
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO 
RIO VERDE - GO

PROCESSO SELETIVO
N° 001/2016

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
INSTRUÇÕES:

• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 questões numeradas sequen-
cialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas 
da prova objetiva.

ATENÇÃO

• É proibido folhear o Caderno de Prova antes da autorização; verifique se o mesmo está com-
pleto, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova 
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na 
Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 
devidas providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada, 
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a 
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alter-
nativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o de preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente 
proibido levar o cadernos de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu 
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos 
os documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos 
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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PORTUGUÊS

1 Assinale a alternativa que apresente so-
mente encontros vocálicos nasais:

A) Quanto, mãe, dispõe.

B) Magoa, gloria, vácuo.

C) Leite, auto, boi.

D) Céu, ouro, rei.

E) Serie, conceito, receio.

2 Assinale a sequência que apresente somente 
palavras contendo encontro consonantal in-
titulado de dígrafo:

A) Praga, brasa, tetra, digno.

B) Dígrafo, afta, pacto, malha.

C) Sexo, afta, pacto, brasa.

D) Ganhar, malha, marra, chapéu.

E) Ritmo, chapéu, tetra, afta.

3 Assinale a sequência de palavras escritas 
corretamente:

A) Enxarcar, mecher, enchurrada.

B) Enchaqueca, enchurrada, enxarcar.

C) Mecherico, chicara, chadrez.

D) Próximo, brucha, faicha. 

E) Madeixa, recauchutar, encharcar.

4 Assinale a sequência que apresenta somente 
substantivos próprios.

A) Portugal, Amazonas, Roberta, Juliana.

B) Aninha, Lisboa, arquipélago, couve-flor.

C) Portal, árvore, rainha, fé.

D) Rosa, cristaleira, roda, janela.

E) Guarda-chuva, segunda-feira, bate-boca, 
arvoredo.

5 Assinale a frase que se encontra no plu-
ral corretamente de acordo com as regras 
gramaticais da língua portuguesa.

A) Os cavalos branco são feios.

B) As flores mais bonitas são amarela.

C) Adorei essas cortinas verdes.

D) As paredes devem ser branco-marfins.

E) Somente os lírios azul me agradam.

6 Assinale a frase em que o verbo estar se en-
contra no presente do indicativo:

A) Eu estou em casa.

B) Eu estava feliz com sua presença.

C) Você não esteve na festa.

D) Nós estaremos na Itália.

E) Eles estiveram por aqui.

A bailarina
Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Não conhece nem dó nem ré 
mas sabe ficar na ponta do pé. 
Não conhece nem mi nem fá 
mas inclina o corpo para cá e para lá. 
Não conhece nem lá nem si, 
mas fecha os olhos e sorri. 
Roda, roda, roda com os bracinhos no ar 
e não fica tonta nem sai do lugar. 
Põe no cabelo uma estrela e um véu 
e diz que caiu do céu. 
Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Mas depois esquece todas as danças, 
e também quer dormir como as outras cri-
anças. 
 
Cecília Meireles

7 Quais são as notas apresentadas na poesia?

A) Nota dez pois a menina sabe ficar na pon-
ta dos pés.

B) Nenhuma nota, pois, ela é apenas uma 
criança pequena.

C) Zero pois a menina roda, roda, roda.

D) Dó, ré, mi, fá, lá, si.

E) O hino nacional.

8 Qual trecho representa melhor o título da 
poesia?

A) “Mas sabe ficar na ponta do pé”.

B) “Mas inclina o corpo para cá e para lá”.

C) “Põe no cabelo uma estrela e um véu”.

D) “Não fica tonta nem sai do lugar”.

E) “Mas depois esquece todas as danças”. 



9 No texto podemos tirar alguns verbos no infin-
itivo, assinale a sequência que represente-os: 

A) Conhece, sabe, fecha.

B) Ser, ficar, dormir.

C) Quer, lugar, sorri.

D) Inclina, põe, sai.

E) Diz, caiu, esquece.

10 Assinale a frase que apresente o sujeito de-
terminado simples:

A) Ele e eu queremos ser bailarinos.

B) O jovem e o velho foram os melhores 
bailarinos.

C) Roda, roda, noite a dentro.

D) Precisa-se de bailarina.

E) Esta menina quer ser bailarina.

MATEMÁTICA

11 Através da simplificação de radicais, utilizan-
do a fatoração, podemos dizer que  é 
igual a:

A) 94

B) 24

C) 74

D) 44

E) 64

12 João e José são irmãos e sabe-se que o pro-
duto da idade de João pela idade de José é 
igual a 180. Se João é 3 anos mais velho de 
José, quantos anos tem João?

A) 13 anos

B) 15 anos

C) 17 anos

D) 19 anos

E) 21 anos

13 Numa cidade que só possui dois bairros 
houve eleição para prefeito. Os eleitores do 
bairro A correspondem ao triplo de eleitores 
do bairro B. Se os dois bairros juntos pos-
suem 100.000 eleitores, quantos eleitores 
existem no bairro B?

