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Nome do Candidato: ____________________________________________________________________________ 

PORTUGUÊS 
 

SURTO DE ZIKA DEVE SE ESPALHAR POR 

TODA AMÉRICA, DIZ OMS 

 

Margaret Chan, diretora-geral da entidade, 

informou que rota do vírus só exclui Canadá e Chile 

e que um caso de possível transmissão sexual do 

vírus está sendo investigado.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

alertou nesta segunda-feira (25) que o vírus zika 

deve se espalhar por todos os países das Américas, 

com exceção de Canadá e Chile. Margaret Chan, 

diretora-geral da entidade, se pronunciou pela 

primeira vez sobre os casos nas Américas e 

informou que um caso de possível transmissão 

sexual está sendo investigado pela OMS. 

"O zika foi isolado no sêmen humano e um 

caso de possível transmissão sexual de pessoa para 

pessoa foi descrito. No entanto, mais evidências são 

necessárias para confirmar se o contágio sexual é um 

meio de transmissão do zika", disse a entidade, em 

comunicado. 

Durante o encontro do painel executivo da 

entidade, em Genebra, para discutir epidemias 

globais, Margaret Chan exigiu que os governos 

notifiquem todos os casos registrados e 

acompanhem as estatísticas. 

"Pedimos transparência a todos os países. A 

proliferação explosiva do vírus a novas áreas 

geográficas, com populações com pouca imunidade, 

é causa de preocupação", 

Outra razão para a rápida disseminação do 

vírus, que atingiu 21 países e territórios das 

Américas desde maio de 2015, é a prevalência do 

mosquito Aedes aegypti, hospedeiro do vírus, de 

acordo com a OMS. 

Surtos - A ocorrência do zika ainda não foi 

registrada na parte continental dos Estados Unidos, 

embora uma mulher que contraiu o zika no Brasil 

tenha dado à luz um bebê com microcefalia no 

Havaí. No último sábado, a República Dominicana 

confirmou dez casos de zika e a Colômbia 

registrou 13.531 casos. Inglaterra, Nova York e 

Espanha também confirmaram casos de pessoas 

infectadas com zika. 

No fim do ano passado, o Ministério da 

Saúde brasileiro confirmou a relação entre o vírus 

zika e a microcefalia, má formação na qual os bebês 

nascem com cérebros menores do que o normal. Até 

a última semana, o Brasil havia registrado 3.893 

casos suspeitos de microcefalia, mais de 30 vezes o 

que foi registrado em qualquer ano desde 2010. 

O zika tem ocorrido historicamente em 

partes da África, do Sudoeste Asiático e em ilhas do 

Pacífico. Mas trata-se de uma doença com sintomas 

moderados e há poucos dados científicos sobre o 

vírus, razão pela qual não está claro por que ele pode 

estar causando os casos de microcefalia no Brasil. 

O zika é transmitido pelo mesmo mosquito 

da dengue e da febre chikungunya, o Aedes aegypti. 

Assim como ocorre com a dengue, não há 

tratamento para infecção pelo zika: os remédios são 

indicados somente para o controle dos sintomas 

(paracetamol ou dipirona para o manejo da febre e 

da dor e anti-histamínicos para as reações alérgicas). 
 

Revista Veja on line - 25/01/2016. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/surto-de-zika-deve-se-espalhar-

por-toda-america-diz-oms-02 

 
Após a leitura do texto responda as questões 1 e 2.  

 

1. Segundo o texto marque a opção incorreta.  

a. O zika vírus também é transmitido 

sexualmente de uma pessoa para outra.  

b. Canadá e Chile deverão ser os únicos países 

a estarem livres do Zika Vírus.  

c. O Aedes aegyti é o vetor da chikungunya, 

dengue e zika vírus.  

d. Confirmou-se a relação entre o zika vírus e a 

microcefalia, porém não se entendeu ainda 

como se ocorre.  

