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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA/RS 
 

Agente de Combate às Endemias 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
06 
06 
10 

• Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e EMPREGO PÚBLICO), assine somente nos 
locais indicados. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES. A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas 
respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

A vida e a obra de Conceição Evaristo, grande nome da 
literatura brasileira 

 
Em 29 de novembro de 1946, nasceu uma das 

maiores escritoras da literatura nacional. Criada na favela do 
Pindura Saia, em Belo Horizonte, Maria da Conceição 
Evaristo de Brito costuma dizer que não viveu sempre 
rodeada de livros, mas se manteve atenta às palavras desde 
criança. 

Ainda em Minas, obteve o diploma de professora 
em 1971 enquanto trabalhava como empregada doméstica. 
Mas foi no Rio de Janeiro onde ela construiu sua carreira: 
lecionou na rede pública de ensino, graduou-se em Letras 
pela UFRJ e concluiu mestrado e doutorado em literatura. 

Em 1990, os textos de Conceição Evaristo foram 
publicados pela primeira vez, na antologia Cadernos Negros, 
da editora Quilombhoje. Entre romances, contos, poesias e 
ensaios, ela também é autora de Becos da Memória, Ponciá 
Vicêncio e Insubmissas lágrimas de mulheres. 

Abordando racismo, desigualdade e discriminação 
de gênero e classe, a escritora trata do universo da mulher 
negra a partir da “escrevivência”. Cunhado por Conceição, o 
termo faz referência ao estilo de escrita derivado do 
cotidiano, das lembranças e da experiência de vida. 

Com Olhos d'água, ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 
e, quatro anos depois, foi homenageada como 
Personalidade Literária. Hoje, aos 75 anos, Evaristo é figura 
consagrada dos movimentos de valorização da cultura negra, 
e sua obra é estudada e lida no Brasil — e mundo — afora. 

(Fonte: Revista Galileu - adaptado.) 
 

1) No trecho “Maria da Conceição Evaristo de Brito costuma 
dizer que não viveu sempre rodeada de livros, mas se 
manteve atenta às palavras desde criança”, o termo 
sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 
a) Mas também. 
b) Outrossim. 
c) Desse modo. 
d) Porém. 
 

2) Considerando-se o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Conceição Evaristo escreveu os livros Becos da Memória, 

Ponciá Vicêncio, Insubmissas lágrimas de mulheres, Olhos 
d’água e Escrevivência. 

(_) A autora sempre esteve rodeada pelos livros, por isso se 
tornou professora e concluiu o doutorado em literatura.  

(_) Um dos temas centrais das obras de Conceição Evaristo é 
o universo da mulher negra.  

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
 

3) A palavra “consagrada”, no último parágrafo, NÃO pode 
ser substituída, por: 
 
a) Conhecida. 
b) Respeitada. 
c) Abalizada.   
d) Desestimada. 
 

4) A palavra sublinhada em “Entre romances, contos, 
poesias e ensaios, ela também é autora de Becos da 
Memória, Ponciá Vicêncio e Insubmissas lágrimas de 
mulheres” é classificada como: 
 
a) Sujeito. 
b) Verbo. 
c) Adjetivo. 
d) Advérbio. 
 

5) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Caçimba. 
b) Compreenção. 
c) Distensão. 
d) Excanssão. 
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6) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O menino sabia o ______ de ter tirado uma nota tão baixa: 
não havia estudado. 
 
a) por quê 
b) porquê 
c) porque 
d) por que  
 

7) Em relação à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I. Eu, disse; Você, não me ouviu. 
II. Meu nome é Maria. Qual é o seu nome. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Em relação à colocação pronominal, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) Não comporte-se dessa maneira comigo.  
b) Me contaram que ela passou no vestibular. 
c) Ninguém nos ajudou naquela época.  
d) Isso desgasta-me a mente.  
 

