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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

  

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

2. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

1. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19.

3. Este caderno é  composto questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta. 
4. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se
seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.
5.  Para as Provas, o único documento válido para a correção é o Cartão-Resposta cujo preenchimento será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na capa do 
Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato

7.  Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

11.  O preenchimento da Folha de Respostas deve ser Realizado da seguinte maneira:

6.  Caneta esferográfica de tinta preta ou azul em material transparente.

8.  A prova terá duração de 04h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. Para ACS 
somente será liberado para levar o caderno de questões após as 11h00min da manhã. 
9.  A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas. 

13.  Ao terminar sua prova, o candidato entregará, OBRIGATORIAMENTE, ao fiscal de sala a sua folha de respostas, 
 e assinará a folha de frequência, para que então possa se retirar da sala

10.  A marcação do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato, sendo que este será penalizado pelas 
marcações feitas incorretamente. Não deverá ser feita nenhuma marca na folha resposta fora do campo reservado às 
respostas, prejudicando o desempenho do candidato. 

12.  Os três (03) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente quando o último deles concluir 
a prova, devendo os três assinarem a respectiva ata, respeitando fielmente o horário limite de entrega da folha-resposta. 

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 20

Informática Básica 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 40

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ 

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!

CONCURSOS
INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SABER

AGENTES DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I (para as questões 1 a 3)

O labirinto dos manuais

Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo 
lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, 
era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, 
fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para te-
lefonar. Abri o manual, entusiasmado. “Agora eu 
aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na 
primeira, tentei executar as funções. Duas horas 
depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O ma-
nual tentava prever todas as possibilidades. Virou 
um labirinto de instruções!

Na semana seguinte, tentei baixar o som da cam-
painha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não 
achava. Era só alguém me chamar e todo mundo 
em torno saía correndo, pensando que era o alar-
me de incêndio! Quem me salvou foi um motoris-
ta de táxi.

— Manual só confunde – disse didaticamente. – 
Dá uma de curioso.

Insisti e finalmente descobri que estava no vibra-
call há meses! O único problema é que agora não 
consigo botar a campainha de volta!

Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que 
toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. 
Na capa, a promessa: “Rápido e fácil” – um guia 
prático, simples e colorido! Resolvi: “Vou seguir 
cada instrução, página por página. Do que adian-
ta ter um supercomputador se não sei usá-lo?”. 
Quando cheguei à página 20, minha cabeça late-
java. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá von-
tade de chorar! Não seria melhor gastar o tempo 
relendo Guerra e Paz*?

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o mi-
cro-ondas ficou difícil. A não ser que eu queira 
fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas 
não posso me alimentar só de pipoca! Ainda se 
emagrecesse... E o fax com secretária eletrônica? 
O anterior era simples. Eu apertava um botão e 
apagava as mensagens. O atual exige que eu to-
que em um, depois em outro para confirmar, e de 
novo no primeiro! Outro dia, a luzinha estava pis-
cando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária dis-
parou todas as mensagens, desde o início do ano!

Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece 

muito simples. Mas o mundo é para todos, não é? 
Talvez alguém dê aulas para entender manuais! 
Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenho 
realmente necessidade, e não usar todas as fun-
ções. É o que a maioria das pessoas acaba fazen-
do!

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adapta-
do)
QUESTÃO 01 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

O emprego da vírgula depois da expressão “Na 
semana seguinte, tentei baixar o som da campainha.”, 
deu-se por ser um caso de:

a) Oração subordinada adverbial temporal

b) Adjunto adverbial de tempo deslocado

c) Advérbio de lugar

d) Oração principal

QUESTÃO 02 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Na palavra em destaque, “Comprei um livro.” 
A expressão em negrito é:

a) Verbo Transitivo Direto

b) Verbo Transitivo Indireto

c) Verbo Intransitivo

d) Verbo Bitransitivo
QUESTÃO 03 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Na palavra em destaque, (...) Fiz o que toda 
pessoa minuciosa (...). A palavra minuciosa é an-
tônima de:

a) Detalhista

b) Obsessiva

c) Maníaca

d) Genérica
QUESTÃO 04 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Assinale a alternativa que esteja em conformida-
de com a norma culta:



AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                                                                                                                         
3

CONCURSOS

a) Chegaremos ao Rio de Janeiro às 22 ho-
ras.

b) Fui à Anápolis no ano passado.

c) Estava no telefone quando ela chegou.

d) Você pode sentar-se na mesa.
QUESTÃO 05 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

É fundamental pessoas de diversas etnias, é 
fundamental que existam diversas opiniões, in-
clusive contrárias à minha. (Autor desconhecido)

A oração em destaque, no texto supracitado, é 
classificada como:

a) Oração principal

b) Oração subordinada substantiva pre-
dicativa

c) Oração subordinada substantiva sub-
jetiva

d) Oração subordinada substantiva com-
pletiva nominal

Texto II (para as questões 6 e 7)

A essência da teoria democrática é a supressão de 
qualquer imposição de classe, fundada no postu-
lado ou na crença de que os conflitos e proble-
mas humanos – econômicos, políticos, ou sociais 
– são solucionáveis pela educação, isto é, pela 
cooperação voluntária, mobilizada pela opinião 
pública esclarecida. Está claro que essa opinião 
pública terá de ser formada à luz dos melhores 
conhecimentos existentes e, assim, a pesquisa 
científica nos campos das ciências naturais e das 
chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais 
ampla, a mais vigorosa, a mais livre, e a difusão 
desses conhecimentos, a mais completa, a mais 
imparcial e em termos que os tornem acessíveis a 
todos.

(Anísio Teixeira, Educação é um direito. Adapta-
do.)
QUESTÃO 06 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

A palavra pública é acentuada graficamente por 
ser:

a) Proparoxítona

b) Oxítona

c) Monossílabo tônico terminado em 
a.

d) Paroxítona terminada em ditongo 
crescente

QUESTÃO 07 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

A palavra crença é:

a) Adjetivo

b) Advérbio

c) Pronome substantivo

d) Substantivo
QUESTÃO 08 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) 

Assinale a alternativa em que as palavras estejam 
grafadas corretamente:

a) Xadrez, xarope, lixo, luxo, lagarti-
cha

b) Mecher, mecherica, mexicano, me-
cha (cabelo), mexa (verbo)

c) Estágio, privilégio, prestígio, reló-
gio, refúgio

d) Jiboia, pajé, varegista, magestade, 
jeito

QUESTÃO 09 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) 

A construção foi vistoriada pelo engenheiro. A 
expressão em negrito é classificada como:

a) Objeto indireto

b) Complemento nominal

c) Predicativo do sujeito

d) Agente da passiva
QUESTÃO 10 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)  

A aula foi ministrada pela professora. A estrutura 
em negrito é classificada como:

a) Sujeito simples e paciente

b) Sujeito simples e agente

c) Sujeito composto

d) Sujeito indeterminado



AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                                                                                                                        4
CONCURSOS

Matemática 

QUESTÃO 11 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

O Brasil registrou nesta quinta-feira (27/10/2022) 
53 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 
horas, totalizando 688.013 desde o início da pan-
demia. Com isso, a média móvel de mortes nos 
últimos 7 dias é de 67, com variação de 39% em 
relação aos últimos 7 dias, fazendo com que a mé-
dia móvel esteja subindo pelo segundo dia segui-
do. Os dados atualizados indicam:

·	Total de mortes: 688.013
·	Registro de mortes em 24 horas: 53
·	Média de mortes nos últimos 7 dias: 67 (varia-

ção em 14 dias: +39%)
·	Total de casos conhecidos confirmados: 

34.857.648
·	Registro de casos conhecidos confirmados em 

24 horas: 8.580
·	Média de novos casos nos últimos 7 dias: 

5.553 (variação em 14 dias: +24%)

No total, o país registrou 8.580 novos diagnósticos 
de Covid-19 em 24 horas, completando 34.857.648 
casos conhecidos desde o início da pandemia. 
Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 
dias foi de 5.553, com variação de 24% em relação 
à semana anterior.

