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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES .................................................................................... 05 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 
A MULHER COM O BALDE DE LEITE 
                                                              Esopo 
 
Uma jovem Leiteira, que acabara de coletar o leite 

das vacas, voltava do campo com um balde cheio balançando 

graciosamente à sua cabeça. 

E enquanto caminhava, feliz da vida, dentro de sua 

cabeça, os pensamentos não paravam de chegar. E consigo 

mesma, alheia a tudo, planejava as atividades e os eventos 

que imaginava para os dias vindouros.  

"Este bom e rico leite, ela pensava, me dará um 

formidável creme para manteiga. A manteiga eu levarei ao 

mercado, e com o dinheiro comprarei uma porção de ovos 

para chocar. E como serão graciosos todos os pintinhos ao 

nascerem. Até já posso vê-los correndo e ciscando pelo quintal. 

Quando o dia primeiro de maio chegar, eu venderei a todos e 

com o dinheiro comprarei um adorável e belo vestido novo. 

Com ele, quando for ao mercado, decerto serei o centro das 

atenções. Todos os rapazes olharão para mim. Eles então virão 

e tentarão flertar comigo, mas eu imediatamente mandarei 

todos cuidarem de suas vidas!" 

Enquanto ela pensava em como seria sua nova vida a 

partir daqueles desejados acontecimentos, desdenhosamente 

jogou para trás a cabeça, e sem querer deixou cair no chão o 

balde com o leite. E todo leite foi derramado e absorvido pela 

terra, e com ele, se desfez a manteiga, e os ovos, e os 

pintinhos, e o vestido novo, e todo seu orgulho de leiteira.  

 
1. De acordo com o planejamento das atividades e eventos 

na imaginação da jovem Leiteira, percebe-se a seguinte 
ordem: 
 
a) Leite – ovos – manteiga – pintinhos – vestido;  
b) Pintinhos – leite – manteiga – ovos – vestido; 
c) Leite – manteiga – ovos – pintinhos – vestido; 
d) Manteiga – ovos – leite – vestido – pintinhos. 

 
2. O texto é uma fábula e apresenta como moral da história: 
 

a) De grão em grão é que a galinha enche o papo; 
b) Não conte seus pintos, quando sequer saíram das 

cascas; 
c) Não se deve chorar pelo leite derramado; 
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

 
3. Sobre a jovem Leiteira, pode-se afirmar que:  
 

a) É sonhadora e, sem querer, deixou o balde de leite 
cair; 

b) É deficiente visual e, por isso, tropeçou e deixou o 
balde de leite cair; 

c) Apresenta claro retardamento mental, ficou 
sonhando com coisas impossíveis e deixou o leite 
derramar; 

d) É sonhadora e deixou o leite derramar de propósito, 
porque não queria mais viver naquela vida de leiteira. 

 

4. A palavra “flertar” (terceiro parágrafo), no contexto, pode 

significar: 

 

a) Esnobar; 

b) Mangar; 

c) Paquerar; 

d) Xingar. 

 

5. A expressão “dias vindouros” (segundo parágrafo) 

significa: 

 

a) Dias que já passaram; 

b) Dias que ainda virão; 

c) Dias que nunca virão; 

d) Dias de azar. 

 

6. As formas verbais “acabara” (primeiro parágrafo), 

“levarei” (terceiro parágrafo) e “seria” (último parágrafo), 

respectivamente, estão no: 

 

a) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente, 

futuro do pretérito; 

b) Pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do 

pretérito; 

c) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do pretérito, 

futuro do presente; 

d) Futuro do presente, futuro do presente, futuro do 

pretérito. 

 

7. As palavras “graciosamente” (primeiro parágrafo) e 

“graciosos” (terceiro parágrafo), respectivamente, 

classificam-se como: 

 

a) Advérbio e substantivo; 

b) Substantivo e adjetivo; 

c) Advérbio e adjetivo; 

d) Adjetivo e advérbio. 

 

8. Comparando a palavra “absorvido” (último parágrafo) 

com a palavra “absolvido”, tem-se, especificamente, um 

caso de: 

 

a) Homônimos homófonos; 

b) Homônimos homógrafos; 

c) Sinônimos; 

d) Parônimos. 

