Processo Seletivo 01/2017
Cargo: Agente de Controle
Endemias

de

Traduzir-se
Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem
fundo.
Uma parte de mim é multidão: outra
parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem: outra
parte, linguagem.
Traduzir-se uma parte na outra parteque é uma questão
de vida ou morte - será arte?
Ferreira Gullar
01- Neste texto o autor quis demonstrar:
a) A ambiguidade de sua personalidade.
b) Sua introspecção..
c) Com versos curtos e diretos a sua
autoanálise.
d) Todas as respostas estão corretas
02- O texto demonstra:
a) A revolta do autor.
b) A dualidade do autor.
c) A baixa autoestima do autor.
d) A alta estima do autor.
03- No sentido figurado vertigem quer
dizer:
a) Loucura momentânea.
b) Irracionalidade.
c) Tentação subida.
d) Todas as alternativas estão corretas.
04-O autor conclui:
a) Necessidade de ir a um analista.
b) Talvez só através da arte possa se
traduzir uma parte na outra.

c) Que é uma pessoa imatura
d) Todas as alternativas estão corretas.
05-Pedaços alegres do seu coração.
Aponte a figura de linguagem:
a)
Metonímia.
b)
Comparação.
c)
Paradoxo.
d)
Antítese.

6- Complete de acordo com o artigo
110 da Lei Orgânica de Areias:
A duração do trabalho normal não
poderá
ser
superior
a
______________ e ____________,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, na forma da
Lei;
a) oito (08) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais.
b) oito (08) horas diárias e 40
(quarenta ) semanais.
c) dez (10) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais.
d) dez (10) horas diárias e 40
(quarenta ) semanais.
7-Segundo o Artigo 114
da Lei
Orgânica de Areias
é vedada
acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horário:
I - a de dois cargos de professor.
II- a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico.
III- a de dois cargos privativos de
profissionais
de
saúde
com
profissões regulamentadas.
São corretas:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III

8- Complete: Presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF)_____________
defendeu nesta sexta-feira, 17, em
entrevista à rádio CBN, a realização de
um referendo ou plebiscito para definir
pontos da reforma política.
a) Ministra Carmem Lúcia.
b) Rodrigo Janot.
c) Eliseu Padilha.
d) Aloysio Nunes Ferreira.
9-Brasileira especialista em doenças
infecciosas da Fiocruz Pernambuco foi
escolhida como uma das dez cientistas
mais importantes de 2016 pela revista
britânica “Nature”, pela pesquisa em
que descobriu a relação entre a
microcefalia e o vírus da Zika. Trata-se
de:
a) Celina Turchi.
b) Maria Quitéria de Jesus.
c) Leila Diniz.
d) Anita Garibaldi.
10- De acordo com a Lei Orgânica de
Areias
o
município
comemora
anualmente sua emancipação em:
a) 26 de julho.
b) 14 de setembro.
c) 18 de novembro.
d) 27 de abril.
11-De acordo com a Portaria
687/2006, a responsabilidade de
divulgar a Política Nacional de
Promoção
da
Saúde
é
responsabilidade:
a) apenas do Gestor Federal.
b) apenas do Gestor Municipal.
c) do Gestor Municipal e do Gestor
Estadual.
d) do Gestor Municipal, do Gestor
Estadual e do Gestor Federal.
12-De acordo com a Portaria
399/2006: "... são recortes territoriais
inseridos em um espaço geográfico
contínuo, identificadas pelos gestores
municipais e estaduais a partir de
identidades culturais, econômicas e
sociais, de redes de comunicação e

infraestrutura
de
transportes
compartilhados pelo território". Tratase:
a) das Regiões de Saúde.
b) das Regiões Populacionais.
c) das Regiões de Planejamento.
d) das Regiões Culturais.
De acordo com a Lei 8080/90,
responda as duas seguintes questões.
13- A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em
seu âmbito administrativo, as
seguintes atribuições, dentre outras:
I. Definição das instâncias e
mecanismos de controle, avaliação e
de fiscalização das ações e serviços
de saúde.
II. Administração dos recursos
orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à Saúde.
III. Acompanhamento, avaliação e
divulgação do nível de saúde da
população e das condições
ambientais.
IV. organização e coordenação do
sistema de informação de saúde.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
14-Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações:
I. de vigilância sanitária.
II. de vigilância epidemiológica.
III. de saúde do trabalhador.
IV. de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta,
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas
15-De acordo com a Lei 8142/90, a
Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada:
a) dois anos.