A) 5.000

B) 10.000

C) 15.000

D) 20.000

E) 25.000

14 Duas crianças pesam juntas 18 kg. Sabendo 
que a criança maior pesa 4 kg a mais que a 
menor, qual o peso da criança maior?

A) 6
B) 8
C) 10

D) 12

E) 14

15 Sabendo-se que o quíntuplo de um número 
somado com 7 é igual ao quadruplo desse 
número somado com 5, então esse número 
é:

A) – 2

B) – 1

C) 0
D) 1
E) 2

16 Numa indústria, a cada 5 bicicletas esportivas 
fabricadas, são fabricadas 2 bicicletas infan-
tis. Se ao final do dia foram fabricadas 72 bici-
cletas infantis, quantas bicicletas esportivas 
foram fabricadas?

A) 144

B) 150

C) 175

D) 180

E) 195

17 Dois professores darão aulas particulares de 
matemática no valor total de R$ 180,00. O 
primeiro professor trabalhou 7 horas e o se-
gundo 8 horas e decidiram que a divisão do 
valor contratado será diretamente proporcio-
nal ao tempo que cada um trabalhou. Quanto 
receberá o professor que trabalhou 8 horas?

A) R$ 84,00

B) R$ 96,00

C) R$ 123,00

D) R$ 102,00

E) R$ 94,00

18 Um capital de R$ 7.000,00 aplicado durante 
5 meses cujo rendimento no período foi de 



R$ 800,00, qual a taxa de juros ao mês apli-
cada nesse capital? Considere para o cálculo 
que o juros é na modalidade simples.

A) 2,2857%

B) 2,2957%

C) 2,4057%

D) 2,5057%

E) 2,3125%

19 Qual é o vigésimo múltiplo do número natural 
23?

A) 237

B) 327

C) 417

D) 437

E) 507

20 Uma família é composta pelo pai, Sr. Antônio, 
pela mãe, Sra. Dalva e Pedrinho. A idade de 
Antônio somada a de Pedrinho é igual a 47 
anos, enquanto que a idade de Antônio som-
ada a de Dalva é igual a 59 anos. Se a idade 
de Dalva somada a idade de Pedrinho é igual 
a 46 anos, quantos anos tem Pedrinho?

A) 7 anos

B) 11 anos

C) 15 anos

D) 17 anos

E) 19 anos

21 As operações envolvendo frações, consideran-
do números naturais, inteiros, racionais, irracio-
nais ou reais, requerem cálculos que envolvem, 
além de outras técnicas, a realização de opera- 
ções considerando a multiplicação e a divisão e 
posteriormente a adição e a subtração. Nesse 
contexto, calcule a operação a seguir:

A) 

B) 

C) 

D) 

E)  

22 Cláudia tem o triplo da idade de Vanessa. Sa-
be-se que há 5 anos a idade de Cláudia era 
o dobro da idade de Vanessa. Considerando 
que a idade Cláudia corresponde a incógnita 
(x) e a de Vanessa (y), suas idades podem 
ser determinadas de acordo com o sistema 
composto pela seguinte equação:

A) x =  3y e 2x + 3y = 5

B) x = -3y e x = 2(y – 5)

C) x = 3y e (x – 5) = 2(y – 5)

D) x – y = 3 e x + y = 5

E) Nenhuma das alternativas

23 O valor da raiz quadrada  é:

A) 3/8

B) 8/5

C) 5/8

D) 8/3

E) 3/5

24 Qual das opções abaixo corresponde a um 
quadrado perfeito:

A) √13

B) √17

C) √49

D) √56

E) √83

25 A Floricultura Linda Flor possuí 200 rosas ver-
melhas e 80 rosas brancas em seu estoque e 
pretende fazer o maior número de ramalhetes 
iguais possíveis com a quantidade de rosas 
disponíveis. Nessas condições, qual será o 
maior número de ramalhetes possíveis de se 
fazer e quantas rosas vermelhas e brancas 
haverão em cada um? 

A) 50 ramalhetes com 7 rosas vermelhas e 5 
rosas brancas.

B) 40 ramalhetes com  5 rosas vermelhas e 2 
rosas brancas.

C) 50 ramalhetes com 5 rosas vermelhas e 3 
rosas brancas.

D) 40 ramalhetes com 5 rosas vermelhas e 3 
rosas brancas.

E) 50 ramalhetes com 5 rosas vermelhas e 2 
rosas brancas.