9) Considerando-se o modo indicativo, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo com verbo no pretérito: 
 
A menina ___________ o desenho. 
 
a) colore 
b) coloria 
c) colorirá 
d) coloriria 
 

10) Em relação à flexão de número dos substantivos, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. “Vira-latas” é o plural de “vira-lata”. 
II. “Amores-perfeitos” é o plural de “amor-perfeito”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Um capital de R$10.000,00 foi aplicado no sistema de 
capitalização simples, durante três meses, à taxa de 5% a.m. 
Nessas condições, o valor do montante recebido, ao final da 
aplicação, foi: 
 
a) Menor que R$ 11.000,00. 
b) Maior que R$ 11.000,00 e menor que R$ 12.000,00. 
c) Maior que R$ 12.000,00 e menor que R$ 13.000,00. 
d) Maior que R$ 13.000,00. 
 

 

 

12) A produção de 2.500 objetos de uso industrial consome 
864kWh de energia. Na produção de 6.250 desses objetos, o 
consumo de energia, em kWh, será igual a: 
 
a) 6.210 
b) 2.160 
c) 21.160 
d) 2.592 
 

 

 

13) Carla e Dany são telefonistas e, ontem, juntas, 
atenderam 114 chamadas telefônicas. Carla atendeu 6 
chamadas a mais que Dany. Nessas condições, o número de 
chamadas telefônicas atendidas por Dany é igual a: 
 
a) 108 
b) 60 
c) 54 
d) 38 
 

 

 



 
 
 

3  www.objetivas.com.br 
 

14) Os pilotos norte-americanos Bob Timm e John Cook são 
os detentores do recorde do voo mais longo da história, ou 
seja, 1.560 horas. O reabastecimento do avião era feito em 
arriscados voos rasantes sobre estradas. O combustível era 
transferido ao avião por meio de uma mangueira conectada 
a um automóvel, que seguia a aeronave de perto, e esse 
procedimento de abastecimento foi realizado 120 vezes. 
(Fonte: CNN Brasil - adaptado) 
 
Considerando as informações acima, a cada quantos 
minutos, em média, era realizado o reabastecimento do 
avião? 
 
a) 13 
b) 390 
c) 780 
d) 93.600 
 
 

 

 

15) A figura a seguir corresponde a um retângulo, em que 
um dos lados mede 16cm. Sabendo que o perímetro desse 
retângulo é igual a 72cm, qual o valor da medida do outro 
lado desse retângulo? 

 
 
a) 20cm 
b) 28cm 
c) 40cm 
d) 56cm 
 

 

 

16) Para preparar um suco de 700mL, um garçom utiliza 
água e xarope, na proporção de 9 para 5, respectivamente. 
Sendo assim, a quantidade de xarope que deve ser colocada 
no preparo é de: 
 
a) 450mL 
b) 500mL 
c) 250mL 
d) 350mL 
 

17) O “salário-mínimo ideal” necessário para atender as 
necessidades básicas de uma família brasileira de quatro 
pessoas subiu para R$ 5.969,17 em novembro, o maior valor 
da história, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos. Em comparação com o piso em março de 2020, 
início da pandemia do coronavírus no Brasil, o “salário-
mínimo ideal” já subiu 33%, acompanhando a escalada de 
preços da economia. (Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 
De acordo com as informações acima, o valor do “salário-
mínimo ideal” em março de 2020 era de, aproximadamente: 
 
a) R$ 2.462,28 
b) R$ 3.939,65 
c) R$ 5.039,21 
d) R$ 4.488,10 
 

 

 

18) A sequência de nomes próprios a seguir foi escrita 
obedecendo a um padrão lógico: 
 

ANA – DANIELA – GISELE – JACIRA –  
 
Considerando-se o alfabeto oficial, a palavra que, segundo o 
padrão lógico estabelecido, pode substituir  é: 
 
a) KELLY 
b) LARISSA 
c) MANOELA 
d) NARCISA 
  
 
 
  

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/salario-minimo/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
19) O uso de fontes de energia não renováveis ainda é 
responsável por grande parte da energia consumida no 
mundo. Apesar dos danos ambientais evidentes, boa parte 
dos países ainda encontra dificuldade em aumentar a 
participação de energias renováveis na sua matriz energética 
porque as fontes de energia: 
 
I. Não renováveis possuem um rendimento energético 

elevado, com poucas perdas de energia no processo de 
transformação. 

