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PORTUGUÊS
01. Leia o poema de Manuel Bandeira: O BICHO
Vi ontem um bicho
Na imundice 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.
No último verso, Manuel Bandeira expressa um sentimento de:
a) raiva pela vida que o homem levava;
b) tristeza pela vida que o homem levava;
c) súplica a Deus por uma mudança na vida do homem;
d) ansiedade pela mudança de vida do homem;
e) felicidade pela descoberta de que o bicho era um homem.

02. Assinale a análise correta do termo sublinhado:
Nas ruas da cidade, cruzavam-se amigos e inimigos, anunciando uma nova era.
a) Sujeito simples
b) Objeto direto
c) Complemento nominal
d) Sujeito composto
e) Sujeito indeterminado

03. Leia a tirinha

A personagem apresentada na tirinha:
a) Para ver a beleza dos seus dentes pega um espelho
b) A tristeza é imensa e chora ao ver que está trocando os dentes
c) Não está gostando de trocar os seus dentes de leite
d) Está com muita dor e reclama da troca dos dentes
e) Seus dentes estão ruins e precisam ser trocados

04. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação para todas as palavras:
a) Consultório, até, já.
b) Fantástico, histórias, vídeo.
c) Impossível, rápidas, cafés
d) Tendência, anônimo, ignorância.
e) Tecnológico, básico, público.

05. A grafia não está correta na alternativa:
a) Assunção, enxada, pesquiza.
b) Majestoso, ascensão, jiló.
c) Profissional, berinjela, jeito.
d) Análise, enchente, exceção.
e) Estupro, assessor, xícara.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou
grave, dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da
dengue e fatores individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia falciforme).

(Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/dengue-16/)
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que descreva o modo de transmissão da dengue:
a) A doença é transmitida pela picada do macho do mosquito Aedes aegypti. Não há
transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de
água ou alimento.
b) A doença é transmitida pela picada do macho do mosquito Anopheles. Não há transmissão
pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou
alimento.
c) A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Pode ocorrer
transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, e por meio de fontes de água
ou alimento.
d) A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Não há
transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de
água ou alimento.
e) A doença é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Pode ocorrer
transmissão pelo contato direto com um doente ou suas secreções, e por meio de fontes de água
ou alimento.

12. Na chamada dengue clássica, que deve ser notificada, a primeira manifestação é febre alta (39° a
40°C) e de início abrupto. A doença tem duração de cinco a sete dias (máximo de 10), mas o período
de convalescença pode ser acompanhado de grande debilidade física, e prolongar-se por várias
semanas. No que se refere à forma mais grave da enfermidade, os sintomas iniciais são
semelhantes, porém há um agravamento do quadro no terceiro ou quarto dia de evolução.
(Fonte: http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/dengue/)
Sobre a forma mais grave da enfermidade, assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) A forma mais grave é conhecida como peste, caracterizada por manchas esbranquiçadas na
pele.
b) A forma mais grave é conhecida como dengue grau I, caracterizada por perda do apetite e
febre.
c) A forma mais grave é conhecida como febre hemorrágica da dengue, caracterizada pelo
aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório.
d) A forma mais grave é conhecida como dengue anêmica, caracterizada por perda do apetite e
diminuição da absorção do ferro.
e) A forma mais grave é conhecida como dengue afebril, caracterizada por melhora da febre,
porém com alterações gastrointestinais.
13. Epidemiologia pode ser definida como a “ciência que estuda o processo saúde-doença em
coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades,
danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção,
controle ou erradicação de doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde” (ROUQUAYROL; GOLDBAUM, 2003).
(Fonte: https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/33454/mod_resource/content/1/un1/top5_2.html)

Considerando os conceitos básicos em epidemiologia, na afirmativa a seguir analise a lacuna a ser
preenchida:
_______________ é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma
zona geográfica determinada.
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE a lacuna na afirmação anterior:

a)
b)
c)
d)
e)

Pandemia
Endemia
Epidemia
Epizootia
Sindemia

14. A dengue é, hoje, uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a
população em todos os estados, independente da classe social. A transmissão ocorre pela picada do
mosquito vetor.
Sobre as características do mosquito assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) O mosquito possui cor escura, rajado de branco nas patas e corpo, em tamanho é um pouco
menor que um pernilongo comum.
b) O mosquito possui cor clara, mais escuro nas patas e corpo, em tamanho é um pouco maior
que um pernilongo comum.
c) O mosquito é preto, da mesma cor no corpo e patas, em tamanho é um pouco maior que um
pernilongo comum.
d) O mosquito possui cor clara, mais escuro nas patas e corpo, em tamanho é um pouco menor
que um pernilongo comum.
e) O mosquito é preto, da mesma cor no corpo e patas, em tamanho é um pouco menor que um
pernilongo comum.