Fonte: Consórcio de veículos de imprensa. https://g1.globo.com/saude/

coronavirus/ 

De acordo com as informações apresentadas, o 
total de casos conhecidos confirmados é de 34,8 
milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, a 
estimativa populacional do Brasil em 2022 é de 
212,7 milhões de pessoas. Nesse sentido, qual a 
porcentagem de pessoas que foram contaminadas 
com Covid-19 em relação à estimativa do IBGE, 
considerando os casos conhecidos e confirmados?

a.(    ) 1,63%
b.(    ) 63,61%
c.(    ) 16,93%
d.(    ) 16,36%

QUESTÃO 12 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã – PA) José comprou um terreno em determi-
nada cidade do estado do Pará e pretende construir 
uma sua casa nesse terreno. O formato do terreno, 

da planta de sua casa e suas respectivas medidas 
podem ser observadas na imagem abaixo.

Após construir a casa, José pretende revestir o 
restante do terreno com grama. Depois de realizar 
uma cotação no comércio local, ele constatou que 
o valor do metro quadrado de grama custa, em mé-
dia, R$12,00. De quanto José precisa para revestir 
o restante de seu terreno (parte em branco) com 
grama?

a.(    ) R$5.328,00
b.(    ) R$1.872,00
c.(    ) R$2.016,00
d.(    ) R$7.200,00

QUESTÃO 13 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) De acordo com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas (IBGE), quase me-
tade da população brasileira estimada respondeu 
ao Censo 2022. Desde o início do levantamento, 
em 1º de agosto, até 2 de outubro, foram recensea-
das 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 
49% da população estimada do país. Nesse senti-
do, a diferença entre a população estimada para o 
Brasil em 2022 e a população que já foi recenseada 
(104.455.750) é de, aproximadamente,

a.(    ) 210.451.591
b.(    ) 215.659.591
c.(    ) 213.154.591
d.(    ) 212.541.591

QUESTÃO 14 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Se  e , en-

tão, o valor de  é:

a.(    )                   c.(    ) 

b.(    )                 d.(    ) 
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QUESTÃO 15 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) O juro simples é um tipo de juro 
corriqueiro no nosso cotidiano. Quando atrasamos 
o pagamento de uma conta, por exemplo, é bas-
tante comum a cobrança de juro e multa, e essa 
cobrança é feita em cima do valor da dívida, ou 
seja, quanto maior o seu valor, maior será o juro. 
Sendo assim, o juro é um valor acrescentado a um 
capital ao longo do tempo.

Fonte: Juro simples. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/juros-simples.htm 

Maria contratou um plano de internet banda lar-
gar, em uma empresa de sua cidade, cujo valor 
mensal custa R$180,00 se for pago até a data do 
vencimento. No entanto, caso aconteça atraso no 
pagamento serão cobrados juros de 6% mais multa 
de 0,3% ao dia de atraso sobre o valor do boleto. 
Quanto Maria pagou de multa se, no mês de maio 
de determinado ano, ela atrasou o pagamento do 
boleto em cinco dias?

a.(    ) R$2,70
b.(    ) R$10,80
c.(    ) R$193,50
d.(    ) R$190,80

QUESTÃO 16 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) Densidade demográfica corresponde 
à distribuição da população em uma determinada 
área. Também chamado de densidade populacio-
nal ou população relativa, esse índice demográfico 
representa, portanto, uma média entre a área de um 
determinado lugar e o total de habitantes que nela 
se encontram.