 
2. Com relação à significação, marque a alternativa 

correta. Segundo o texto a expressão 

proliferação explosiva significa: 

a. o aumento em grande escala do vírus.  

b. o aparecimento momentâneo do vírus.  

c. a infestação rápida do vírus.  

d. a incubação descontrolada do vírus.  

 

3. Em uma das frases o artigo definido está 

empregado erradamente. Em frase isso ocorre? 

a. A velha Roma está sendo modernizada.  

b. A “Paraíbaão ” é uma bela fragata.  

c. Não conheço agora a Lisboa do meu tempo.  

d. O gato escaldo tem medo de água fria.  

 

 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/primeiro-caso-de-microcefalia-ligada-ao-zika-e-confirmado-nos-eua
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/primeiro-caso-de-microcefalia-ligada-ao-zika-e-confirmado-nos-eua
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/republica-dominicana-confirma-dez-casos-de-zika
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/colombia-tem-13531-casos-de-zika-atras-apenas-do-brasil
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/nova-york-espanha-e-inglaterra-confirmam-casos-de-zika
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-o-zika-virus-e-microcefalia-1/
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-o-zika-virus-e-microcefalia-1/
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/zika-o-que-a-ciencia-sabe-sobre-o-virus
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/zika-o-que-a-ciencia-sabe-sobre-o-virus
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/surto-de-zika-deve-se-espalhar-por-toda-america-diz-oms-02
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/surto-de-zika-deve-se-espalhar-por-toda-america-diz-oms-02
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4. O gênero dos substantivos está correto em:  

a. É comum que ás eclipses da lua coincidam 

com as piores tormentas e cataclismos.  

b. A personagem vivida por ele tem um 

comportamento que é um verdadeiro modelo 

da moral vitoriana.  

c. Vamos dar um ênfase todo especial ao 

trabalho de prevenção do diabetes.  

d. A guia dos turistas não falava japonês teve 

de usar uma estratagema para comunicar-se 

com eles.  
 

5. Assinale a alternativa em que a palavra 

sublinhada não tem valor de adjetivo. 

a. A malha azul estava molhada.  

b. O sol desbotou o verde da bandeira.  

c. As nuvens tornavam-se cinzentas.  

d. O mendigo carregava um fardo amarelado.  
 

6. Na frase “O sol ainda produzirá energia (...)”, o 

advérbio ainda  tem o mesmo sentido que em:  

a. Ainda lutando, não conseguirá.  

b. Há ainda outras pessoas envolvidas no caso.  

c. Ainda há cinco minutos ele estava aqui.  

d. Um dia ele voltará, e ela estará ainda à sua 

espera.  
 

7. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas de forma ERRADA.  

a. ojeriza, riqueza, pegajento,  

b. veneziana, coalizão, assaz. 

c. asfixia, repuxo, coxia.  

d. despeza, degladiar, distenção.   

 

8. Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas.  

Um dos candidatos ____  prefeito de São Paulo 

informou ____ assessores   ___ não receberá os 

jornalistas.  

a. à – os – de que 

b. a – aos – de que 

c. a – aos – que  

d. a – os – que  

 

9. Assinale a alternativa em que o a deve 

obrigatoriamente receber o acento grave, 

indicador de crase.  

a. O progresso finalmente chegou a essa 

cidade.  

b. A menina perguntou a sua mãe se ela gosta 

de viajar.  

c. Pediram a Maria que ficasse calma.  

d. O professor referia-se a aluna que estava 

ausente.  

 

10. Mosquitos são elos fundamentais da cadeia 

alimentar da qual você também faz parte.  

O trecho destacado pode ser corretamente 

substituído por:  

a. a qual você também faz parte.  

b. onde você também faz parte. 

c. de que você também faz parte. 

d. que você também faz parte. 

 

INFORMÁTICA  

 

1. A barra de títulos, no Windows, identifica:  

a. o ícone que está ativo no momento; 

b. o título da aplicação que está ativa no 

momento; 

c. a janela (ou o grupo de comandos) que está 

ativa(o) no momento; 

d. a aplicação futura. 

