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CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2015 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: Agente de Combate a Endemias 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 

de tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova 

corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e 

assine o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão 

resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em 

caso de erro do candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso 

público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do 

cartão-resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES (10) 

 

1. A história de Teutônia está relacionada com a da imigração alemã, iniciada em 1824 com a 

criação da Colônia Alemã de São Leopoldo e a chegada dos primeiros colonizadores. Antes disso, a 

região era ocupada por indígenas da tribo guaianazes, pertencentes à nação tupi-guarani. Teutônia, 

que pertencia a Estrela, tentou sua emancipação política administrativa 1963, cujo movimento foi 

interrompido devido algumas dúvidas surgidas nos três distritos principais (Teuntônia, Languirú e 

Canabarro). O movimento foi retomado em 1976 o povo foi ao plebiscito em 24 de maio de 1981. O 

Município de Teutônia foi criado através da Lei nº 7.542, de: 

a) 5 de outubro de 1981; 

b) 24 de janeiro de 1982; 

c) 31 de Janeiro de 1983; 

d) 31 de outubro de 1984. 

 

2. Dos nomes listados abaixo assinale aquele que não é vereador no município de Teutônia. 

a) Gilberto Antônio Frigo; 

b) Claudiomir Lemos; 

c) Valdir do Amaral; 

d) Marcos Quadros;  

 

3. Dos nomes listados abaixo assinale aquele que não é deputado federal pelo estado do Rio 

grande do Sul. 

a) Marco Maia; 

b) Luis Carlos Heinze; 

c) Danrlei de Deus Hinterholz 

d) Ana Amélia; 

 

4. A energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento dos países e a qualidade de vida 

das pessoas. Quanto mais os países se desenvolvem, mais se torna necessário aumentar a 

produção de energia. Ao mesmo tempo, também é preciso preservar o meio ambiente, utilizando 

com consciência os recursos naturais. Por isso, além de ampliar a capacidade de geração de energia 

elétrica melhorando o aproveitamento de fontes convencionais, também é necessário desenvolver 

tecnologias para a utilização de novas fontes energéticas - as chamadas fontes alternativas de 

energia. Neste contexto, o tipo de energia que utilizada turbinas movidas a vento para gerar energia 

elétrica é denominada de: 

a) Geotérmica; 

b) Nuclear; 

c) Hidráulica; 

d) Eólica; 

  

5. Em nosso planeta existem quatro diferentes períodos no decorrer do ano, a estes chamamos 

de estações do ano. Recentemente, alguns dias antes do Natal, mais precisamente no dia 22 de 

dezembro, teve início, no hemisfério norte, a estação do ano denominada: 

a) Primavera; 

b) Verão; 

c) Outono; 

d) Inverno; 
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6. O rompimento de barragens com resíduos de ferro, na cidade de Mariana, Minas Gerais, em 

Novembro de 2015, chamou a atenção do mundo inteiro.  A cidade faz parte do  Quadrilátero 

Ferrífero que é a maior produtora nacional de minério de ferro. 60% de toda a produção nacional sai 

da região, que tem uma área de aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados (www.cprm.gov.br). 

Juntamente com a cidade de Mariana destacam-se na região pela produção de ferro,  os municípios 

de: 

a) Sabará, Santa Bárbara, Congonhas e Ouro Preto.  

b) Belo Horizonte, Congonhas, Ouro Preto e Diamantina. 

c) Congonhas, Sabará, Carbonita e Terra Branca. 

d) Santa Bárbara, Ouro Preto, Montes Claros e Novo Cruzeiro. 

 

7. Teutônia é considerada a Terra do Cooperativismo. E não é por menos: 82% dos seus 

habitantes são associados a alguma cooperativa. Esse índice supera o de países da Europa (40%) e 

do Canadá (60%). Teutônia é a sede de cooperativas como a _________________, a maior e a mais 

antiga cooperativa de eletrificação do país, e a ___________, cooperativa que atua na produção de 

laticínios, embutidos, aves, suínos e derivados que ocupa a terceira posição entre as maiores 

cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul. 

a) COTREL - AURORA 

b) CERTEL – LANGUIRU 

c) COSUEL – COTRISUL 

d) COTRIBÁ – COOPANGAL 

 

8. Sobre o grupo terrorista mais temido da 

atualidade, o ESTADO ISLÂMICO, podemos afirmar, 

exceto:  

a) O Estado Islâmico (EI), também conhecido como 

Daesh ou ISIS, é um grupo radical sunita (um dos ramos 

do islamismo). 

b) Com maior capacidade de recrutamento, mais 

estrutura e com um território conquistado entre o Iraque 

e a Síria. 

c) A sharia, lei islâmica, é seguida de forma rígida e 

práticas como a decapitação de inimigos e a pena de 

morte a homossexuais são amplamente usadas. 

d) Foi criado a partir do braço iraquiano do Hamas, 

de origem palestina e baseia-se na ideologia sunita.  