Fonte: Densidade demográfica.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/densidade-demografica.htm

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) mostram que a densidade demográ-
fica, aproximada de Tucumã-PA em 2010, era de 
aproximadamente 13,41 hab/km². Se a área terri-
torial desse município é de 2.512,594 km² qual era 
a população estimada desse município, de acordo 
com o IBGE, em 2010?

a.(    ) 33.639 pessoas
b.(    ) 33.693 pessoas
c.(    ) 33.936 pessoas
d.(    ) 33.963 pessoas

QUESTÃO 17 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) Maria José pegou emprestado 
R$10.000,00 por um período de um ano e meio, e 

pagou R$2.300,00 de juros. Considerando que os 
juros aplicados são simples, qual foi a taxa percen-
tual mensal de juros aplicada nesse empréstimo?

a.(    ) 0,01277%
b.(    ) 0,1277%
c.(    ) 12,27%
d.(    ) 1,277%

QUESTÃO 18 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

O desenho a seguir representa um trapézio, cujas 
bases são 8m e 18m metros, respectivamente. As 
medidas dos outros dois lados é 9m.

Qual a área aproximada desse trapézio?

a.(    )

b.(    )

c.(    )

d.(    )
QUESTÃO 19 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Ana Maria recebe R$3.000,00 mensalmente como 
salário. Desse valor são descontados, na folha de 
pagamento, 14% para previdência e 7,5% de im-
posto renda. Considerando esses descontos, qual é 
o salário líquido de Ana Maria?

a.(    ) R$2.580,00
b.(    ) R$2.775,00
c.(    ) R$2.535,00
d.(    ) R$2.355,00

QUESTÃO 20 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Qual a medida, em metros, de uma circunferência 
que tem 6 km de diâmetro? (Considere π=3,14).

a.(    ) 18,84 metros
b.(    ) 1.884 metros
c.(    ) 18.840 metros
d.(    ) 18.040 metros
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Informática Básica
QUESTÃO 21 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Sobre a faixa de opções do pacote Office da 
Microsoft, observe as imagens e marque a 
opção que melhor corresponde:

I) O programa ilustrado acima é o Word 
2013

II) O texto está alinhado à direita

III)  “Times New Roman” e “12” tratam-se de 
configurações da fonte.

IV) A opção “negrito” está selecionada. 

As opções corretas são: 

A) I e II
B) I, II e III
C) I e III 
D) Apenas a I está correta.

QUESTÃO 22 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

 Para que serve o gerenciador de tarefas do Win-
dows?

A) O Gerenciador de tarefas do Windows 
permite gerenciar os aplicativos e serviços e 
facilita a verificação de qual aplicativo está 
usando os recursos do seu sistema.

B) Com o Gerenciador de tarefas do Win-
dows, é possível criar, gerenciar, bloquear e 
desbloquear todos os usuários do banco de 
dados local.

C) Com o gerenciador de tarefas do Windows 
é possível ativar e desativar o chip da BIOS. 
É possível também monitorar o nível de bate-
ria.

D) O Gerenciador de tarefas do Windows é a 
principal ferramenta de controle de malwares 
pois bloqueia o acesso a dados baseado em 
uma fonte ou destino.

QUESTÃO 23 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

O que não é possível encontrar no Windows 
Explorer? 

A) Pastas e subpastas
B) Biblioteca padrão: Documentos. Músi-

ca. Imagens. Vídeos.
C) Mapear computadores da rede
D) Caixa de entrada de e-mails 

QUESTÃO 24 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

Quais siglas não têm relação com serviços 
de e-mails e/ou correio eletrônico como 
Gmail e Outlook?

A) FWD, CC e CCO
B) SPAM, CC e CCO
C) FWD, SPAM, SMTP
D) POP, AP, MySQL

QUESTÃO 25 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

São exemplos de navegadores web (brow-
ser):

A) Opera, Google Chrome, Mozilla Fire-
fox, Safari (Apple), Internet Explorer e 
Microsoft Edge

B) Microsoft SQL Server, MySQL, Post-
greSQL, Oracle

C) Access, Microsoft Outlook, OneNote, 
Publisher

D) Google, Bing, Baidu, Ask.com, https.

