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01 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Virulência. 
2. Infectividade. 
3. Doença ou enfermidade. 
4. Patogenicidade. 
(     ) Falta ou perturbação da saúde, moléstia, mal e enfermidade. 
(     ) Capacidade do agente de produzir efeitos graves ou fatais, relaciona-se à capacidade de produzir toxinas, de se 

multiplicar etc. Exemplo: baixa virulência do vírus da gripe e do sarampo em relação à alta virulência dos vírus da 
raiva e do HIV. 

(     ) Capacidade do agente, uma vez instalado, de produzir sintomas e sinais (doença). Exemplo: é alta no vírus do 
sarampo, e a maioria dos infectados têm sintomas e a patogenicidade é reduzida do vírus da pólio em que poucos 
ficam doentes. 

(     ) Capacidade de certos organismos (agentes) de penetrar, se desenvolver e/ou se multiplicar em um outro 
(hospedeiro) ocasionando uma infecção. Exemplo: alta infectividade do vírus da gripe e baixa infectividade dos 
fungos. 

A sequência está correta em 
A) 4, 1, 3, 2.   B) 3, 1, 4, 2.   C) 3, 4, 1, 2.   D) 1, 2, 3, 4. 
 

02 
Sobre o aterro sanitário é INCORRETO afirmar que: 
A) É uma espécie de depósito onde são descartados resíduos sólidos (lixo) provenientes de residências, indústrias, 

hospitais e construções. 
B) São construídos, na maioria das vezes, em locais distantes das cidades. Isto ocorre em função do mau cheiro e da 

possibilidade de contaminação do solo e de águas subterrâneas. 
C) Grande parte do lixo do aterro sanitário é formada por não recicláveis. Porém, como a coleta seletiva ainda não 

ocorre plenamente, é comum encontrarmos nos aterros sanitários plásticos, vidros, metais e papéis. 
D) É um conjunto de medidas adotadas em uma região, em uma cidade, para melhorar a vida e a saúde dos habitantes 

impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e 
social. 

 

03 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Eficiência. 

 
2. Eficácia. 

 
3. Efetividade. 

(     ) Através das ações produzidas, alcançar os melhores resultados possíveis, 
principalmente em relação à cobertura (número de pessoas atendidas) e à 
concentração (número de ações oferecidas a cada pessoa). 

(     ) Obter transformações concretas na situação de saúde, coerente com os 
objetivos propostos pela gestão. 

(     ) Utilização dos recursos disponíveis da melhor maneira possível, evitando 
“desperdícios”. 

A sequência está correta em 
A) 2, 3, 1.   B) 1, 2, 3.   C) 2, 1, 3.   D) 1, 3, 2. 
 

04 
“_________________ é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, e incluem toda 
a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus 
limites.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Saneamento   B) Meio ambiente  C) Aterro sanitário  D) Vigilância sanitária 
 

05 
São objetivos de qualquer programa de controle de mosquitos: 
I. Evitar picadas de mosquitos, manter as populações a um nível aceitável.  
II. Minimizar contato entre mosquito e vertebrados. 
III. Reduzir a fertilidade das fêmeas.  
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II, III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
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06 
Sobre a leishmaniose, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É transmitida por insetos hematófagos (que se alimentam de sangue). 
B) Doença infecciosa e contagiosa causada por parasitas do gênero Leishmania. 
C) Há dois tipos de leishmaniose: leishmaniose tegumentar ou cutânea e leishmaniose visceral ou calazar. 
D) As fontes de infecção das leishmanioses são, principalmente, os animais silvestres e os insetos flebotomíneos que 

abrigam o parasita em seu tubo digestivo, porém, o hospedeiro também pode ser o cão doméstico. 
 

07 
“Tem como sinônimos bilharzíase, febre de katayama, coceira de nadador. É uma doença que leva a problemas de 
saúde crônica. A infecção é adquirida quando as pessoas entram em contato com água doce que está infectada com 
as formas larvais de parasitas da espécie Schistosoma.” Trata-se de: 
A) Dengue.   B) Zika vírus.   C) Leishmaniose.  D) Esquistossomose. 
 

08 
Sobre a dengue, analise as afirmativas a seguir. 
I. Dengue é uma virose transmitida por um tipo de mosquito (Aedes aegypti) que pica apenas durante o dia. 
II. A infecção pode ser causada por qualquer um dos quatro tipos (1, 2, 3 e 4) do vírus da dengue, que produzem as 

mesmas manifestações. 
III. A pessoa com dengue pode fazer tratamento com medicação que contenha ácido acetil-salicílico. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) III, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
 

09 
Acerca da febre Chikungunya, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma doença transmitida pela urina do rato. 
(     ) Chamada em português de febre chicungunha,  é uma doença provocada por um vírus, que apresenta sintomas 

semelhantes aos da dengue, tais como febre alta, dores pelo corpo, dor de cabeça, cansaço e manchas 
avermelhadas pelo corpo. 

(     ) Pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos que transmitem o vírus da 
dengue e da febre amarela. 

(     ) É uma infecção transmitida pelo vírus Chikungunya (CHIKV), que é um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por 
artrópodes. No caso específico da febre chicungunya, estes artrópodes são os mosquitos Aedes aegypti e Aedes 
albopictus. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.   B) F, V, V, V.   C) V, V, V, V.   D) V, F, V, F. 
 

