Questão

LÍNGUA PORTUGUESA
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No primeiro parágrafo, a palavra “recorrente” significa:
Celular e adolescentes: uma relação perigosa
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica,
com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o
uso do celular à noite é prática recorrente entre os
adolescentes e isso está diretamente relacionado ao
aumento do nível de cansaço desses jovens após
algum tempo.
A preocupação maior dos pais no que diz
respeito à mídia, é com relação ao tempo que as
crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou
navegando na internet. O celular é visto como um
simples aparelho de comunicação, útil em situações
de emergência, mas os jovens hoje usam os meios de
comunicação modernos de forma que os pais nem
imaginam.
Casos de cansaço excessivo informado pelos
adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização
do celular, tanto em ligações quanto em trocas de
mensagens de texto. Eles gastam muito tempo se
conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem
isso a noite inteira.
Por outro lado, um melhor rendimento escolar
está relacionado a uma boa noite de sono. Estudos
revelam que adolescentes que dormem menos estão
mais propensos a problemas cognitivos ou
comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar
alerta: é preciso restringir ou proibir o uso do celular
após a hora de dormir.
Especialistas recomendam que crianças e
adolescentes tenham entre oito e dez horas de sono
por noite para manter uma vida saudável e um bom
desempenho durante o dia. Além disso, os pais que
desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de
distúrbios do sono devem recorrer a consultas com
pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos
como: durma bem para melhorar suas notas.
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(A)
(B)
(C)
(D)
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(A)
(B)
(C)
(D)

(B)

O uso de celular por adolescentes, no período
de aula, é proibido por lei.

(C)

Adolescentes utilizam o celular até no período
do almoço.

(D)

Uso de celular por adolescentes de forma
moderada no final de semana.
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(B)
(C)
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2+2x2=8
12/2 = 7
2³ = 9
15 - 2² =12

07

Na sequência (2, 4, 7, 11, 16, 22...) qual número virá
após o 22?
(A)
(B)
(C)
(D)

23
20
29
31

Questão
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Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao
valor da expressão (4,5 - 1,5) x 2:

02

(A)
(B)
(C)
(D)

Adolescente e internet.
Celular e internet.
Adolescente e celular.
Família e celular.

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Por que
Porque
Por quê
Porquê

Dentre as alternativas abaixo, assinale a CORRETA:

A “relação perigosa”, manifestada no título do texto,
dá-se entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
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MATEMÁTICA

O assunto do texto é:
Uso excessivo de celular no período da noite
causa cansaço em adolescentes.

Restringir o uso do celular antes de dormir.
Proibir o uso do celular antes de dormir.
Aconselhar a ter um bom sono, para que as
notas melhorem.
Presentear o(a) filho(a) com um celular menos
atrativo.

Complete a frase, a seguir: “_________ os
adolescentes utilizam o celular durante tantas horas
seguidas?”.
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(A)

04

Segundo o texto, os pais devem assumir algumas
responsabilidades, quanto ao uso do celular, EXCETO:

Disponível em: http://www.brasilescola.com
Questão

Algo que tem fim próximo.
Algo que se repete com regularidade.
Algo que não é usual.
Algo proibido.
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0,5
3,5
5,5
6

Questão

casos de absoluta contra indicação de outros
analgésicos e outros antitérmicos.

09

Assinale a opção CORRETA:
(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

12/2 = 8 - 3
4 X 32 = 128
0,7 + 0,8 - 0,4 = 1,1
1,5 X 2 = 1/3

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 14,00
R$ 13,80
R$ 12,00
R$ 11,20

Questão

10 dias.
100 dias.
150 dias.
450 dias.

15

A Secretaria de Saúde de Umuarama confirmou o
primeiro caso de dengue registrado em 2014. A equipe
da Vigilância Ambiental já providenciou o bloqueio na
área próxima à casa da paciente e monitora as
notificações que estão chegando para que a doença
não se espalhe naquela localidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

14

Os ovos do Aedes aegyptimesmo quando o local onde
ele foi depositado fique seco, podem sobreviver até
quantos dias?

