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PROCESSO SELETIVO Nº 04/2022 

 
 

CADERNO DE PROVAS E GABARITO 
 
 

AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 
 

 Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 20 questões 
objetivas. 

 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta 
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

 Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 
correta. 

 Marque na folha de resposta com caneta azul ou preta, a letra correspondente à 
alternativa que você escolheu. 

 A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas. 

 Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do 
início da prova. 

 Os três últimos candidatos permaneceram na sala até que o ultimo candidato 
entregue seu caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão 
assinar a ata de ocorrências.  

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno 
com todas as páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, 
localizado abaixo, para futura conferência.  

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam 
válidas. 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 
 
NOME DO CANDIDATO: 
___________________________________________________ 
 
DATA DE ANIVERSÁRIO:______________________ 
 
Corte a linha pontilhada -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Texto I:  

 

O problema ecológico 

 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus 

tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o 

grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista 

americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores 

fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais 

é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a 

devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a 

deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma 

degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, 

uma autêntica guerra contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

 

1) Segundo o Texto I, o cientista americano está preocupado com: 

(A) a vida neste planeta. 

(B) a qualidade do espaço aéreo. 

(C) o que pensam os extraterrestres. 

(D) o seu prestígio no mundo. 

(E) os seres de outro planeta. 

 

2) Para o autor, a humanidade: 

(A) demonstra ser muito inteligente. 

(B) ouve as palavras do cientista. 

(C) age contra sua própria existência. 
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(D) preserva os recursos naturais. 

(E) valoriza a existência sadia. 

 

3) Da maneira como o assunto é tratado no Texto I, é correto afirmar que o meio 

ambiente está degradado porque: 

(A) a destruição é inevitável. 

(B) a civilização o está destruindo. 

(C) a humanidade preserva sua existência. 

(D) as guerras são o principal agente da destruição. 

(E) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 

 

4) A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” quer 

dizer que o cientista é: 

 

(A) inimigo. 

(B) velho. 

(C) estranho. 

(D) famoso. 

(E) desconhecido. 

 

5) Se o homem cuidar da natureza _______ mais saúde. A forma verbal que 

completa corretamente a lacuna é: 

 

(A) teve.  

(B) tivera. 

(C) têm. 

(D) tinha. 

(E) terá 

 

6) Assinale a frase que está escrita corretamente: 
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(A) Eu e ele vou ao cinema á tarde  

(B) Nós vamos no cinema á tarde 

(C) Eu e ele vai no cinema á tarde  

(D) Nós vamos ao cinema á tarde  

(E) Nenhuma das alternativas 

 

 

7)  Assinale o verbo que se encontra no pretérito perfeito: 

 

(A) Ele conseguirá estudar de manhã 

(B) Ele vai estudar de manhã 

(C) Ele conseguiu estudar de manhã 

D) Ele pretende estudar de manhã 

E) Nenhuma das alternativas 

 

 

8) Assinale a frase em que não há erro na forma verbal: 

 

A) Não semeiemos a discórdia. 

B) Ainda bem que freiamos a tempo. 

C) Discirno muito bem uma jóia verdadeira. 

D) Eles se desaviram por um motivo tolo. 

E) Não demula esta parede 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

9) 30 representa 15% de qual número? 

a) 150 

b) 200 
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c) 350 

d) 400 

e) 250 

 

10) em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas 

meninas têm na sala? 

a) 10 meninas 

b) 12 meninas 

c) 15 meninas 

d) 18 meninas 

e) 21 meninas  

 

11) Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que 

custava R$ 400,00 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir 

comprar o equipamento pagará? 

a) R$ 372,00 

b) R$ 342,00 

c) R$ 362,00 

d) R$ 352,00 

e) R$ 400,00 

 

12) Observe a figura abaixo e responda: a fração do desenho que não está 

pintada corresponde a que porcentagem? 
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a) 20% 

b) 30% 

c) 25% 

d) 35% 

e) 40 % 

 

13) Em um projeto para a construção de um cinema, os arquitetos estão avaliando 

a relação entre a quantidade de fileiras e a quantidade de cadeiras em cada fileira. 

O projeto inicial prevê uma sala para 304 pessoas. No caso de utilizarem 19 

fileiras, o número de cadeiras por fileira será: 

a) 14. 

b) 15. 

c) 16. 

d) 13. 

e) 12. 
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14) X+2+10= 20 

Qual o valor de X? 

 

A)4 

B)8 

C)10 

D) 2 

E) 7 

 

15) X-1=1 

Qual o valor de X? 

 

A)1 

B)0 

C)3 

D) -1 

E) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

16) A dengue é um grave problema de saúde pública em nosso país. Seu agente 

etiológico é: 

a) por uma bactéria. 

b) por um protozoário. 

c) um vírus. 

d) um mosquito. 

e) um verme. 
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17) A dengue é uma doença comum em épocas quentes e chuvosas do ano, 

portanto, é importante que algumas medidas sejam tomadas durante esse 

período. Todas as alternativas abaixo indicam medidas que ajudam a barrar a 

reprodução do mosquito transmissor, exceto: 

a) Limpar sempre as caixas d'água. 

b) Manter sempre as caixas d'água cobertas. 

c) Trocar a água dos vasos de planta. 

d) Secar os pratos de vasos de planta. 

e) Colocar telas nas janelas. 

18) A febre amarela é uma doença provocada por vírus que desencadeia sintomas 

como febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça e musculares, náusea e 

vômito. Além disso, na forma grave, podem ocorrer insuficiência renal e hepática, 

manifestações hemorrágicas e pele e olhos amarelados (icterícia). 

Baseando-se nos seus conhecimentos, marque a única alternativa que não se refere a 

uma forma de proteção contra a febre amarela. 

a) Não deixar água acumulada, pois esse local serve de criadouro para o mosquito 

causador da febre amarela. 

b) Usar repelente de insetos. 

c) Utilizar mosquiteiros em áreas de risco. 

d) Não comer carne malpassada ou malcozida. 

e) Tomar a vacina contra a febre amarela. 
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19) (2017/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/UFS) “Um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com 

a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos.” Esta é a definição de: 

 

 a) Vigilância Epidemiológica  

b) Saúde Integral.  

c) Sistema Único de Saúde. 

d) Vigilância Sanitária.  

e) Vigilância Ambiental. 

 

20) (2018/RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL/UFPR) No âmbito de atuação do 

SUS, é correto afirmar que compete à Vigilância Epidemiológica:  

 

a) a participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 

potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 

b) a participação, normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador. 

c) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde.  

d) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 

e) a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva. 
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Favor preencher com letra maiúscula. 
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