 

2. Uma tabela, no Word para Windows, é uma 

grade de linhas e colunas contendo caixas - 

chamadas células - de textos ou de gráficos. A 

respeito desse assunto, assinale a alternativa 

correta: 

a. Dentro de cada célula, o texto quebra 

somente quando se pressiona a tecla Enter, 

ao contrário do que acontece nas outras 

partes do documento, em que a quebra ocorre 

de forma automática, nas margens. 

b. A estrutura estética de uma tabela pode ser 

reproduzida utilizando-se recursos de 

tabulação. 

c. O Conteúdo de uma tabela só pode ser 

alterado quando as grades estão visíveis. 

d. O Microsoft Word não possui opção para 

auto-formatar tabelas. 

 

3. No menu "Inserir do Excel" temos as opções, 

exceto: 

a. linha; 

b. coluna;  

c. função; 

d. tela inteira. 
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4. Com relação à utilização de fórmulas no 

Microsoft Excel, julgue os itens abaixo. 

a. Fórmulas podem ser constituídas por funções 

usadas sozinhas ou aninhadas dentro de 

outras funções, as quais podem ser inseridas 

automaticamente pelo Assistente de Função. 

b. As fórmulas "=MÉDIA(C22:C26) e 

=(C22+C23+C24+C25+C26)/5" são 

equivalentes. 

c. Nomes de intervalos - grupos de dados 

semelhantes em uma área retangular de uma 

planilha - podem ser utilizados nas fórmulas, 

no lugar das referências de células. 

d. Todas estão corretas 

 

5. A respeito das noções de informática, assinale a 

incorreta: 

a. cilindros e trilhas são como estão 

organizados os discos flexíveis; 

b. Winchester e Disco Rígido designam o 

mesmo periférico; 

c. o Cd-Rom é um periférico usado no kit-

multimídia; 

d. a RAM e o Winchester são tipos de 

memórias do computador. 

 

6. São recursos do Word, exceto: 

a. criação automática de listas numeradas; 

b. bordas simples ou duplas automáticas; 

c.  assistente de Ajuda do Word; 

d. verificação Ortográfica ao digitar 

 

7. Roberto utiliza o Microsoft Office Outlook 

2010 para enviar e receber e-mails e para baixar 

os e-mails de sua conta de e-mail corporativa 

para o computador de sua residência, de forma 

que ele possa ler posteriormente os e-mails 

baixados sem estar conectado à Internet. 

Quando recebe spam e e-mails que não lhe 

interessam na Caixa de Entrada, ele os seleciona 

e pressiona a tecla Delete para excluí-los. Os e-

mails excluídos são então enviados para a pasta 

Itens Excluídos, mas não são apagados de fato 

do computador. Certo dia, Roberto excluiu por 

engano um e-mail importante de sua Caixa de 

Entrada. Dias depois, notou a falta do e-mail e o 

encontrou na pasta Itens Excluídos.  

Para devolver o e-mail para sua pasta Caixa de 

Entrada, Roberto deve clicar com o botão 

direito do mouse sobre o e-mail excluído, 

selecionar a opção ...... e, em seguida, selecionar 

a opção referente à pasta Caixa de Entrada. 
 

A palavra que preenche corretamente a lacuna é 

a. Desfazer. 

b. Mover. 

c. Encaminhar. 

d. Reverter. 
 

8. No dia a dia de trabalho é comum a utilização 

do e-mail como veículo de troca de informações 

entre os funcionários. Saber utilizar as 

ferramentas de correio eletrônico de maneira 

correta nas mais diversas situações e utilizando 

os recursos disponíveis é essencial para 

melhorar as comunicações pessoais e 

corporativas. 