10

Márcia foi ao supermercado e comprou os seguintes
itens: Uma lata de óleo no valor de R$ 2,80; um pacote
de arroz no valor de R$ 9,00 e um pacote de feijão no
valor de R$ 2,20. Quanto Márcia gastou no
supermercado?
(A)
(B)
(C)
(D)

O repouso.
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Uma pessoa com dengue não transmite a doença para
outra sadia, seja por contato direto, alimentos, água ou
quaisquer objetos. A transmissão da dengue se dá
pela picada do mosquito Aedes aegypti:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Fêmea infectada pelo vírus patogênico.
Fêmea infectada pela bactéria patogênica.
Macho infectado pelo vírus patogênico.
Macho infectado pelo protozoário patogênico.
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De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde, o cumprimento das funções de
vigilância epidemiológica depende da disponibilidade
de dados que sirvam para subsidiar o processo de
produção de informação para a ação. A qualidade da
informação depende, sobretudo da:
(A)

Disponibilidade de tempo e boa vontade do
coletor.

(B)

Adequada coleta de dados gerados no local onde
ocorre o evento sanitário.

(C)

Coleta ser realizada no verão.

(D)

Coleta ser realizada no inverno.

Fonte: Umuarama Ilustrado de 25/3/2014.

O monitoramento na arborização urbana é importante
porque nos caules contorcidos poderá haver acúmulo
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão
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(A)
(B)
(C)
(D)

A ingestão de líquidos de forma abundante como
água, chás, suco, água de côco, etc.

(B)

O uso precoce do soro oral.

(C)

O uso de Paracetamol por ser uma droga
hepatotóxica sendo recomendado somente em

Cargo: Agente de Combate a Endemias
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Se num local onde houve deposição de ovos de Aedes
aegyptie após algum tempoesse local ficar seco e
receber água novamente, o ovo volta a ficar ativo,
podendo se transformar primeiramente em:

Para o paciente com dengue deve ser utilizado
medicamento conforme prescrição médica para reduzir
e melhorar os sintomas. Deve se evitar:
(A)

Terra.
Poeira.
Água.
Folhas.

Questão

Adulto.
Pupa.
Crisálida.
Larva.
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O Aedes aegypti e também o Aedes albopictus
pertencem ao grupo dos Arthropodas (pés
articulados), conhecidos como:
Página
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(A)
(B)
(C)
(D)

Aracnídeos.
Insetos.
Crustáceos.
Quilópodes.

Questão

Questão

Alguns recipientes ou objetos existentes nos
domicílios, peridomicílios e pontosestratégicos, devem
merecer atenção dos agentes de saúde e dos
moradores,
pois
podemservir
de
criadouros
importantes para o Aedes aegypti. Por exemplo:
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Os
mosquitos
se
desenvolvem
através
de
metamorfose completa, e o ciclo de vidado Aedes
aegypti compreende em ordem, as seguintes fases de
desenvolvimento:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

22

Ovo, larva, pupa eadulto.
Larva, ovo e adulto.
Pupa, ovo, larva e adulto.
Larva e adulto.
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Observe a figura abaixo:

I.

As
calhas
devem
ser
desobstruídas
periodicamente
e
mantidas
com
inclinaçãoadequada para o escoamento da
água;

II.

As cavidades em muros, pedras eárvores
devem ser tampadas com barro oucimento, de
modo a evitar que armazenem água;

III.

Fragmentos de vidros (gargalos e fundos de
garrafas) fixados em cima de muros,devem ser
preenchidos com barro ou areia grossa;

IV.

As bromélias e outros vegetais que acumulam
água entre as folhas devem sereliminados;

V.

As floreiras existentes nos cemitérios devem
ser furadas porbaixo, ou preenchidas com
areia grossa.

Analise as afirmativas acima e assinale a alternativa
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fonte: http://tudehistoria.blogspot.com.br.

