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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack 
 
O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da 
droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) 
pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na 
Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento 
de dependentes do crack. 
  
O número é uma estimativa feita com base em dados do 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE). Os especialistas presentes na audiência 
apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB 
com o combate e tratamento ao uso de droga. 
  
A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle 
Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack 
durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 
1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a 
substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao 
verificado em outros países. 
  
“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas 
imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro 
[desse percentual de 1999] tendo em vista o número de 
pacientes que chegam até nós”, apontou. 
 
01. Segundo o texto: 
 

a) Especialistas provaram que os países 
desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do 
PIB em tratamentos pelo uso do crack. 

b) O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa 
crack e apresentou projeto relativo a isso na 
Câmara dos Deputados. 

c) O IBGE lançou dados de pesquisas 
desatualizados, por isso a impossibilidade se 
asseverar o número exato de viciados em crack 
no país. 

d) Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil 
são quase que totalmente, mulheres em idade de 
gestação. 

e) Apesar da inexistência de dados, acredita-se que 
o número de gestantes usuárias de crack vem 
aumentando. 

 
02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em 
torno de 1,2 milhão” 
 
A expressão destacada pretende indicar: 
 

a) aproximação 
b) conjunção 
c) definição 
d) incerteza 
e) dúvida 

 
 
 
 
 

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da 
mesma forma que ‘gravidez’: 
 

a) paciente 
b) gestante 
c) país 
d) droga 
e) estatística 

 
04. “4,6% das gestantes usavam a substância.” 
Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as 
regras de concordância da língua padrão? 
 

a) Das gestantes, 4,6% usava a substância. 
b) De todas as gestantes, 4,6% usavam a 

substância. 
c) Usavam a substância, 4,6% das gestantes. 
d) Aquela pequena parte das gestantes é usuária de 

crack. 
e) Uma grande parte das gestantes são usuárias de 

crack. 
 
05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul 
Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital 
Materno Infantil Presidente Vargas” 
 
A maneira como esse período pode ser escrito na voz 
passiva analítica corretamente é: 
 

a) O trabalho  da pediatra Gabrielle Cunha, no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se 
desenvolveu. 

b) No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, 
no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se  um 
trabalho. 

c) Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno 
infantil Presidente Vargas pela pediatra e 
pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle 
Cunha. 

d) Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio 
Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no 
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. 

e) Um trabalho no Hospital Materno Infantil 
Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra 
e pesquisadora Gabrielle Cunha. 

 
06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse 
problema é: 
 

a) insolúvel 
b) crescente 
c) protelável 
d) médico 
e) simples 

 
07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo 
de texto 1 retratado? 
 

a) Informa sobre um tema específico. 
b) Não pode ser caracterizado como gênero 

discursivo por conter um relato impessoal. 
c) Caracteriza uma situação a partir de uma 

observação direta dos fatos. 
d) É o produto da atividade de um repórter. 
e) Apresenta uma informação sobre um tema 

específico. 
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TEXTO 2 
 

 
 
08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2: 
 

I.  Um mesmo termo vem acrescido de significados 
diversos. 

II.  O efeito cômico se deu pela interpretação 
denotativa dos termos. 

III.  Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de 
perceber o uso da conotação com a intenção de 
criar um implícito. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas III. 
c) I e II. 
d) I, II e III. 
e) II e III. 

 
 
 
TEXTO 3 
 
CATAR FEIJÂO    
 
 
      1. 
      Catar feijão se limita com escrever: 
      joga-se os grãos na água do alguidar 
      e as palavras na da folha de papel; 
      e depois, joga-se fora o que boiar. 
      Certo, toda palavra boiará no papel, 
      água congelada, por chumbo seu verbo: 
      pois para catar feijão, soprar nele, 
      e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   
      
      2. 
      Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
      o de entre os grãos pesados entre 
      um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
      um grão imastigável, de quebrar dente. 
      Certo não, quanto ao catar palavras: 
      a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
      obstrui a leitura fluviante, flutual, 
      açula a atenção, isca-a com o risco. 
 