 
9. Analise a passagem “Enquanto ela pensava em como seria 

sua nova vida” (último parágrafo) e marque a opção 
correta: 
 
a) Há apenas uma oração; 
b) Há um caso de sujeito simples e um caso de sujeito 

oculto; 
c) Há dois casos de sujeito simples; 
d) Há dois verbos de ligação. 
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10. Observa-se que a palavra destacada na oração 
para trás a cabeça...” (último parágrafo) está escrita 
corretamente. Assim, sobre a utilização das palavras 
“trás” e “traz”, marque a opção incorreta:

 
a) Dinheiro não trás felicidade; 
b) Ele mora por trás da delegacia; 
c) Quando ele olhou para trás, o bandido atacou;
d) Todo trabalho traz dignidade. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
11. A economia mundial vive um contexto marcado pela 

globalização, onde os fluxos de capital revelam atuações 
internacionais e reforçam o processo de interdependência 
das economias. Sobre a globalização e seus reflexos na 
economia mundial, podemos afirmar corretamente qu
 
a) As desigualdades internacionais foram eliminadas.
b) As oportunidades de trabalho para a mão

pouco qualificada aumentaram. 
c) As bolsas de valores perderam importância
d) Os fluxos comerciais foram ampliados.

 
12. O que se chama de desenvolvimento sustentável pode ser 

entendido como o modelo de desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. Tendo por base o conceito de 
desenvolvimento sustentável, assinale a alternativa que 
indica corretamente medidas que assegurem a 
sustentabilidade ambiental. 
 
a) Plantações de grandes monoculturas comerciais para 

assegurar a produção de alimentos. 
b) Uso de fontes renováveis de energia como e

solar e eólica. 
c) Aumento do padrão de consumo dos países pobres 

aos níveis dos Estados Unidos.  
d) Intensificação do uso do petróleo. 

 
13.  A chamada “Lei da Ficha Limpa” foi sancionada pelo ex

presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 04 de junho de 
2010 e entrará em vigor a partir das eleições de 2012, 
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa lei é 
considerada como um avanço na legislação eleitoral 
brasileira, tendo em vista que: 

 
a) Proíbe a reeleição para cargos do executivo.
b) Impede a propaganda eleitoral através da distribuição 

de cartazes e santinhos, que poluem as cidades.
c) É vista como um instrumento de combate à 

corrupção no país. 
d) Proíbe a candidatura de políticos que forem 

denunciados por corrupção, mesmo antes do 
julgamento. 

 

se que a palavra destacada na oração “...jogou 

(último parágrafo) está escrita 
lização das palavras 

: 

Quando ele olhou para trás, o bandido atacou; 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
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que poluem as cidades. 
É vista como um instrumento de combate à 

Proíbe a candidatura de políticos que forem 
denunciados por corrupção, mesmo antes do 

14. A região em destaque no mapa a seguir é conhecida por 
ser palco de diversos conflitos de natureza étnico
religiosa. Tais conflitos regionais têm interferido 
intensamente nas relações políticas internacionais, 
sobretudo devido aos interesses das grandes potências 
nessa região, em função da presença abundante de um 
determinado recurso natural. Assinale a alternativa que 
indica corretamente a área representada e o recurso 
natural. 
 

a) Oriente Médio / reservas de petróleo.
b) Maghreb / reservas de urânio.
c) Ásia Meridional / res
d) Extremo Oriente / reservas de petróleo.

 
15. A Usina de Belo Monte, a ser construída no rio Xingu, 

deverá ser a terceira maior hidrelétrica do mundo, 
perdendo apenas para Três Gargantas, na China, e para 
Itaipu, na fronteira do Brasil com o Par
construção, no entanto é bastante polêmico, tendo em 
vista: 

 
a) O uso de uma fonte de energia primária não

renovável. 
b) A imensa área a ser alagada, comprometendo fauna, 

flora e comunidades indígenas.
c) O baixo volume de águas do rio Xingu.
d) A inviabilidade da produção de energia em 

hidrelétricas, tendo em vista a poluição dos rios por 
hidrocarbonetos. 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

 

“A 16-3-1804 Manuel José da Cunha, em testamento, legou a 

[...], padroeira de sua capela das Barras, do então termo de 

Campo Maior, a posse de terra que possuía na fazenda 

Buritizinho, do mesmo distrito, com o gado vacum e cavalos de 

fábrica que nela se achassem situados de seu ferro e sinal, os 

quais logo que ele testador falecesse, o que ocorreu a 2-4-

1804, seriam ferrados e deles tomariam conta o procurador e 

administrador que tinha nomeado, Francisco Borges Leal 

Castelo Branco; e mais ainda uma casa de taipa, coberta de 

telhas, que possuía na mesma povoação”. 