 

9. Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça da pessoa é 

significativamente menor do que a de outros da mesma idade e sexo. Microcefalia normalmente é 

diagnosticada no começo da vida e é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante a 

gestação ou após o nascimento. Recentemente os meios de comunicação veicularam várias 

informações relacionando a Microcefalia com um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. 

O vírus ao qual se refere o texto é: 

a) Influenza; 

b) Zika; 

c) Epstein-Barr; 

d) Parotidite; 
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10. Segundo o site g1.globo.com, um forte terremoto 

ocorreu na noite do dia 16 de setembro de 2015 ao norte de 

Santiago, perto da região de Coquimbo, no Chile, com 

intensidade de 8,3 graus na escala Richter. Nesse contexto, a 

alternativa incorreta: 

a) Os terremotos são formados a partir de fortes 

deslocamentos de placas gigantescas debaixo da terra.  

b) Quando um terremoto ocorre, a energia que estava 

acumulada no fundo da terra, é liberada sob forma de ondas 

elásticas, elas se espalham em todas as direções, fazendo a 

terra tremer.  

c) Cerca de 90% dos tremores ocorrem ao longo das 

linhas de colisão entre as placas tectônicas, que passam por 

vários países. 

d) A linha de colisão de ocorrência desse terremoto é 

entre as placas dos oceanos Atlântico e Pacífico, nomeadas 

como Nazca e Cocos.  

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Utilize o texto abaixo para responder as questões 11, 12 e 13: 

 

 
 

11. Segundo o texto, o que aconteceu de diferente em uma copa do mundo foi: 

a) Um jogador foi expulso porque jogou descalço; 

b) Um jogador da Polônia fez um gol descalço; 

c) Na copa de 1938, o juiz anulou um gol porque um jogador estava descalço; 

d) Um jogador brasileiro fez um gol descalço, após perder uma de suas chuteiras. 
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12. Com base no texto, o jogo aconteceu: 

a) Debaixo de um sol forte; 

b) Debaixo de forte temporal; 

c) Com o campo coberto de lama; 

d) Sob um frio intenso. 

 

13. A palavra golaço que aparece no texto, pode ser definida como: 

a) Gol marcado com grande habilidade; “gol de placa”; 

b) Gol marcado com pouca competência; 

c) Gol feito com bola maior que o tamanho oficial; 

d) Gol marcado necessariamente pelo goleiro. 

 

 

Leia o texto abaixo e o utilize como referencia para responder as questões 14, 15 e 16: 

 

O BICHO 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 
(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar Editora, 1974). 

 

 

14. Com relação ao que se pode entender sobre o texto acima, só não está correta a afirmativa: 

a) A voz poética do texto relata fatos em que se presencia um homem em situação de 

degradação, sendo rebaixado à condição de bicho. 

b) Trata-se de um fato comum à sociedade (o homem rebaixado à condição de “bicho”), 

mostrando-se indiferente a ele. 

c) O texto cita um homem que se reduz à condição de animal por vasculhar o lixo em busca de 

comida para saciar a sua fome. 

d) Quem presencia tal fato (o eu poético), fica assombrado com a cena descrita no poema. 

 

15. Assinale a alternativa que traz palavras encontradas no texto, cujos sinônimos podem ser, 

respectivamente: “sujeira”, “restos” e “rapidez”: 

a) rato, lixo, homem; 

b) bicho, resíduos, voracidade; 

c) imundície, detritos, voracidade; 

d) coisa, detritos, cão. 
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16. Assinale a alternativa em que a palavra destacada é acentuada pelo mesmo motivo que 

“imundície”: 

a) Vi ontem um bicho na imundície do pátio; 

b) O bicho, meu Deus, era um homem sem máscara; 

c) O homem que catava lixo era miúdo; 

d) Não era um gato, não era um rato, era um órfão. 

 

Utilize a tirinha abaixo para responder as questões 17 e 18 

 

 

 

17. No primeiro quadradinho da tira acima, o personagem Bugio (o motoqueiro), usa a expressão 

“Vou cair na estrada, ...”, considerada uma figura de linguagem.  Pelo contexto, os significados 

possíveis podem ser, EXCETO: 

a) “Vou sair para viajar”; 

b) “Seguirei para aonde a estrada me levar”; 

c) “Talvez eu sofra uma queda na estrada”; 

d) “Sairei pela estrada afora”. 