      João Cabral de Melo Neto. 
 
 
 
 
 
 

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico 
revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu 
trabalho? 
 

a) Pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.   

b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
 o de entre os grãos pesados entre 
 um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
 um grão imastigável, de quebrar dente. 

c) Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

d) Obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a com o risco. 

e) Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na da folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
 

10. ‘joga-se fora o que boiar’ 
 
O termo sublinhado na frase abaixo: 
 

a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da 
voz passiva sintética. 

b) Indica reciprocidade da ação verbal. 
c) Liga a oração principal à subordinada. 
d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo 

seu sujeito. 
e) Associa-se a um verbo intransitivo. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS  
 
 
11. A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve 
dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de 
depressão apresentam as seguintes situações que podem 
agravar o quadro de depressão, EXCETO: 
 

a) Sintomas psicóticos como alucinações. 
b) Uso de álcool. 
c) Risco ou tentativa de suicídio. 
d) Repercussão grave sobre uma doença somática 

associada. 
e) Não responde às doses habituais de um fármaco 

mesmo que não esteja no tempo esperado. 
 
12. Como a hepatite B é transmitida por meio de, 
EXCETO: 
 

a) Realização dos seguintes procedimentos sem 
esterilização adequada ou utilização de material 
descartável: intervenções odontológicas e 
cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações 
de orelha, colocação de piercings. 

b) Uso de drogas com compartilhamento de 
seringas, agulhas ou outros equipamentos. 

c) Transfusão de sangue e derivados contaminados 
d) Transmissão horizontal (direta) mãe/filho. 
e) Acidentes perfurocortantes. 
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13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde 
da Família – PSF em: 
 

a) 1988 
b) 1990 
c) 1992 
d) 1994 
e) 1998 

 
14. São Instalações físicas necessária para um centro de 
atenção básica, EXCETO: 
 

a) Sala de inalação. 
b) Sala de atendimento e de enfermagem. 
c) Sala de atendimento psicológico. 
d) Consultório odontológico. 
e) Sala de reuniões. 

 
15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo: 
 

a) 1970 
b) 1977 
c) 1980 
d) 1990 
e) 1992 

 
16. Local que não há necessidade de vacinação contra 
febre amarela (exceto em casos excepcionais como 
viagens etc): 
 

a) Ceará 
b) Maranhão 
c) Minas gerais 
d) Mato grosso do sul 
e) Tocantins 

 
17. Estão entre os principais objetivos do Programa de 
Atenção Básica em relação a educação, EXCETO: 
 

a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando 
a recuperação nos agravos à saúde. 

b) Articular as ações da rede pública de saúde com 
as ações da rede pública de Educação Básica, 
de forma a ampliar o alcance e o impacto de 
suas ações relativas aos estudantes e suas 
famílias, otimizando a utilização dos espaços, 
equipamentos e recursos disponíveis. 

c) Contribuir para a constituição de condições para 
a formação integral de educandos. 

d) Contribuir para a construção de sistema de 
atenção social, com foco na promoção da 
cidadania e nos direitos humanos. 

e) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, 
no campo da saúde, que possam comprometer o 
pleno desenvolvimento escolar. 

 
18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde, 
EXCETO: 
 

a) Representante (s) do Governo Federal, indicado 
(s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros 
Ministérios. 

b) Representante(s) da Secretaria de Saúde do 
Estado. 

c) Representante(s) dos trabalhadores da área de 
saúde. 

d) Representante(s) de prestadores de serviço de 
saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e 
50% de entidades não filantrópicas. 

e) Representantes da população assistida. 

19. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, 
EXCETO: 
 

a) Regionalização e Hierarquização. 
b) Reprodutividade. 
c) Descentralização. 
d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social. 
e) Complementaridade do Setor Privado. 