 

Sobre a troca de e-mail e uso das ferramentas de 

correio eletrônico, é correto afirmar: 

a. As ferramentas de correio eletrônico 

permitem o envio de arquivos anexados, 

porém, esses arquivos não podem ter mais 

que 5 MB de tamanho. 

b. Quando uma mensagem de e-mail é enviada, 

ela normalmente fica armazenada em uma 

pasta de e-mails enviados e pode ser 

acessada posteriormente, exceto aquelas que 

contêm anexos pois, por serem grandes, são 

apagadas automaticamente. 

c. Uma mensagem recebida com um arquivo 

anexo contendo vírus é sempre desinfectada 

pelos mecanismos de proteção da ferramenta 

de correio eletrônico utilizada, dessa forma, 

abrir um arquivo anexo em uma mensagem 

representa uma ação segura. 

d. Ler uma mensagem de e-mail e, em seguida, 

acionar a opção “Encaminhar” normalmente 

indica o desejo de enviar a mensagem a 

outros destinatários que não estavam na lista 

de copiados da mensagem recebida. 

 

9. Em um slide em branco de uma apresentação 

criada utilizando-se o Microsoft PowerPoint  

(em português), uma das maneiras de acessar 

alguns dos comandos mais importantes é 

clicando-se com o botão direito do mouse sobre 

a área vazia do slide. Dentre as opções presentes 

nesse menu, estão as que permitem 

a. copiar o slide e salvar o slide. 

b. salvar a apresentação e inserir um novo slide. 

c. apresentar o slide em tela cheia e animar 

objetos presentes no slide. 

d. mudar o layout do slide e a formatação do 

plano de fundo do slide. 
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10. No Microsoft Internet Explorer  é possível 

acessar a lista de sites visitados nos últimos dias 

e até semanas, exceto aqueles visitados em 

modo de navegação privada. Para abrir a opção 

que permite ter acesso a essa lista, com o 

navegador aberto, clica-se na ferramenta cujo 

desenho é 

a. uma casa, posicionada no canto superior 

direito da janela. 

b. uma estrela, posicionada no canto superior 

direito da janela. 

c. um cadeado, posicionado no canto inferior 

direito da janela. 

d. um globo, posicionado à esquerda da barra 

de endereços.  
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

1. De acordo com a Lei Complementar Municipal 

nº 005 de 23 de dezembro de 1993 é correto 

afirmar, exceto:  

a. É dever do servidor cumprir as ordens 

superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais.  

b. É dever do servidor manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa.  

c. É proibido ao servidor participar da gerência 

ou administração de empresa privada, 

sociedade civil, ou exercer comércio, exceto 

na qualidade de acionista, cotista ou 

comanditário.  

d. É proibido ao servidor representar contra 

ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  
 

2. No que tange o Art. 101 da a Lei Complementar 

Municipal nº 005 de 23 de dezembro de 1993 é 

correto afirmar as penalidades disciplinares as 

quais o servidor está sujeito, exceto:  

a. Demissão;  

b. Advertência, suspensão;  

c. Cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade;  

d. Destituição de cargo em comissão e expulsão 

de função comissionada. 

 

3. No que diz respeito aos casos de dengue 

confirmados clinicamente, o agente de combate 

a dengue deve orientar os pacientes a não 

fazerem uso de AAS (ácido acetilsalicílico), 

tendo em vista que uma de suas ações é facilitar 

o aparecimento de: 

a. Arritmia. 

b. Trombose. 

c. Hemorragia. 

d. Hipotensão. 

 

4. O SUS, Sistema Único de Saúde, incorporou o 

SNVE (Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica), definindo em seu texto legal (Lei 

8.080/90) a Vigilância Epidemiológica como 

sendo: 

a. Um conjunto de ações que visa educar para 

prevenir, a disseminação e o contágio das 

formas endêmicas, epidêmicas e pandêmicas 

para que estas não tomem dimensões que fujam 

ao controle das autoridades em saúde. 

b. Um conjunto de ações que proporciona 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.  

c. Um conjunto de ações que visa coletar 

informações, compilar dados e difundir 

tecnologias sobre as principais epidemias e suas 

formas de controle. 

d. Um conjunto de ações que visa divulgar 

informações e dados sobre as principais 

epidemias e suas formas de controle. 
 