CONHECIMENTOS GERAIS

26 O estado de Goiás faz parte do planalto cen-
tral, sendo constituído por terras planas cuja 
a altitude varia entre 200 e 1200 metros. A 
vegetação predominante é:

A) Cerrado

B) Caatinga

C) Mata Atlântica

D) Manguezais

E) Pantanal

27 O Pará começou a ser colonizado pelos por-
tugueses. Do Forte do Presépio, na baia de 
Guajará, em frente à ilha de Marajó, nasce a 
cidade de:

A) Curitiba

B) Campo grande

C) Goiânia  

D) Fortaleza 

E) Belém

28 A qual estado pertence as cidades de Grama-
do e Canela, famosas pelas decorações que 
realizam nas festas natalinas.  

A) Paraná

B) Santa-Catarina

C) Rio Grande do Sul

D) Rio de Janeiro

E) São Paulo

29 Qual é o estado mais populoso e rico do Bra-
sil:  

A) Rio de Janeiro

B) Mato Grosso

C) São Paulo

D) Espirito Santo

E) Paraná

30 Com a globalização e o avanço tecnológico, 
é evidente que as distâncias “diminuíram” no 
sentido de que é muito mais fácil para eu me 
comunicar com um familiar que mora em outro 
país hoje do que o era há 10 anos. Com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre 
pessoas do mundo inteiro, foram criadas as 
chamadas “redes sociais”. Dos nomes cita- 
dos abaixo, qual NÃO é considerado uma 
rede social?

A) Facebook

B) Twitter 

C) Instagran

D) Tinder 

E) Wikipédia 

31 Qual é o intervalo de tempo (em anos) entre 
eleições municipais no Brasil?

A) 2 anos 

B) 4 anos 

C) 6 anos 

D) 8 anos

E) 1 ano 

32 Caso o Brasil venha a ser campeão na Copa 
do Mundo de Futebol em 2018, se tornará 6 
vezes campeão, o que o configuraria como um:

A) Pentacampeão 

B) Hexacampeão

C) Tetracampeão

D) Heptacampeão 

E) Campeão 

33 A bacia amazônica é a maior bacia hidrográ-
fica do mundo: cobre cerca de 6 milhões de 
km2 e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, 
o Amazonas, corta a região para desaguar 
em qual oceano lançando ao mar cerca de 
175 milhões de litros d’água a cada segundo?

A) Oceano índico

B) Oceano Pacífico

C) Oceano Atlântico

D) Oceano Glacial Antártico

E) Oceano Glacial Ártico

34 Dentro do sistema presidencialista adotado 
pelo Brasil temos, atualmente, a divisão con-
stitucional dos poderes em:

A) Executivo, Legislativo e Judiciário.

B) Câmara, Senado, Congresso e Presidên-
cia da República

C) Federal, Estadual e Municipal.

D) Executivo, Legislativo, Judiciário e Moder-
ador.

E) Câmara, Senado e Presidência da 
República.



35 Considerado o maior desastre socioambien-
tal brasileiro, o rompimento da barragem de 
Fundão atingiu principalmente a cidade de: 

A) Ouro Preto – MG

B) Belo Horizonte – MG

C) Mariana – MG

D) Uberlândia – MG

E) Curvelo – MG

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 
AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS

36 Qualquer doença que ocorra apenas em um 
determinado local ou região, não atingindo 
nem se espalhando para outros lugares é 
chamado de:

A) Catástrofe

B) Pandemia

C) Endemia

D) Surto

E) Epidemia

37 Qualquer tipo de doença infecciosa e trans-
missível que ocorre numa comunidade ou 
região e pode se espalhar rapidamente entre 
as pessoas de outras regiões é denominada:

A) Catástrofe

B) Pandemia

C) Endemia

D) Surto

E) Epidemia

38 Selecione a alternativa onde todas as 
doenças são doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs)

A) Miopia, Sífilis e Hepatite

B) Candidíase, HPV e Gonorreia

C) HIV/AIDS, HPV e Hemorroidas

D) Candidíase, Ceratocone e Cancro mole

E) Cancro mole, Hepatite e Icterícia

39 Sobre a função de agente de combate a en-
demias e suas respectivas atribuições, assi-
nale a alternativa correta. 

A) É responsabilidade do ACE a vistoria de 
residências, depósitos, terrenos baldios e 
estabelecimentos comerciais para buscar 
focos endêmicos; inspeção cuidadosa 
de caixas d’água, calhas e telhados; 
aplicação de larvicidas e inseticidas; orien-
tações quanto à prevenção e ao tratamen-
to de doenças infecciosas 

B) O ACE não executa atividades de grande 
complexidade que envolvem planejamen-
to, supervisão, coordenação e execução 
de trabalhos relacionados com os proces-
sos do Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde.

C) Como está em contato permanente com a 
comunidade na qual trabalha, ele conhece 
os principais problemas da região e pode 
evitar que a população se envolva na busca 
da solução para essas situações perigosas.

D) As atribuições do ACE dependem do perfil 
epidemiológico da localidade onde os 
agentes trabalham e da organização dos 
serviços de saúde, pois o gestor estadual 
é soberano na definição destas e demais 
prioridades.

E) O ACE é um profissional fundamental para 
o controle de endemias e deve trabalhar 
de forma individualizada às equipes de 
atenção básica na Estratégia e na Saúde 
da Família, participando sempre das re-
uniões.

40 Selecione a alternativa onde todas as 
doenças são transmitidas pela picada do 
mosquito Aedes aegypti:

A) Cólera, Febre Tifoide e Doença de chagas

B) Febre amarela, Rubéola e Malária 

C) Leishmaniose, Sarampo e Cisticercose 

D) Elefantíase, Psoríase e Dermatite

E) Chikungunya, Zika e Febre amarela