b) três anos.
c) quatro anos.
d) cinco anos.
16-Correlacione
os
principais
processos poluidores da água com sua
definição:
1. Contaminação.
2. Assoreamento.
3. Eutrofização.
4. Acidificação.
( ) fertilização excessiva da água por
recebimento de nutrientes (nitrogênio,
fósforo), causando o crescimento
descontrolado (excessivo) de algas e
plantas aquáticas.
( ) introdução na água de substâncias
nocivas à saúde e a espécies da vida
aquática (exemplo: patogênicos e
metais pesados).
( ) abaixamento de pH, como
decorrência da chuva ácida, que
contribui para a degradação da
vegetação e da vida aquática.
( ) acúmulo de substâncias minerais
(areia, argila) ou orgânicas (lodo) em
um corpo d´água, o que provoca a
redução de sua profundidade e de seu
volume útil.
Assinale a alternativa que preenche
em sequência correta as lacunas:
a) 3, 1, 4, 2
b) 2, 3, 1, 4
c) 1, 3, 2, 4
d) 4, 2, 1, 3
17- Julgue as afirmativas sobre o
controle de roedores:
I. A desratização compreende todas as
medidas
empregadas
para
a
eliminação dos roedores, pelos
métodos mecânicos (ratoeiras e
gaiolas), biológicos (gatos, outros
animais predadores e utilização de
bactérias letais aos roedores) e
químicos (uso de raticidas).
II.
Para
maior
eficiência,
a
desratização deve ser realizada
paralelamente aos trabalhos de
limpeza e saneamento, a fim de se

evitar a disseminação da população de
roedores.
III.
O
controle
de
roedores
compreende um conjunto de ações
voltadas ao roedor a ser combatido,
mas também sobre o meio ambiente
que o cerca, praticados de forma
simultânea.
IV. A identificação da espécie de
roedor infestante não interfere nas
ações de controle.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas
18-As doenças transmitidas por
alimentos são geralmente causadas
pelos seguintes agentes:
a) bacterianos e parasitários, apenas.
b) bacterianos, parasitários e fúngicos,
apenas.
c) bacterianos, parasitários, fúngicos e
virais, apenas.
d) bacterianos, parasitários, fúngicos,
virais e químicos tóxicos.
19- A diarréia está associada
principalmente a qual problema
ambiental?
a) superlotação.
b)
falta
de
saneamento,
de
abastecimento de água, de higiene.
c) má disposição do lixo.
d) foco de vetores de doenças nas
redondezas.
20- De acordo com o Código Sanitário
Estadual, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Todo e qualquer sistema de
abastecimento de água individual ou
coletivo está sujeito à fiscalização da
autoridade sanitária competente, em
todos os aspectos que possam afetar
a saúde pública, exceto os sistemas
de abastecimento de água privados.
b) Fica proibida a reciclagem de
resíduos sólidos infectantes gerados

por estabelecimentos prestadores de
serviços de saúde.
c) As instalações destinadas ao
manuseio de resíduos com vistas à
sua
reciclagem
deverão
ser
projetadas, operadas e mantidas de
forma tecnicamente adequada, a fim
de não vir a comprometer a saúde
humana e o meio ambiente.
d) Poderão fazer parte do sistema de
Vigilância Epidemiológica os órgãos de
saúde públicos e privados definidos
por ato administrativo.