5. Um dos exames de rotina para diagnóstico de 

dengue “hemorrágica” é:  

a. Hematócrito.  

b. Eletrocardiograma. 

c. Ionograma.  

d. Suábe.  
 

6. Dos dados citados abaixo, não são utilizados 

para alimentar o SNVE (Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica): 

a. Dados de morbidade e mortalidade. 

b. Dados demográficos. 

c. Dados relativos a custos com prevenção.  

d. Notificações de surtos e epidemias.  
 

7. Dentre os organismos vivos abaixo, qual deles é 

responsável por transmitir ao homem a doença 

de Chagas.  

a. Rato. 

b. Barbeiro. 

c. Mosca. 

d. Caramujo. 
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8. Medidas indicadas para controlar o mosquito 

Aedes Aegypti:  

a. Participação comunitária. 

b. Tratamentos Focal e perifocal.  

c. Tratamentos espacial e ambiental.  

d. Estão corretas a, b e c. 

 

9. A dengue é uma infecção viral transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti. A medida preventiva 

adequada contra a doença é: 

a. Vacinação da população infantil e adulta. 

b. A utilização de cloro em caixas d’ água e 

poços.  

c. Eliminação de criadouros de mosquitos 

peridomiciliares. 

d. A filtração da água usada para beber. 

 

10. A Investigação epidemiológica, realizada a partir 

de casos notificados e seus contatos, tem por 

principais objetivos: 

1. Identificar o agente etiológico causador da 

doença. 

2. Observar dados sobre a frequência usual da 

doença, relacionados a pessoas, lugar e tempo, 

no intuito de confirmar a existência de um surto 

ou epidemia. 

3. Conhecer o modo de transmissão, incluindo 

veículos e vetores que possam estar envolvidos 

no processo de transmissão da doença. 

4. Identificar a população susceptível que esteja 

em maior risco de exposição ao agente para 

proceder às medidas específicas de controle e à 

estratégia para a sua aplicação. 

Assinale a alternativa que indica todas as 

afirmativas corretas. 

a. É correta apenas a afirmativa 1. 

b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

c. São corretas apenas as afirmativas 1,3 e 4. 

d. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

 

11. É a ocorrência de dois ou mais casos 

epidemiologicamente relacionados, restrita a um 

espaço extremamente delimitado: colégio, 

quartel, creches, um quarteirão, um bairro etc. 

a. Surto 

b. Endemia 

c. Epidemia 

d. Pandemia 

 

12. A vigilância epidemiológica disponibiliza 

informações atualizadas sobre a ocorrência de 

doenças e agravos, bem como dos seus fatores 

condicionantes em uma área geográfica ou 

população determinada para a execução de ações 

de controle e prevenção. A vigilância 

epidemiológica 

a. deve ser baseada em unidades sentinela, para 

eventos erradicados ou em eliminação. 

b. deve usar definição de caso que contenha 

critérios para pessoa, tempo e lugar. 

c. é passiva quando realizada por meio de 

visitas de profissionais da vigilância às 

unidades de saúde. 

d. representa um conjunto de atividades 

pontuais de prevenção, realizadas nos 

municípios de grande porte. 
 

13. A dengue se concretizou como um grave 

problema de saúde pública no Brasil. Com 

relação a dengue podemos afirmar EXCETO: 

a. Existem 4 subtipos do vírus da dengue 

podendo todos levar a casos graves da 

doença. 

b. O mosquito transmissor pode provocar, além 

da dengue, outras doenças como a febre 

amarela 

c. O ovo depositado pelo mosquito adulto pode 

resistir no ambiente por até 30 dias. 

d. nenhuma das alternativas acima. 
 

