aquático onde cada competidor é avaliado por 5
juízes, porém a maior e a menor nota são descartadas. O
vencedor é o competidor com a maior somatória de notas
validadas. Observe as notas abaixo:
Atleta / Árbitro

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Nº 5

André

7,5

10,0

9,5

8,0

9,5

Breno

10,0

8,5

9,0

7,0

10,0

Caio

10,0

8,5

8,5

9,0

9,5

Danilo

9,0

7,5

8,5

10,0

7,5

Diante dessas notas, quem foi o vencedor?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

André.
Breno.
Caio.
Danilo.
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14
A média de consumo de carnes mundial é de 34,5 Kg por
habitante por ano. Isso equivale a um aumento de 44%
em 40 anos. Qual era o consumo aproximado 40 anos
atrás?
(A)
(B)
(C)
(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

16
Observe a sequência de figuras abaixo:

15 Kg.
24 Kg.
20 Kg.
50 Kg.

15
Epaminondas e Teobaldo são dois irmãos. Epaminondas
é sete anos mais novo do que Teobaldo. Daqui 5 anos,
Teobaldo terá o dobro da idade de Epaminondas. Com
essas informações podemos afirmar que, as idades
atuais de Epaminondas e Teobaldo são respectivamente:
(A)

2 e 9 anos.

(B)

9 e 2 anos.

(C)

3 e 10 anos.

(D)

10 e 3 anos.

Desta forma podemos afirmar que, segundo a sequência
lógica, a figura que ocupa a quarta posição nesta
sequência é:

(A)

(B)

(C)

ÁREA PARA RASCUNHO

(D)

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
SAÚDE PÚBLICA

¿?

17
A notificação compulsória semanal (NCS) é a notificação
compulsória realizada em até:
(A)

3 (três) dias.

(B)

5 (cinco) dias.

(C)

7 (sete) dias.

(D)

10 (dez) dias.

18
A Influenza humana produzida por novo subtipo viral:
(A)

IPEFAE

É de notificação compulsória imediata às secretarias
municipais somente.
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(B)

É de notificação compulsória imediata às secretarias
municipais e estaduais somente.

(D)

(C)

É de notificação compulsória imediata às secretarias
municipais, estaduais e ao Ministério da Saúde.

23

(D)

Não é doença de Notificação Compulsória imediata.

Ações de saneamento ambiental.

O Triatoma infestans é o vetor de qual das patologias a
seguir?
(A)

Malária.

19

(B)

Doença de Chagas.

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente um
dos princípios do Sistema Único de Saúde?

(C)

Leishmaniose visceral.

(D)

Filariose.

(A)

Participação na normatização, fiscalização e controle
dos serviços de saúde do trabalhador nas
instituições e empresas públicas e privadas.

(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)

Coordenar ações e serviços de saúde executados
diretamente ou mediante participação complementar
da iniciativa privada.

(D)

Avaliar os impactos das tecnologias nos serviços de
saúde.

24
A doença de Lyme é uma zoonose causada por
espiroqueta caracterizada por lesão cutânea iniciada por
uma pequena mácula ou pápula vermelha que aumenta
lentamente, tomando uma forma anular. Pode ser única
ou múltipla e é denominada de eritema migrans (EM). É
transmitida por carrapatos do gênero:
(A)

Amblyomma.

(B)

Cajennense.

(C)

Sculptum.

(D)

Ixodes.

20
O papel é o material que mais causa o desmatamento de
florestas no mundo. Para ser produzida cerca de 1
tonelada, é preciso derrubar mais de 50 árvores de
eucalipto, além de mais de 100 mil litros de água. Para
reciclagem do papel, deve-se desprezá-lo nos
recipientes, indicados para este fim, de cor:

25
Os adultos de Aedes aegypti podem permanecer vivos
em laboratório durante meses, mas, na natureza, vivem
uma média de:
(A)

10 a 15 dias.

(B)

30 a 35 dias.

(A)

Azul.

(C)

60 a 90 dias.

(B)

Vermelha.

(D)

120 a 150 dias.

(C)

Verde.

(D)

Amarela.

26
Sobre o Anopheles sp, considere a alternativa correta:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?

(A)

É chamado de mosquito prego porque pousa
perpendicularmente na parede. As asas têm
manchas características.

Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o
modo de transmissão da Cólera?

(B)

É o mosquito doméstico mais comumente
encontrado. É de cor parda, quase uniforme, não
apresentando qualquer característica importante de
relevo.

(C)

Mosquito pequeno, frágil, de aparência multicolorida,
tromba comprida e muito fina, patas escuras, sem
anéis.

(D)

Colorido pardo escuro. Caracteriza-se por mancha
dourada clara na parte superior da cabeça. Patas
com anéis brancos. É raramente encontrado dentro
das casas.

21

(A)

Ingestão de água ou alimentos contaminados por
fezes ou vômitos de doente ou portador.

(B)

Por inalação dos artroconídeos (forma do fungo no
solo).

(C)

Doença transmitida sexualmente, muito frequente
nas regiões tropicais.

(D)

Contato com tecidos, sangue, urina, secreções
vaginais, fetos abortados, placenta (grande fonte de
infecção), ingestão de leite cru e derivados
provenientes de animais infectados.

27
22
É objetivo da vigilância epidemiológica nos casos de
Dengue:
(A)

Tendência de franco crescimento e expansão das
áreas de circulação dos vírus, em virtude da
densidade e dispersão.

(B)

Notificação compulsória e investigação obrigatória.

(C)

Evitar a ocorrência da doença através do combate
ao mosquito transmissor.

IPEFAE

Com relação ao Anopheles sp, podemos afirmar que é o
vetor de qual das doenças a seguir?
(A)

Febre amarela.

(B)

Malária.

(C)

Dengue.

(D)

Donovanose.
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28
Com relação aos criadouros, todos os depósitos que
contenham
água
deverão
ser
cuidadosamente
examinados, pois qualquer deles poderá servir como
criadouro ou foco de mosquitos. Potes, moringas e
talhas são possíveis criadouros descritos como:
(A)

Caixas d´água.

(B)

Tanques.

(C)

Depósitos de barro.

(D)

Recipientes naturais.

29
Todos os depósitos que contenham água devem ser
inspecionados, utilizando-se o pesca-larva com ou sem a
ajuda de fonte luminosa (lanterna e/ou espelho). Sobre o
pesca-larva, considere os itens a seguir:
I-

Deve-se de início percorrer, rapidamente, a
superfície da água com o instrumento, visando
surpreender as larvas e pupas que aí estejam.

II-

Deve-se percorrer com o pesca-larva todo o
volume de água, fazendo movimento em forma de
um 8, descendo até o fundo do depósito.

III-

Recolhe-se o material retido no 8 pesca-larva,
transferindo-o para pequena bacia, já contendo
água limpa. Aí o material é examinado.

ÁREA PARA RASCUNHO

Dos itens acima:
(A)

Apenas os itens I e II estão corretos.

(B)

Apenas os itens I e III estão corretos.

(C)

Apenas os itens II e III estão corretos.

(D)

Todos os itens estão corretos.

30
Com relação à epidemiologia, distribuição:
(A)

Inclui vigilância, observação, teste de hipóteses e
pesquisas analíticas e experimentais.

(B)

Refere-se à análise quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados.

(C)

Inclui fatores que afetam o estado de saúde, dentre
os quais, os fatores biológicos, químicos, físicos,
sociais, culturais, econômicos, genéticos e
comportamentais.

(D)

Inclui indivíduos com características específicas
como, por exemplo, crianças menores de cinco
anos.

ÁREA PARA RASCUNHO

___________

IPEFAE
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