 
20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS: 
 

a) 1982 
b) 1988 
c) 1990 
d) 1994 
e) 1996 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. A janela imunológica para a hepatite C compreende o 
período entre o indivíduo se expor a uma fonte de 
infecção e apresentar o marcador sorológico anti-HCV, o 
que pode variar de: 
 

a) 10 a 15 dias. 
b) 15 a 45 dias. 
c) 49 a 70 dias. 
d) 69 a 85 dias. 
e) 60 a 120 dias. 

 
22. São fatores que ajudam a reduzir a mortalidade 
infantil, EXCETO: 
 

a) Detecção e tratamento de doenças maternas 
(sífilis, diabetes, hipertensão, tabagismo, AIDS). 

b) Manejo da nutrição materna. 
c) Vacinação contra o tétano. 
d) Serviços acessíveis (local geográfico e horário de 

atendimento). 
e) O pré-natal realizado no início da gravidez. 

 
23. São fatores deste processo do Pré-patogênese, 
EXCETO: 
 

a) Fatores Sociais 
b) Fatores Ambientais 
c) Fatores Genéticos 
d) Multifatorialidade  
e) Interação agente-sujeito 

 
24. São fatores Socioculturais na História Natural da 
Doença, EXCETO: 
 

a) Essência da cultura política. 
b) Instrumentação jurídico-legal. 
c) Passividade diante do poder exercido com 

incompetência e má fé. 
d) Alienação em relação aos direitos e deveres da 

cidadania. 
e) Incapacidade de organização para reivindicação. 

 
 
 
 
 
 






Prefeitura Municipal de Catende – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 05 – Cargo 17 – Agente de Controle de Endemias – ACE.  
Página 4 de 5 

25. Quando as taxas de fecundidade e mortalidade, 
principalmente infantil, são elevadas, indica que: 
 

a) A população é jovem e estável. 
b) O ritmo de crescimento populacional aumenta e 

a população permanece jovem. 
c) A população inicia o seu processo de 

envelhecimento, diminuindo o ritmo de 
crescimento populacional. 

d) A população é jovem e instável. 
e) O ritmo de crescimento populacional diminui e a 

população inicia o processo de envelhecimento. 
 
26. Referente a acidentes por lagartas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) As lagartas são larvas de insetos da ordem 
Lepidóptera, mais conhecidos como borboletas e 
mariposas.  

b) A importância adquirida pelos acidentes por 
lagartas deve-se a um gênero específico, cuja 
distinção com os demais agentes tem 
importância na medida em que a soroterapia 
somente se faz necessária para os 
envenenamentos por Lonomia.  

c) É descrita a ocorrência de Lonomia apenas na 
região nordestina brasileira, principalmente em 
regiões de mata nativa.  

d) Os óbitos ocorridos são em geral associados ao 
desconhecimento que tanto a população como 
os profissionais de saúde tem em relação ao 
risco de manifestações graves.  

e) O soro antilonomico (soro utilizado em acidentes 
por lagartas no Brasil) está hoje inserido no 
sistema de distribuição juntamente com os 
demais imunobiológicos. 
 

27. Sobre valores relativos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Em estudos epidemiológicos a variável 
dependente é sempre expressa em número de 
pessoas acometidas de uma determinada 
doença ou falecidas. 

b) Os dados colhidos diretamente de fontes de 
informação, ou gerados através de observações 
controladas, são dados não-trabalhados e 
tomam a designação de valores absolutos. 

c) Os valores absolutos, quando relacionados à 
variável dependente, passam a ser denominados 
freqüências absolutas associadas à referida 
variável. 

d) Para comparar as frequências de mortalidade e 
morbidade é necessário transformá-las em 
valores relativos, ou seja, em numeradores de 
frações com denominadores fidedignos. 

e) Denominam-se coeficientes as relações entre o 
número de eventos reais e os que poderiam 
acontecer. 