Questão

Num ambiente fechado as gotículas de saliva elimin
adas por meio de espirro ou tosse podem transmitir
a:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão

Dengue
Gripe
Malária
Febre amarela
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(A)
(B)
(C)
(D)

Vacinação
Prevenção
Erradicação
Vigilância

Questão

Ocos em árvores
Bambus
Ocos em pedras
Pneus velhos

Cargo: Agente de Combate a Endemias

O enfermeiro da Unidade Básica do bairro.
O agente de saúde.
O médico infectologista.
Os professores que lecionam em escolas do
bairro.
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O Aedes aegyptié, provavelmente, originário da África
Tropical, tendo sido introduzido nas Américas durante
a colonização. Atualmente encontra-se amplamente
disseminado nas Américas, Austrália, Ásia e África.
Além de ser transmissor de dengue, transmite também
a:
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Não são depósitos naturais de água:
(A)
(B)
(C)
(D)
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Na organização das atividades de campo o agente
responsável por uma zonafixa de 800 a 1.000 imóveis,
visitados em ciclos bimensais nos municípios
infestados por Aedes aegypti que tem como obrigação
básica: descobrir focos, destruir e evitar a formação de
criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a
comunidade com açõeseducativas é especificamente
o:

O ato de eliminar completamente uma espécie de
determinada área é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa II e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
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Febre amarela.
Esquistossomose.
Cólera.
Leptospirose.

Questão
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Questão

É uma doença febril aguda caracterizada, em sua
forma clássica, por dores muscularese articulares
intensas. Tem como agente um arbovírus do gênero
Flavivírus da famíliaFlaviviridae, do qual existem
quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A
infecçãopor um deles confere proteção permanente
para o mesmo sorotipo e imunidade parcial
etemporária contra os outros três. Trata-se,
caracteristicamente, de uma enfermidade de áreas:

OAedes aegypti é um inseto holometabólico, a fase
______________ é o período de alimentação e
crescimento onde passam a maior parte do tempo
alimentando-se principalmente de material orgânico
acumulado nas paredes e fundo dos depósitos:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Temperadas.
(B) Tropicais e subtropicais, onde as condições do
ambiente favorecem o desenvolvimento dos
vetores.
(C) Glaciais.
(D) Polares.
Questão

Questão
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(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
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A doença que ocorre apenas em um determinado local
ou região, não atingindo nem se espalhando para
outras comunidades, comoocorre com a dengue, onde
são registrados focos da doença em um espaço
limitado, ou seja, ela não se espalha por toda uma
região, ocorrendo apenas onde há incidência do
mosquito transmissor da doença é chamado de
doença:
Epidêmica.
Pandêmica.
Cosmopolita.
Endêmica.

Cargo: Agente de Combate a Endemias
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Enfermeiro.
Professor.
Assistente Social.
Agente de saúde.

30

O controle biológico existe na natureza, reduzindo
naturalmente a população demosquitos através da
predação, do parasitismo, da competição e de agentes
patógenosque produzem enfermidades e toxinas. Tem
sido difundido em várias partes do mundo nocontrole
de doenças como a malária e o dengue, além de outras
doenças ou incômodostambém causados por
mosquitos principalmente os peixes:

(A) Ovo.
(B) Adulto.
(C) Larva.
(D) Crisálida.

(A)
(B)
(C)
(D)

Larvária.
Adulta.
De ovo.
De ninfa.

O profissional que tem entre as suas atribuições no
combate aos vetores: encaminhar aos serviços de
saúde os casos suspeitos de dengue; manter
atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos
da sua zona; realizar a eliminação de criadouros tendo
como método de primeira escolha o controle mecânico
e orientar a população com relação aos meios de evitar
a proliferação dos vetores é o:

A figura abaixo é de qual fase do desenvolvimento do
Aedes aegypti?

Questão
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Larvófagos.
Detritívoros.
Herbívoros.
Fitoplanctófagas.