15. Sobre o conceito de Vigilância Entomológica, assinale abaixo a alternativa CORRETA:
a) Pode ser entendida como serviço que reconhece as principais doenças de notificação
compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos.
b) É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde. É responsável por promover e proteger a saúde e prevenir a
doença por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização.
c) Pode ser entendida como a contínua observação e avaliação de informações originadas das
características biológicas e ecológicas dos vetores, nos níveis das interações com hospedeiros
humanos e animais reservatórios, sob a influência de fatores ambientais, que proporcionem o
conhecimento para detecção de qualquer mudança no perfil de transmissão das doenças.
d) Pode ser entendida como o poder de polícia, exclusivo do estado, executado nas
fiscalizações, aplicação de intimação e infração, interdição de estabelecimentos, apreensão de
produtos e equipamentos etc.
e) Promover e proteger a saúde da população por meio de ações integradas e articuladas de
coordenação, normatização, capacitação, educação, informação, apoio técnico, fiscalização,
supervisão e avaliação em Vigilância Sanitária.
16. A dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus
transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. Todas as faixas etárias são
igualmente suscetíveis, porém as pessoas mais velhas têm maior risco de desenvolver dengue
grave e outras complicações que podem levar à morte. O risco de gravidade e morte aumenta
quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão, mesmo tratada.
(Fonte: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue)

Sobre os sinais e sintomas da doença, assinale V para verdadeiro e F para falso:
(
(
(
(

) dores musculares intensas
) febre alta
) dor ao movimentar os olhos
) dor de cabeça

( ) manchas esbranquiçadas na pele
Assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V, F
F, V, F, V, V
V, V, V, V, V
V, V, F, F, F
V, V, V, V, F

17. Com base no emprego da concepção da vigilância entomológica, as atribuições principais se
fundamentam nos elementos de que se lançaria mão para definir os níveis de predição de ocorrência
ou mudança no perfil epidemiológico das doenças transmitidas por artrópodes.
(Fonte: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16732002000200004)
Sobre as ações de vigilância apresentadas no estudo, analise as lacunas a serem completadas:
I- Identificar espécies de vetores por meio de caracteres morfológicos e biológicos com vista à
definição de hábitos e comportamento implicados na ________________________;
II- Detectar _______________________ compatíveis com níveis de transmissão da doença;
III- Identificar situações ambientais e climáticas que favoreçam a reprodução e as estações mais
sujeitas à ___________________________;
Assinale a alternativa abaixo que completa CORRETAMENTE as lacunas nas afirmações
anteriores:
a)
b)
c)
d)
e)

cura de doenças – condições financeiras – disseminação de patógenos
transmissão de doenças – indicadores entomológicos – disseminação de patógenos
transmissão de doenças – cura de doenças – disseminação de patógenos
diminuição de doenças – doenças – ausência de patógenos
diminuição de doenças – novos agentes – ausência de patógenos

18. Não existe tratamento específico para a dengue. Em caso de suspeita é fundamental procurar
um profissional de saúde para o correto diagnóstico. Sobre a assistência em saúde para alívio dos
sintomas, leia as afirmativas abaixo sobre as orientações fornecidas à comunidade:
I- Fazer repouso;
II- Ingerir pouca quantidade de líquido;
III- Não tomar medicamentos por conta própria;
IV- O tratamento é feito de forma sintomática, sempre de acordo com avaliação do profissional de
saúde, conforme cada caso.
Conforme as afirmações acima assinale abaixo a opção CORRETA sobre alívio dos sintomas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

19. O período de incubação da dengue corresponde ao período entre a entrada do vírus no
organismo humano e o aparecimento dos sintomas. Sobre o período médio de incubação, conforme
Manual do Ministério da Saúde: Dengue aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento, assinale
abaixo a alternativa CORRETA:
a)

Varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 5 a 6 dias.

b)
c)
d)
e)

Varia de 0 a 5 dias, sendo, em média, de 2 a 3 dias.
Varia de 3 a 15 dias, sendo, em média, de 10 a 15 dias.
Varia de 0 a 5 dias, sendo, em média, de 1 a 2 dias.
Varia de 1 a 3 dias, sendo, em média, 1 dia.

20. É uma atividade de vistoria dos imóveis de forma amostral e que tem por objetivo quantificar a
infestação de mosquitos em todas as áreas do município, além de mensurar a quantidade de
recipientes existentes; quais os principais tipos de criadouros; quantos estavam com água parada,
quantos tinham larvas de mosquito e, destes quantos estavam com larvas do mosquito transmissor
das arboviroses, dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.
Assinale abaixo a alternativa CORRETA, que representa o termo da definição acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação em saúde
Visita domiciliar
Mapa inteligente
Vigilância sanitária
Avaliação de densidade larvária