 
28. Referente à incidência é INCORRETO afirmar: 
 

a) Incidência, em epidemiologia traduz a idéia de 
intensidade com que acontece a morbidade em 
uma população, enquanto prevalência, é termo 
descritivo da força com que subsistem as 
doenças nas coletividades. 

b) A incidência de doenças é medida, grosso modo, 
pela frequência relativa de casos novos 
relacionados à unidade de intervalo de tempo, 
dia, semanas, mês ou ano. 

c) Para efeito de relativização da medida e de sua 
aplicação ao estudo comparativo da incidência 
de doenças numa mesma população em 
diferentes épocas, ou em população diversas 
numa mesma época, usa-se o coeficiente de 
incidência. 

d) Operacionalmente, o coeficiente de incidência é 
definido como a razão entre o número de casos 
novos de uma doença que ocorre em uma 
comunidade, em um intervalo de tempo 
determinado, e a população exposta ao risco de 
adquirir referida doença no mesmo período, 
multiplicado o resultado por potência de 10, que 
é base referencial da população. 

e) Na prática, o coeficiente de incidência pode ser 
calculado de duas maneiras diferentes: ou se 
torna como numerador o número de pessoas 
doentes, ou, alternativamente, a frequência de 
eventos relacionados à doença. 

 
29. Sobre endemia é INCORRETO afirmar: 
 

a) Dá-se a denominação de endemia à ocorrência 
coletiva de uma determinada doença que, no 
decorrer de um largo período histórico, 
acometendo sistematicamente grupos humanos 
distribuídos em espaços delimitados e 
caracterizados, mantém a sua incidência 
inconstante, permitidas as flutuações de valores, 
tais como as variações não sazonais. 

b) O termo endemia refere-se à doença 
habitualmente presente entre os membros de um 
determinado grupo, em uma determinada área, 
isto é, presente em uma população definida. 

c) Atualmente, a distinção entre comportamento 
endêmico ou epidêmico de uma dada doença 
fica estabelecida com base em critérios relativos. 

d) Uma afirmação de caráter geral, não crítica, é a 
de que, embasada em experiências assadas, 
são derivados critérios para distinguir-se, na 
atualidade, a presença da doença em nível 
endêmico ou em nível epidêmico. 

e) O conceito atribuído  à expressão “nível 
endêmico”  é complexo e sua compreensão 
depende do estabelecimento de uma série de 
conceitos que lhe são anteriores como a 
frequência média e máxima esperada da doença. 

 
30. Uma epidemia onde há a existência de foco 
continuado deve ser considerada do tipo? 
 

a) Lenta 
b) Progressiva 
c) Fonte comum 
d) Fonte pontual 
e) Fonte persistente 

 
31. São medidas de prevenção e controle da cólera, 
EXCETO: 
 

a) Já existem, no Brasil, vacinas bastante eficazes 
contra a cólera, porém só são distribuídas em 
áreas de risco e em laboratórios particulares. 

b) A medida de prevenção essencial é o 
saneamento básico: água abundante e de boa 
qualidade; destino adequado dos dejetos; coleta 
de lixo; aterro e drenagem. 

c) A notificação de casos suspeito é outra medida 
fundamental no controle de surtos. 
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d) Medidas de ordem individual são também muito 
importantes: lavar as mãos antes das refeições e 
após o trato com pacientes; lavar verduras, 
legumes e hortaliças; ferver o leite e a água 
(quando não tratados); cozinhar adequadamente 
os alimentos (peixes, frutos do mar etc); usar o 
hipoclorito de sódio na água de beber (duas 
gotas por litro). 

e) Desinfecção concorrente de fezes e vômitos 
(com o uso de hipoclorito de sódio a 5% ou 
hipoclorito de cálcio a 25%). 