 
Fonte: Bastos, Cláudio. Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Teresina: 

Fundação Cultural Monsenhor Chaves. 1994, p. 66. 

 

 

16. A instalação do município de Barras teve sua origem 
ligada: 

 

a) À criação de um açude. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura.   

c) À criação de uma capela e a instalação de fazenda. 

d) À sua proximidade com o rio Parnaíba. 

 

17. Podemos analisar que no crescimento do povoado e no 
surgimento da cidade de Barras houve, além da ação do 
poder político, a participação da (o):  

 

a) Poder imperial para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

b) Atuação religiosa na congregação da população 

local e vizinha; o exemplo desse poder é a 

construção de templo religioso.  

c) Poder Colonial na tentativa de ocupar regiões do 

sertão de dentro. 

d) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

 

18. Assinale alternativa que contém um rio que não faz parte 
dos recursos hídricos do município de Barras: 

 

a) Curimatá.  

b) Maratoã. 

c) Longá. 

d) Corrente. 

 
19. Analise os dados abaixo referentes aos indicadores 

demográficos de Barras e assinale a alternativa correta: 
 

 

População residente por situação do domicílio 
 
 ANO URBANA RURAL TOTAL 
 
 2000 18.809 22.082 40.891 
 2007 20.999 22.329 43.328 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000 – Contagem da População – 2007. In: 
http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.pdf.  

Acesso em 02/02/2011. 

  
a) Os dados informam que a população urbana e rural 

do município permaneceu com os mesmos valores 

de 2000. 

b) Os dados permitem afirmar que os residentes no 

meio rural estão em crescimento acelerado. 

c) O poder público precisa desenvolver políticas 

públicas para atender principalmente à população 

urbana. 

d) Podemos perceber que a população urbana teve 

um crescimento maior em relação à população 

rural. 

 

20. O município de Barras, além de seus atrativos propiciados 
pelos seus rios e pelo seu famoso carnaval, possui em seu 
festejo um momento de união da população em 
homenagem a sua padroeira: 
 

a) Nossa Senhora da Vitória. 

b) Nossa Senhora Aparecida.  

c) Nossa Senhora da Conceição. 

d) Nossa Senhora do Livramento. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O vírus da dengue é transmitido ao homem pelo vetor no 

seguinte momento:  
 
a) Quando o homem ingere alimentos contaminados. 
b) Durante o repasto sanguíneo do inseto transmissor 

fêmea. 
c) Quando ocorre introdução do DNA do vírus. 
d) Quando o mosquito macho realiza repasto sanguíneo 

na mucosa oral do hospedeiro. 
 

22. Trata-se de um equipamento de proteção individual de 
uso imprescindível para quem trabalha com ofídio: 
 
a) Toca de amianto. 
b) Capela de fluxo laminar. 
c) Botas de cano alto. 
d) Camiseta de malha com mangas longas. 

 
23. As ações de controle de vetores, por interromper os ciclos 

biológicos dos agentes infecciosos na natureza são 
medidas de: 
 
a) Prevenção secundária. 
b) Prevenção primária. 
c) Prevenção terciária. 
d) Prevenção quartenária. 
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24. De acordo a ocorrência da tuberculose por faixa etária, é 
correto afirmar:  
 
a) Ocorre somente em indivíduos com idade de 5 e 10 

anos. 
b) Ocorre somente em indivíduos com idade entre 20 e 

30 anos. 
c) Ocorre somente em indivíduos com idade de 50 anos. 
d) Ocorre em todas as faixas etárias. 

 
25. O soro antiofídico administrado a uma pessoa que foi 

picada por ofídio é do tipo: 
 
a) Imunização ativa. 
b) Imunização passiva. 
c) Imunização transitória. 
d) Imunização incompleta. 