II. Renováveis geram poucos empregos e não possuem força 
para o impulsionamento de novas cadeias produtivas. 

III. Não renováveis possuem infraestrutura construída para 
geração e distribuição. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

20) Considerando-se a ética no serviço público, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. O servidor deve construir uma personalidade e uma 

reputação cívicas à altura de sua autoridade formal. 
II. Uma administração pública proba, íntegra e atenta ao 

decoro não é função direta da probidade, integridade e 
honestidade de seus funcionários. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) São características do Microsoft Outlook, EXCETO: 
 
a) Arquivos de dados como e-mail, calendário e tarefas são 

salvos no formato .pst. 
b) Permite definir lembretes, incluindo mensagens de e-

mail, compromissos e contato. 
c) Apresenta funcionalidades de correção ortográfica e 

gramatical. 
d) Fornece acesso remoto às suas planilhas por meio da 

interface do navegador. 
 

22) O serviço da Microsoft que permite o armazenamento 
de arquivos em nuvem e compartilhamento de arquivos 
entre diferentes dispositivos é o: 
 
a) OneDrive. 
b) SkyDrive. 
c) Microsoft Teams. 
d) Outlook. 
 

23) Em relação ao conceito de malware, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Estratégia de segurança digital extremamente eficiente. 
b) Barreira virtual que protege a rede de ataques ou 

invasões externas, mantendo o conteúdo do dispositivo 
seguro e sigiloso. 

c) Qualquer software intencionalmente feito para causar 
danos a um computador, servidor, cliente ou a uma rede 
de computadores. 

d) Estratégia de extorsão que pode bloquear um 
computador, exigindo resgate para desbloqueá-lo. 

 

24) No Word 2013, é possível adicionar hiperlinks, ao 
documento, que forneçam aos leitores acesso instantâneo a 
informações em outra parte do mesmo documento, fazendo 
com que seja possível fornecer informações sem precisar 
repeti-las em páginas diferentes. Porém, antes de criar um 
hiperlink desse tipo, é necessário marcar o destino do 
hiperlink e isso é possível criando um(a): 
 
a) Etiqueta. 
b) Quebra de seção. 
c) Indicador. 
d) Marca d’água. 
   

LEGISLAÇÃO 
 
25) Conforme a Constituição Federal, a República Federativa 
do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios, entre outros: 
 
I. Independência Nacional. 
II. Igualdade entre os Estados. 
III. Não intervenção. 
IV. Não concessão de asilo político. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
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26) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, mesmo sem as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer. 

(_) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 

(_) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) E - E - C. 
 

27) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
compete à Câmara Municipal, legislar sobre matérias como:  
 
I. A proteção à criança, ao adolescente e a pessoas 

portadoras de necessidades especiais.  
II. O ordenamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do 

solo urbano.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Município terá direito à participação no resultado 

somente da exploração de petróleo e gás natural, para 
fins de geração de energia. 

(_) A administração dos bens municipais é de competência 
do Executivo Municipal, principalmente dos bens 
utilizados a serviço do Legislativo e órgãos da 
administração indireta. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 

29) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Até o dia 01 de março de cada ano, o Prefeito Municipal 

encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado as contas 
do Município, referentes ao ano anterior.  

II. O tesoureiro do Município, ou servidor que exerça a 
função, fica obrigado à apresentação do boletim semanal 
da tesouraria, que será afixado em local próprio na sede 
da Câmara Municipal. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

30) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, sobre o direito ao trabalho, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) As pessoas jurídicas de direito privado são facultadas a 

garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.  
(_) A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas 
e favoráveis de trabalho, excluído o direito a igual 
remuneração por trabalho de igual valor. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, compete ao 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
I. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a 

avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território 
Nacional. 

II. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteira.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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32) Considerando-se o Decreto Estadual nº 23.430/1974, 
que dispõe sobre as obrigações de ordem sanitária em todo 
o território do Estado do Rio Grande do Sul, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Visando à defesa e à proteção da saúde individual e coletiva, 
para o cumprimento das disposições do presente 
Regulamento, a Secretaria de Justiça exercerá o poder de 
polícia sanitária (1ª parte). O saneamento do meio consiste 
em atividades destinadas ao controle do meio-ambiente, 
visando à promoção e à proteção da saúde e prevenção da 
doença (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

33) Considerando-se a Lei Estadual nº 6.503/1972, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
É ___________ a ligação de toda construção considerada 
habitável à rede pública de abastecimento de água e aos 
coletores públicos de esgoto. 
 
a) vedada 
b) obrigatória 
c) facultativa 
d) opcional 
 

34) De acordo com a Lei Municipal nº 1.970/2019, que 
institui as ações dos serviços de vigilância sanitária, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Ao município é facultado assegurar a infraestrutura para a 

execução das ações do Serviço Municipal de Vigilância 
Sanitária previstas nessa Lei. 

II. As infrações a esse Código serão penalizadas somente por 
meio de advertência e/ou multa. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Considerando-se a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre a notificação compulsória da violência contra a 
mulher, analisar a sentença abaixo: 
 
Caberá à unidade de saúde comunicar à autoridade policial 
os casos de violência interpessoal contra a mulher no prazo 
de 24 horas, contados da data da constatação da violência 
(1ª parte). A Ficha de Notificação compulsória de Violência 
Contra a Mulher e Outras Violências Interpessoais será 
utilizada em todo o território nacional (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente incorreta. 
d) Totalmente correta. 
 

36) Considerando-se a estruturação da Vigilância Ambiental 
em Saúde, assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
O sistema integra informações e ações de diferentes setores 
com o objetivo de ________________ os fatores de risco de 
doenças e de outros agravos à saúde, decorrentes do 
ambiente e das atividades produtivas. Tais ações e serviços 
são _________ por órgãos e entidades públicas e privadas. 
 
a) desprezar e despistar | evitados 
b) prevenir e controlar | prestados 
c) evitar e desprezar | prestados 
d) tratar e evitar | evitados 
 

37) Sobre as atribuições do Agente de Controle de Endemias 
no combate à tuberculose, analisar os itens abaixo: 
 
I. Identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e 

na comunidade. 
II. Encaminhar os casos suspeitos e as pessoas que tiveram 

contato com os casos para avaliação na Unidade Básica 
de Saúde. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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38) O mosquito Aedes aegypti é o transmissor de algumas 
doenças. Sobre as doenças que ele pode transmitir, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
  
(_) Febre Amarela Urbana. 
(_) Febre Amarela Silvestre. 
(_) Febre de Chikungunya. 
 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 

39) Considerando-se as Diretrizes Nacionais para a 
Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A classificação de risco tem por objetivo _________ o tempo 
de espera do paciente por atendimento médico, visando à 
____________ do diagnóstico, tratamento e internação, 
quando for o caso, contribuindo para organização do fluxo 
de pacientes na Unidade de Saúde e priorização do 
atendimento dos casos de acordo com a ____________. 
 
a) reduzir | desaceleração | gravidade 
b) ampliar | aceleração | superficialidade 
c) reduzir | aceleração | gravidade 
d) ampliar | aceleração | gravidade 
 
 

40) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Reconhecimento _________ é a atividade prévia e 
condição essencial para a programação das operações de 
campo, de pesquisa entomológica e tratamento 
____________. 
 
a) Geográfico | biológico 
b) Geológico | mecânico 
c) Geográfico | químico 
d) Geológico | de pragas 
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