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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - São sinais de alarme na dengue, 
EXCETO: 
a) Dormência em MMII que irradia para o 
maxilar. 
b) Dor abdominal intensa. 
c) Vômitos persistentes. 
d) Sangramento de mucosa. 
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16 - Como a dengue pode ser transmitida? 
a) A transmissão se faz pela picada dos 
mosquitos Aedes aegypti, no ciclo ser humano 
– Ae. aegypti – ser humano. 
b) Foram registrados casos de transmissão 
vertical (gestante - bebê). 
c) Transfusão sanguínea. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - Qual o período de incubação da doença 
no homem? 
a) Pode chegar no máximo à  30 dias. 
b) Varia de 4 a 10 dias, sendo em média de 5 a 
6 dias. 
c) Apresenta sintomas desde o 1º dia. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
18 - Quais os sintomas da Dengue? 
a) Normalmente, a primeira manifestação da 
dengue é a febre alta (39° a 40°C). 
b) Dor de cabeça, dores no corpo e 
articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos 
olhos, erupção e prurido cutâneo. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas.  
 
19 - A febre amarela é uma doença 
infecciosa febril aguda, causada por um 
vírus transmitido por vetores artrópodes, 
que possui dois ciclos epidemiológicos 
distintos de transmissão: 
a) Patologia e morfologia. 
b) Silvestre e urbano. 
c) Bactéria e vírus. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
20 - Como a doença febre amarela (FA) é 
transmitida? 
a) Através da picada de 
mosquitos Haemagogus e Sabethes, que vivem 
em matas e vegetações à beira dos rios. 
b) Pelo contato direto com a pessoa doente, por 
meio da saliva e com objetos contaminados. 
c) Quando o mosquito pica um macaco doente, 
torna-se capaz de transmitir o vírus a outros 
macacos e ao homem. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas.  
 
 

21 - São sintomas da doença febre amarela 
(FA), EXCETO: 
a) Início súbito de febre. 
b) Calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas 
costas, dores no corpo em geral. 
c) A pessoa infectada elimina o vírus nas fezes, 
podendo contaminar a água. 
d) Náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. 
 

22 - Assinale a alternativa corresponde a 
Leptospirose: 
a) É uma doença infecciosa transmitida ao 
homem pela urina de roedores, 
principalmente, por ocasião das enchentes. 
b) É uma doença infecciosa febril aguda, 
causada por protozoários. 
c) Sua transmissão ocorre pela ingestão de 
água ou alimentos contaminados com matéria 
fecal. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
23 - A Leptospirose é causada por uma 
bactéria encontrada na urina de animais. 
São animais que podem transmitir a doença 
pela urina contaminada, EXCETO: 
a) Ratos. 
b) Aranhas. 
c) Bois. 
d) Ovelhas. 
 
24 - Como deve ser a prevenção da 
LEPTOSPIROSE? 
a) Medidas ligadas ao meio ambiente: obras de 
saneamento básico (drenagem de águas paradas 
suspeitas de contaminação, rede de coleta e 
abastecimento de água, construção e 
manutenção de galerias de esgoto e águas 
pluviais, coleta e tratamento de lixo e esgotos, 
desassoreamento, limpeza e canalização de 
córregos), melhorias nas habitações humanas e 
o controle de roedores. 
b) Evitar o contato com água ou lama de 
enchentes e impedir que crianças nadem ou 
brinquem nessas águas. Pessoas que trabalham 
na limpeza de lama, entulhos e desentupimento 
de esgoto devem usar botas e luvas de borracha 
(ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos 
e nos pés). 
c) Controle de roedores: acondicionamento  e 
destino adequado do lixo, armazenamento 
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apropriado de alimentos, desinfecção e vedação 
de caixas d´água, vedação de frestas e aberturas 
em portas e paredes, etc. O uso de raticidas 
(desratização) deve ser feito por técnicos 
devidamente capacitados. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25 - A malária é uma doença infecciosa 
febril aguda, causada por protozoários, 
transmitidos pela fêmea infectada do 
mosquito Anopheles. Malária é uma doença 
contagiosa? 
a) Não. Uma pessoa doente não é capaz de 
transmitir a doença diretamente a outra pessoa, 
é necessária a participação de um vetor. 
b) Sim. Uma pessoa é capaz de transmitir a 
doença por contato através de sangue. 
c) Somente quanto á contato pela saliva. 
d) Somente quanto á contato através da relação 
sexual. 
 
26 - Quais são os sinais e sintomas da 
Malária? 
a) Dor, flatulências e barriga inchada. 
b) Febre alta, calafrios, tremores, sudorese e 
dor de cabeça que podem ocorrer de forma 
cíclica. 
c) Muitas pessoas, antes de apresentarem estas 
manifestações clínicas mais características, 
cursam com náuseas, vômitos, cansaço e falta 
de apetite. 
d) As alternativas “b” e “c” estão corretas.  
 
27 - Que medidas de prevenção devem ser 
tomadas para combater a Malária? 
a) Medidas de prevenção individual: uso de 
mosquiteiros, roupas que protejam pernas e 
braços, telas em portas e janelas, uso de 
repelentes. 
b) Medidas de prevenção coletiva: borrifação 
intradomiciliar, uso de mosquiteiros, 
drenagem, pequenas obras de saneamento para 
eliminação de criadouros do vetor, aterro, 
limpeza das margens dos criadouros, 
modificação do fluxo da água, controle da 
vegetação aquática, melhoramento da moradia 
e das condições de trabalho, uso racional da 
terra. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Nenhuma alternativa está correta.  

28 - O saneamento básico constitui um 
dos mais importantes meios de prevenção de 
doenças. As principais atividades do 
saneamento são, EXCETO: 
a) Abastecimento de água. 
b) Reflorestamento. 
c) Coleta, remoção e destinação final dos 
resíduos sólidos (lixo). 
d) Controle da poluição ambiental. 
 
29 - Muitas doenças podem ser transmitidas 
através da água, pois a água pode servir 
de meio de transporte de agentes 
patogênicos eliminados pelo homem através 
de dejetos, ou poluentes químicos e 
radioativos, presentes nos esgotos 
industriais. As principais doenças que 
podem ser transmitidas pela ingestão 
direta de água são, EXCETO: 
a) Febres tifóide e paratifoide. 
b) Cólera. 
c) Dengue. 
d) Hepatite infecciosa. 
 
30 - Assinale a alternativa que corresponde 
a Educação ambiental: 
a) Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade. 
b) A Educação Ambiental é uma dimensão da 
educação, é atividade intencional da prática 
social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação 
com a natureza e com os outros seres humanos, 
visando potencializar essa atividade humana 
com a finalidade de torná-la plena de prática 
social e de ética ambiental. 
c) A Educação Ambiental é a ação educativa 
permanente pela qual a comunidade educativa 
tem a tomada de consciência de sua realidade 
global, do tipo de relações que os homens 
estabelecem entre si e com a natureza, dos 
problemas derivados de ditas relações e suas 
causas profundas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 