 
26. Durante a visita domiciliar, a agente de combate a 

endemias deve procurar larvas do mosquito Aedes 

aegypti em: 
 
a) Locais que contenham água acumulada. 
b) Locais dentro das geladeiras. 
c) Locais próximos aos vasos sanitários. 
d) Caixa d’água coberta. 

 
27. Vírus responsável por causar hepatite pós transfusional  

nos seres humanos é: 
 
a) Vírus da hepatite A.  
b) Vírus da hepatite B. 
c) Vírus da hepatite C. 
d) Vírus da hepatite A e B. 

 
28. Conduta correta a ser seguida quando uma pessoa é 

exposta ao vírus da raiva: 
 
a) Lavagem do local do ferimento com água e sabão, 

vacinação e administração passiva de anticorpos. 
b) Vacinação, lavagem do local do ferimento com água e 

sabão e administração passiva de anticorpos. 
c) Administração passiva de anticorpos, vacinação, 

lavagem do local do ferimento com água e sabão. 
d) Lavagem do local do ferimento com água e sabão, 

administração passiva de anticorpos e vacinação. 
 

29. O passo inicial para o controle e posterior eliminação da 
tuberculose em uma comunidade é: 
 
a) Tratar os pacientes acometidos com a doença. 
b) Realizar exame de bacterioscopia. 
c) Descobrir precocemente as fontes de infecção. 
d) Criar leitos nos hospitais para atender os pacientes 

que estão com a doença. 
 

30. A BCG é uma vacina utilizada na prevenção de: 
 
a) Botulismo. 
b) Tétano. 
c) Tuberculose. 
d) Dengue. 

 
31. Constitui atribuição do agente de controle de endemias: 

 
a) Diagnosticar e tratar precocemente os agravos ou 

doenças. 
b) Solicitar exames complementares ao paciente. 
c) Realizar coleta de material clínico e enviar aos 

laboratórios. 
d) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas 

simples de manejo ambiental para o controle de 
vetores. 
 

32. Durante o trabalho de desratização, os operadores devem 
utilizar: 
 
a) Calça fechada de couro. 
b) Calça fechada de lã. 
c) Calça fechada de algodão. 
d) Calça fechada de tergal. 

 
33. Na zona urbana, o reservatório do agente etiológico da 

Leishmaniose visceral é: 
 
a) Gato. 
b) Cão. 
c) Rato. 
d) Piolho. 

 
34. Das serpentes abaixo, uma delas não constitui interesse 

em saúde pública: 
 
a) Surucucu. 
b) Cascavel. 
c) Jararaca. 
d) Cobra verde. 

 
35. Marque a alternativa que traz as fases do ciclo de vida do 

Aedes aegypti: 
 
a) Ovo, larva, pupa e adulto. 
b) Larva, ovo, pupa e adulto. 
c) Pupa, ovo, pupa e cercaria. 
d) Cercária, ovo, larva, pupa e adulto. 

 
36. Assinale a alternativa que contém uma doença de 

notificação não compulsória nacional. 
 
a) Febre maculosa brasileira. 
b) Febre tifoide. 
c) Hanseníase. 
d) Giardíase. 

 
37. Os agravos de interesse em saúde pública devem ser 

cuidados: 
 
a) Pelos governos municipal, estadual e federal.  
b) Somente pelos governos estaduais. 
c) Somente pelo governo federal. 
d) Pelos administradores das grandes estatais. 
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38. A ingestão de água e alimentos contaminados por esse 
vírus causa hepatite. Marque a alternativa que traz esse 
vírus: 
 
a) Vírus da hepatite A.  
b) Vírus da hepatite B. 
c) Vírus da hepatite C. 
d) Vírus da hepatite B e C. 

 
39. A tuberculose é mais frequentemente transmitida por 

uma pessoa que contenha a seguida forma clínica da 
doença: 
 
a) Forma óssea. 
b) Forma tegumentar. 
c) Forma indeterminada. 
d) Forma pulmonar.  

 
40. Os raticidas são usados como meios de controle de 

populações de roedores, porém seu uso deve ser limitado 
e dentro de certos critérios. Dos raticidas abaixo, assinale 
a alternativa que traz raticidas que têm uso proibido no 
Brasil: 
 
a) Raticidas de ação crônica. 
b) Raticidas líquidos. 
c) Raticidas em forma de iscas. 
d) Raticidas de doses múltiplas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