 
32. Os efeitos positivos do aleitamento materno 
proporcionam, EXCETO: 
 

a) Melhora do desenvolvimento neuropsicomotor, 
especialmente nos prematuros, tendo uma 
relação indireta com o tempo de amamentação. 

b) Proteção à nutriz contra o câncer de mama pré-
menopausa e de ovário em qualquer idade. Na 
amamentação exclusiva, ocorre o rápido retorno 
ao peso pré-gestacional e há um efeito 
contraceptivo, principalmente na que se mantém 
amenorréica. 

c) Promoção da vinculação afetiva entre mãe e 
filho. 

d) Proteção contra problemas de oclusão dentária, 
síndrome do respirador bucal e distúrbios dos 
órgãos fono-articulatórios. 

e) Economia familiar, pois a alimentação artificial é 
onerosa para a maioria da população. 

 
33. A bactéria Neisseria meningitidis é um dos agentes 
microbianos causadores de meningite. Existem diversos 
tipos desta bactéria que inclui EXCETO: 
 

a) A 
b) B 
c) Y 
d) Z 
e) W135 

 
34. São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 
 

a) Dengue 
b) Pneumonia 
c) Tuberculose 
d) Febre amarela 
e) Raiva humana 

 
35. A peste bubônica é causada pela bactéria: 
 

a) Aphtae epizooticae 
b) Enterovirus poliovirus 
c) Propionibacterium propionicus 
d) Chlamydophila psittaci 
e) Yersinia pestis 

 
36. Sobre sarampo é INCORRETO afirmar: 
 

a) A vacina contra o sarampo foi introduzida no país 
no final da década de 1960 porém sua utilização 
era de forma descontínua. 

b) Em 1973, foi criado o Programa Nacional de 
Imunização (PNI) cujo objetivo era implementar 
as ações de imunização em todo o país. 

c) No início da década de 1980 foram realizadas 
campanhas de vacinação em locais onde eram 
encontradas baixas coberturas vacinais.  

d) No final desta década alguns estados brasileiros, 
inclusive São Paulo, realizaram campanhas de 
vacinação em massa contra o sarampo, visando o 
controle da doença. 

e) Em 1998, o sarampo tornou-se doença de 
notificação compulsória nacional.  

 
37. Referente a Doença de Chagas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A doença de Chagas é uma das patologias de 
mais larga distribuição no continente americano. 

b) A bactéria responsável pela parasitose, é o 
Trypanosoma cruzi. 

c) São mais de cem espécies responsáveis pela 
transmissão natural da infecção pelo 
Trypanosoma cruzi, intervindo diretamente na sua 
veiculação no ambiente domiciliar ou participando 
na manutenção da enzootia chagásica. 

d) A doença de Chagas é um exemplo típico de uma 
injúria orgânica resultante das alterações 
produzidas pelo ser humano ao meio ambiente, 
das distorções econômicas e das injunções 
sociais.  

e) Os triatomíneos, hematófagos estritos, 
encontraram naquelas habitações uma condição 
ideal de abrigo e oferta alimentar abundante, 
tornando a transmissão vetorial no mecanismo 
primário de difusão da doença.  

 
38. Referente a Política Nacional de Educação Ambiental, 
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999; Art. 4.o São princípios 
básicos da educação ambiental, EXCETO: 
 

a) O enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo. 

b) A concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência entre 
o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, 
sob o enfoque da sustentabilidade. 

c) A garantia de democratização das informações 
ambientais. 

d) O pluralismo de idéias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade. 

e) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho 
e as práticas sociais. 

 
39. É uma doença não-infeciosa aguda: 
 

a) Envenenamento por picada de cobra 
b) Tétano 
c) Difteria 
d) Hanseníase 
e) Doença de Chagas 

 
40. Doenças quarentenáveis são aquelas que podem 
levar à restrição de atividades aos comunicantes, durante 
o período máximo de incubação, a fim de evitar a 
propagação da doença. São exemplos, EXCETO: 
 

a) Peste pneumônica 
b) Cólera 
c) Febre amarela 
d) Gripe pelo vírus H1N1 
e) Raiva 

 
 

FIM DO CADERNO 
 