 

18. As figuras de linguagem exploram o sentido conotativo (sentido figurado) de palavras e 

expressões, como a da tirinha: "cair na estrada". De acordo com o último quadradinho, o que fez o 

personagem Tucano pensar que havia se equivocado quanto à expressão “cair na estrada” foi o fato 

de: 

a) O personagem Bugio (motoqueiro) tê-lo alertado sobre uma queda de motocicleta; 

b) O personagem Bugio (motoqueiro) aparecer a pé, com indícios de ter sofrido uma queda de 

motocicleta; 

c) Pensar que “cair na estrada” era o mesmo que sofrer uma queda (tombo); 

d) Ter certeza de se tratar de uma figura de linguagem, assim como “Coma poeira, Tucano.” 
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Leia e depois responda às questões 19 e 20: 

 

 
 

19. Feita a análise do contexto, no segundo quadradinho da tirinha acima, a personagem Mônica 

mostra: 

a) Insatisfação 

b) Tristeza 

c) Empolgação 

d) Indiferença 

 

20. Pode-se concluir sobre a tirinha, que a personagem Mônica fica animada com a proposta do 

personagem Cebolinha por que: 

a) Ela quis ficar com a roupa pintada; 

b) Ela achou que o Cebolinha pintaria um quadro dela; 

c) Ela precisava de uma fantasia para o Carnaval; 

d) Ela pediu ao Cebolinha que pintasse a roupa dela. 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

21. Seu Mario foi ao consultório do Doutor Carlos, sabe-se que ele chegou ao consultório às 

13horas e 35 minutos. Se seu Mario esperou na sala de espera durante 0,4 horas para ser atendido 

e se sua consulta demorou mais 18 minutos, a que horas seu Mario saiu do consultório do doutor 

Carlos? 

a) 13 horas e 57 minutos; 

b) 14horas e 17 minutos; 

c) 14horas e 33 minutos; 

d) 14 horas e 48 minutos; 
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22. Dona Olívia foi ao supermercado de Teutônia para adquirir os itens da lista de compras 

abaixo: 

 Lista de compras 

Produto a ser adquirido Preço 

5 kg de farinha R$ 1,90 por Kg 

3 kg de arroz R$ 0,85 por Kg 

5 kg de feijão R$ 1,19 por Kg 

4 kg de carne de porco R$ 7,25 por Kg 

 

Se dona Olívia pagou a compra com uma nota de R$ 50,00, de quanto foi o seu troco? 

a) R$ 38,81 

b) R$ 21,15 

c) R$ 11,24 

d) R$ 3,00 

 

23. Dona Maria comprou três dúzias de ovos no mercado de Teutônia. Se Dona Maria pagou R$ 

0,32 por cada ovo, quanto ela pagou pelas três dúzias? 

a) R$ 3,84 

b) R$ 7,68 

c) R$ 11,52 

d) R$ 15,36 

 

24. Seu Antônio trabalha na prefeitura de Teutônia e recebe mensalmente R$ 1.250,00. Deste 

valor ele utiliza 23% para pagar o seu aluguel. Quanto seu Antônio paga de aluguel? 

a) R$ 287,50 

b) R$ 245,25 

c) R$ 215,75 

d) R$ 185,50 

 

25. Seu Pedro foi até o bar próximo de sua casa e comprou um pastel que custa R$ 2,75 e um 

refrigerante que custa R$ 3,50. Ele efetuou o pagamento com uma nota de vinte reais. Quanto troco 

seu Pedro recebeu? 

a) R$ 6,25 

b) R$ 8,75 

c) R$ 11,25 

d) R$ 13,75 

   

26. Minha mãe tem o dobro de filhos que eu tenho. Eu tenho um terço da quantidade de filhos 

que a minha irmã tem. Se minha irmã tem 6 filhos, quantos irmãos eu tenho? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 
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27. Dois dias antes do natal uma camiseta custava R$ 85,25, após o natal a loja colocou um 

desconto no preço da camiseta que passou a ser vendida por R$ 53,50. De quantos por cento, 

aproximadamente, foi o desconto? 

a) 24,30% 

b) 31,75% 

c) 34,25% 

d) 37,25% 

 

28. Se 2x + 5 = 17, então, 3x + 4 é igual a: 

a) 18 

b) 20 

c) 22 

d) 25 

 

29. O veículo da Secretaria de Saúde de Teutônia apresenta um consumo médio de 14 Km por 

litro de gasolina. Sabendo que em um mês este veículo rodou 903 Km e que um litro de gasolina 

custa R$ 3,45, qual foi o gasto, em reais, com o combustível deste veículo. 

a) R$ 191,94 

b) R$ 222,52 

c) R$ 256,25 

d) R$ 337,12 

 