14. São atividades de Vigilância Epidemiológica nos 

períodos de alta transmissão, exceto:  

a. Disponibilizar o protocolo de atendimento 

padronizado somente aos profissionais da 

rede de atenção.  

b. Intensificar o combate ao vetor; 

c. Organizar imediatamente a atenção médica 

pela rede assistencial de saúde; 

d. Acompanhar os indicadores epidemiológicos 

(taxa de ataque, índices de mortalidade e 

letalidade) para conhecer a magnitude da 

epidemia e a qualidade da assistência 

médica. 
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15. Com relação a dengue podemos afirmar, 

EXCETO: 

a. A população deve estar atenta à prevenção 

da dengue durante a noite, visto que o 

mosquito tem hábitos de picar no período 

noturno. 

b. Os principais sintomas da dengue são: 

cefaléia, mialgia, prostração, dor 

retroorbitária. 

c. A automedicação deve ser evitada em casos 

suspeitos de dengue para precaver 

complicações da doença. 

d. Nenhuma das alternativas acima. 
 

16. Com relação a dengue podemos afirmar, 

EXCETO: 

a. A infecção por dengue causa uma doença 

cujo aspecto inclui desde formas oligo ou 

assintomáticas, até quadros com hemorragia 

e choque, podendo evoluir para óbito. 

b. O período de incubação da doença varia de 3 

a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias 

c. Uma vez contraída a doença com desfecho 

em cura, o paciente não desenvolverá  mais a 

doença. 

d. Nenhuma das alternativas acima. 
 

17. Com relação às ações incluídas no campo de 

atuação do SUS, PODEMOS AFIRMAR: 

A vigilância sanitária 

B vigilância epidemiológica 

C Saúde do trabalhador 

D Incremento, em sua áreas de atuação, do 

desenvolvimento científico 

a. As alternativas B e C estão corretas 

b. As alternativas A e C estão corretas 

c. Todas as alternativas estão corretas 

d. Nenhuma das alternativas estão corretas 
 

18. São atribuições dos agentes de endemias nos 

domicílios, EXCETO: 

a. Atuar nos domicílios, informando seus 

moradores sobre a doença, sintomas, riscos, 

agentes transmissores e medidas de 

prevenção. 

b. Tratar os casos doentes no que diz respeito a 

medicações e encaminhamentos. 

c. Vistoriar e tratar com aplicação de larvicidas, 

caso seja necessário, os pontos estratégicos. 

d. Promover reuniões com a comunidade com o 

objetivo de mobilizá-la para as ações de 

prevenção e controle da dengue. 

19. Quando se fala em monitoramento da situação 

epidemiológica de municípios infestados, é 

incorreto afirmar que:  

a. podemos ter, pelo menos, três situações 

possíveis que podem variar no transcorrer do 

ano: situação satisfatória, de alerta e de 

epidemia;  

b. devem ser analisados os dados de ocorrência 

da doença;  

c. devem ser analisados os índices de 

infestação; 

d. deve ser analisado o cumprimento dos 

parâmetros operacionais (6 visitas / ano / 

imóvel). 
 

 

20. Sobre o sistema de notificação da vigilância 

epidemiológica  considere as afirmativas abaixo:   

I. A notificação individual dos casos, o 

conhecimento do padrão de transmissão na 

área e o acompanhamento da curva 

endêmica são atividades essenciais para se 

evitar um possível agravamento da situação 

epidemiológica da  dengue no município. 

II. A coleta e o fluxo dos dados devem 

permitir o acompanhamento da curva 

endêmica, com vistas ao desencadeamento 

e avaliação das medidas de controle. O 

desenvolvimento dessas ações não deve 

aguardar resultados de exames laboratoriais 

para confirmação dos casos suspeitos. 

III. A dengue é uma das doenças de notificação 

compulsória, devendo todo caso suspeito ou 

confirmado ser notificado ao Serviço de 

Vigilância Epidemiológica, por meio do 

SINAN, nas fichas de notificação e 

investigação. 

IV. É necessário que o repasse de informações 

da localização dos casos suspeitos para a 

vigilância entomológica ocorra da forma 

mais ágil possível, viabilizando ações de 

bloqueio em momento oportuno. 

É correto afirmar: 

a. Estão corretas as alternativas I, II e IV.  

b. Somente a alternativa II está errada.  

c. Apenas as alternativas I e IV estão 

corretas  

d. Todas estão  corretas.  

 