Conhecimentos Específicos 

QUESTÃO 26 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA)

 – “A saúde deve ser entendida em sentido 
mais amplo, como componente da qualidade 
de vida. Sendo assim, não consiste em um 
“bem de troca”, mas em um “bem comum”, 
um bem e um direito social, em que cada um 
e todos possam ter assegurados o exercício e 
a prática do direito à saúde, a partir da aplica-
ção e utilização de toda a riqueza disponível, 
conhecimentos e tecnologias desenvolvidas 
pela sociedade nesse campo, adequados às 
suas necessidades, abrangendo promoção 
e proteção da saúde, prevenção, diagnósti-
co, tratamento e reabilitação de doenças. Em 
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síntese: saúde como componente e exercício 
da cidadania”.

Elaborado por Garcia em 2014, analise o 
texto anteriormente citado e assinale a alter-
nativa que julgar correta sobre o conceito de 
saúde-doença, tendo também como base a 
orientação da organização mundial da saúde 
(OMS) e o Ministério de Saúde do Brasil.

a) O conceito de saúde deve ser entendi-
do como acesso universal do paciente 
a medicamentos de alta complexida-
de, sendo o estado facultado a forne-
cer exames de alta complexidade;

b) O conceito de saúde de ser entendido 
como um bem-estar social de forma 
exclusiva;

c) O conceito de saúde de ser entendi-
do como o acesso a terapia efetiva de 
uma determinada patologia até o es-
tado de cura do paciente sem que o 
mesmo apresente sequelas posterio-
res;

d) O conceito de saúde deve ser com-
preendido como o bem-estar do indi-
víduo de forma social e psicológica, e 
não apenas a ausência de patologia 
adquirida.

QUESTÃO 27 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) – A Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), apresenta em seu domínio 
na internet a seguinte notícia: “O ano de 2016 
foi caracterizado por grandes surtos de den-
gue em todo o mundo. As Américas registra-
ram mais de 2,38 milhões de casos; sozinho, 
o Brasil contribuiu com quase 1,5 milhão de 
casos, número aproximadamente três vezes 
maior em relação ao ano de 2014. ” Diferente 
da pandemia do SARS-COV2, o que ocorreu 
em 2016 foi considerado um surto, o surto é 
conceituado corretamente abaixo na alterna-
tiva:

a) Aumento repentino e inesperado de 
casos de uma doença em uma deter-
minada região, comunidade ou esta-
ção do ano;

b) Aumento gradativo e esperado de ca-
sos de uma doença em uma determi-
nada região, comunidade ou estação 
do ano;

c) Aumento repentino e esperado de ca-
sos de uma doença em uma região 
inesperada, comunidade ou estação 
do ano.

d) Diminuição gradativa e inesperada de 
casos de uma doença em uma deter-
minada região, comunidade ou esta-

ção do ano. 

QUESTÃO 28 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) - Os triatomíneos, popularmente 
conhecidos como barbeiros, são vetores da 
doença de Chagas, infecção que afeta oito 
milhões de pessoas no mundo, de acordo 
com estimativa da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Sobre esta patologia identi-
fique o mecanismo de transmissão correta 
ocasionado pelo barbeiro.

a) O barbeiro infecta o paciente no exa-
to momento de sua picada ao injetar 
milhares de bactérias na corrente san-
guínea;

b) O barbeiro infecta o paciente após a 
sensibilização com a segunda picada 
no mesmo paciente, transferindo um 
segundo conjunto de bactérias na cor-
rente sanguínea;

c) O barbeiro não infecta o paciente ape-
nas sugando seu sangue, é necessário 
também que o paciente entre em con-
tato com fezes deixadas pelo barbeiro 
no momento de sua alimentação;

d) O barbeiro infecta o paciente única e 
exclusivamente ao sugar seu sangue, 
independentemente de qualquer outro 
material biológico que o barbeiro pos-
sa ter produzido;

QUESTÃO 29 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) – Assinale a patologia abaixo que 
apresenta como agente etiológico um vírus.

a) Filariose;
b) Hanseníase;
c) Malária;
d) Dengue;

QUESTÃO 30 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) -  O saneamento básico é um 
direito garantido pela Constituição Federal e 
instituído pela Lei nº. 11.445/2007. A legisla-
ção em vigor versa em seu texto sobre um 
conjunto de ações e atividades inerentes a 
práticas do saneamento básico com a exce-
ção de tal prática descrita abaixo.