30. Em uma residência o chuveiro elétrico é o equipamento que mais consome energia elétrica, 

em média estes aparelhos apresentam uma potência de 5.500 Watts. Neste contexto, sabendo que a 

família Oliveira é composta por 6 pessoas, e que cada pessoa gasta um tempo médio de 10 minutos 

nos banhos, bem como, que em Teutônia 1KWh custa R$ 0,45, qual será o gasto mensal (30 dias), 

em reais, da família Oliveira com a energia elétrica consumida pelo chuveiro elétrico (considere 1 

banho por pessoa por dia)? 

a) R$ 34,25 

b) R$ 49,50 

c) R$ 62,75 

d) R$ 74,25 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

31. É a propagação de uma doença infecciosa, que surge rapidamente em determinada 

localidade ou em grandes regiões e ataca ao mesmo tempo um grande número de pessoas. 

Estamos falando de: 

a) Epidemia 

b) Endemia 

c) Pandemia  

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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32. Relacione as colunas com a forma de transmissão e assinale a alternativa que corresponde 

às respostas corretas. 

(1) Febre Maculosa 

(2) Tracoma 

(3) Zika 

 

(  ) Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 

(  ) É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia (Rickettsia rickettsii), transmitida por carrapatos 

(   ) A transmissão da doença ocorre de forma direta, de olho para olho, ou de forma indireta, através 

de objetos contaminados. Os insetos podem atuar como vetores mecânicos, em especial a mosca 

doméstica e a mosca Hippelates sp (lambe-olhos) de importância em algumas regiões. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) 3 – 1 – 2 

b) 1 – 2 - 3  

c) 2 – 3 – 1 

d) 1 – 3 - 2 

 

33. Sobre Hipertensão Arterial julgue (V ) verdadeiro e ( F ) falso. 

(  ) A pressão normal em repouso situa-se entre os 100 e 140mmHg para a sistólica e entre 60 e 

90 mmHg para a diastólica. 

( ) É uma doença crónica determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, o que 

faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o 

sangue através dos vasos sanguíneos. 

(  ) A pressão normal em repouso situa-se entre os 90 e 110mmHg para a sistólica e entre 80 e 

100 mmHg para a diastólica. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) V- V- V  

b) V- F- F  

c) V –V –F 

d) F- F- F 

 

34. Esquistossomose Mansônica é uma infecção transmitida pela água contaminada por 

cercárias, uma das fases do ciclo evolutivo do Schistosoma  mansoni, um tremadódeo de sexos 

separados, que necessita de hospedeiros intermediários para completar seu desenvolvimento. 

Indique qual seu tempo de incubação. 

a) Uma semana 

b) Três a cinco dias 

c) Seis a dez dias  

d) De um a dois meses  

 

35. Qual o significado das seguintes siglas DST, PA, DM. 

a) Doenças Sexualmente Transmissível, Pressão Arterial, Diabete Melittus   

b) Doenças Sexualmente Transmissível, Parada Anafilática, Diabete Melittus 

c) Doenças Sexualmente Transmissível, Pressão Aórtica, Distúrbios Menstruais   

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cr%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_do_sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_merc%C3%BArio
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36. É uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais 

continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões 

inteiras. Indique a alternativa correta 

a) Pandemia 

b) Endemia 

c) Virose 

d) Nenhuma das alternativas está correta 

 

37. Assinale V verdadeiro ou F falso sobre o combate da Dengue, Zika 

(  ) A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios 

para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em 

latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, 

jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre 

outros. 

(  ) Não deixar água parada em pneus fora de uso. O ideal é fazer furos nestes pneus para evitar o 

acúmulo de água; 

 (  ) Não deixar água acumulada sobre a laje de sua residência; 

 ( ) Não deixar a água parada nas calhas da residência. Remover folhas, galhos ou qualquer material 

que impeça a circulação da água. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) F – F – F – F 

b) V – F – V – V 

c) V – V – V – V 

d) F – V – F – F  

 

38. É uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período 

reprodutivo, mantidas constantes as taxas observadas na referida data, também pode ser definida 

como: o número médio de filhos por mulher em idade fértil, ou seja, de 15 a 49 anos, de acordo com 

o IBGE. Indique a alternativa correta. 

a) Taxa de Fecundidade Total 

b) Taxa de natalidade 

c) Taxa de mortalidade 

d) Nenhuma das alternativas está correta  

 

39. Qual o agente etiológico da Febre Chikungunya 

a) Aedes aegypti 

b) Carapato 

c) Tenia  

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

40. Na busca por larvas em criadouros do Aedes aegypti, deve-se inspecionar: 

a) Somente em caixas d’água 

b) Somente em garrafas vazias 

c) Somente em ralos 

d) Em todos os lugares com reservatórios d’agua. 

 