a) Drenagem urbana das águas pluviais;
b) Tratamento e distribuição de água po-

tável;
c) Coleta e destinação correta dos resí-

duos sólidos;
d) Aplicação e pulverização de insetici-

das urbanos;

QUESTÃO 31 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) - A __________________, é 
caracterizada por manchas brancas ou aver-
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melhadas, geralmente com perda da sensibi-
lidade ao calor, frio, dor e tato; áreas da pele 
aparentemente normais que têm alteração da 
sensibilidade e da secreção de suor; caroços e 
placas em qualquer local do corpo; diminuição 
da força muscular. Qual doença abaixo men-
cionada preenche de forma correta a lacuna no 
texto inicial.

a) Hanseníase;
b) Tuberculose;
c) Leishmaniose;
d) Malária;

QUESTÃO 32 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) -– Também denominada como pa-
ludismo a malária tem como vetor o mosquito:

a) Anopheles;
b) Aedes;
c) Lutzomyia;
d) Haemagogus;

QUESTÃO 33 (IEDES–2022–Prefeitura de Tucu-
mã  – PA) - – Publicado em 1988, a constituição 
federal em seu artigo de número 196 descreve 
a saúde como um dever do estado e um direito 
do cidadão, posteriormente a sua publicação 
foram criadas duas Leis sobre o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), atualmente denominadas 
como Leis orgânicas da saúde. Essas duas leis 
estão citadas abaixo na alternativa de letra: 

a) Leis 8080 e 8142 de 1990;
b) Leis 8180 e 8040 de 1991;
c) Leis 8080 e 8180 de 1990;
d) Leis 8040 e 8042 de 1991;

QUESTÃO 34 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) - – A água potável é caracterizada 
como:

a) Insípida e inodora de baixa coloração;
b) Insípida e inodora de com elevada con-

centração de sais;
c) Insípida e inodora e ausente de colora-

ção;
d) Insípida e inodora de sem correlação a 

sua coloração ou adição de sais.

QUESTÃO 35 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) - – São consideradas ações efeti-
vas para o controle da malária:

a) O uso de vacina a partir dos 3 anos com 
validade de 10 anos;

b) O controle do vetor através de barreiras 
físicas como telas e mosquiteiros;

c) O uso de vacina a partir dos 3 anos em 
única dose;

d) O controle do vetor denominado de Lut-
zomyia longipalpis.

QUESTÃO 36 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) - – A tuberculose é provocada 
por:

a) Uma bactéria ácido álcool resistente;
b) Um protozoário do tipo multicelular;
c) Um vírus com capsula celular;
d) Um parasita do tipo verme cilíndrico;

QUESTÃO 37 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) - – São considerados hospe-
deiros da Leishmaniose e da Febre Amarela 
respectivamente:

a) Cavalo e Gatos;
b) Macacos e Cães;
c) Cães e Macacos;
d) Gatos e Cavalos;

QUESTÃO 38 (IEDES–2022–Prefeitura de Tu-
cumã  – PA) - – O mosquito Aedes aegypti, no 
seu ciclo de vida deposita em água parada: 

a) Ovos;
b) Larvas;
c) Pupas;
d) Ninfas;

QUESTÃO 39 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) - – Assinale a alternativa na 
qual o controle de vetores se dá por meio de 
agentes de controle químico: 

a) O controle e eliminação de recipientes 
que contém água parada;

b) O uso de telas e tampas em caixas de 
água;

c) O uso de água fervente em recipien-
tes contendo água parada;

d) A pulverização de larvicida em área 
urbana com uso de carro fumacê; 

QUESTÃO 40 (IEDES–2022–Prefeitura de 
Tucumã  – PA) - – Sobre os conselhos muni-
cipais de saúde, a legislação prevê que suas 
decisões são de caráter:

a) Exclusivamente consultivo;
b) Exclusivamente deliberativo;
c) Deliberativo e consultivo;
d) Facultativo a administração pública;