10 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Através da reciclagem, é possível diminuir a poluição do ar, água e solo. 
(     ) No âmbito da sociologia, o meio ambiente é o conjunto de todos os fatores materiais ou imateriais que afetam o 

indivíduo e que vão desde a paisagem até a mentalidade da época. 
(     ) A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do Planeta Terra; é manter a 

qualidade de vida e, ainda, manter o meio ambiente em harmonia com as pessoas. É cuidar para não poluir a água, 
separar o lixo, evitar desastres ecológicos, como queimadas e desmatamentos. 

(     ) Meio ambiente envolve todas as coisas vivas que ocorrem na Terra, ou em alguma região dela, que afetam 
os ecossistemas e a vida dos humanos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) V, F, V, F.   C) V, V, V, F.   D) V, V, F, V. 
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11 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Dengue. 
 

2. Chikungunya. 
 

3. Zika vírus. 
 

(     ) A infecção pode ser causada por qualquer um dos quatro tipos (1, 2, 3 e 4) do 
vírus. 

(     ) Suas complicações são microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. 
(     ) A poliartralgia é um dos sintomas mais exuberantes e é tipicamente dor das 

articulações das extremidades (mãos e pés). 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2.   B) 1, 2, 3.   C) 3, 1, 2.   D) 2, 3, 1. 
 

12 
“Doença transmitida pelo Trypanosoma cruzi, um parasita da mesma família do trypanossoma africano, responsável 
pela doença do sono. O parasita pode ser encontrado nas fezes de alguns insetos, principalmente em um conhecido 
como barbeiro.” Trata-se de: 
A) Malária.   B) Febre amarela.  C) Esquistossomose.  D) Doença de Chagas. 
 

13 
Assinale, a seguir, a doença que há vacina para sua prevenção. 
A) Malária.   B) Febre amarela.  C) Febre maculosa.  D) Doença de Chagas. 
 

14 
São doenças transmitidas por mosquito, EXCETO: 
A) Malária.   B) Dengue.   C) Leptospirose.   D) Leishmaniose. 
 

15 
Relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Controle biológico. 
2. Controle genético. 
3. Controle químico. 
(     ) Tem sido tentado e, ainda, estão tentando encontrar organismos que consomem ou interferem com qualquer um 

dos quatro estágios de vida do mosquito. Podemos fazer menção de várias estratégias que têm tido algum efeito, 
entre elas, uso de predadores aquáticos que consomem larvas e pupas, peixe Gambusia affinis e Fundulus spp. 
Outros peixes como tilápia e Cyprinus que removem vegetação aquática que proporciona abrigo para mosquitos. 

(     ) Este é um método dentro do controle biológico que está em fase experimental devido aos resultados limitados. 
Suas  estratégias visam à liberação de machos estéreis ou incompatíveis resultando em um declínio da população, 
e também a liberação dos vetores naturais. 

(     ) Larvicidas são colocados na água, onde as larvas se desenvolvem ou onde a água se acumula, proporcionando um 
ambiente adequado para a oviposição e desenvolvimento larval. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2.   B) 3, 1, 2.   C) 2, 3, 1.   D) 1, 2, 3. 
 

16 
“O Brasil é um dos países com maior diversidade de animais peçonhentos do mundo.  Esses animais possuem presas, 
ferrões, cerdas, espinhos, entre outros, capazes de envenenar as vítimas. Em alguns casos, o veneno é tão forte que 
pode provocar até a morte.”                       (Ministério da Saúde, 2016.)  
 

A fim de evitar o aparecimento de escorpiões e os acidentes causados por eles, algumas medidas são fundamentais 
como o combate do seu principal alimento que corresponde a: 
A) Baratas.         B) Abelhas.   C) Aranhas.   D) Roedores.   
 

17 
São exemplos de animais peçonhentos, EXCETO: 
A) Sapos.                                         B) Aranhas.   C) Lacraias.   D) Mariposas. 
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18 
Os animais venenosos são aqueles que possuem glândulas produtoras de venenos 
A) e os inoculam quando são atacados. 
B) e não apresentam órgão inoculador. 
C) que não causam mal à saúde humana . 
D) que somente causam mal à saúde humana quando ingeridos. 
 

19 
As corais são serpentes de pequeno porte, facilmente reconhecidas por seu colorido vivo. As serpentes são 
classificadas de acordo com a presença, localização e estrutura dos dentes inoculadores de veneno. As verdadeiras 
apresentam dentição: 
A) Áglifa.    B) Opistóglifa.   C) Solenóglifa.   D) Proteróglifa.  
 

20 
As aranhas pertencem ao grupo dos artrópodes que, dependendo da espécie, variam quanto ao tamanho, à forma e 
ao comportamento. Sobre esses animais, é INCORRETO afirmar que: 
A) São carnívoras.                                                                                                
B) As aranhas armadeiras são consideradas agressivas. 
C) O ciclo de vida das aranhas envolve a postura de ovos. 
D) As aranhas que causam o maior número de acidentes graves em humanos são as caranguejeiras. 
 

21 
É recomendação adequada em caso de acidentes com animais peçonhentos: 
A) Fazer torniquete no membro acometido por mordida de cobra.  
B) Notificar às autoridades sanitárias todo acidente por animal peçonhento.  
C) Lavar o local acometido com água e sabão e passar qualquer substância antisséptica.                
D) Fazer aspiração do veneno com a boca no local do acidente para reduzir a ação do veneno. 
 

22 
São animais que transmitem zoonoses aos seres humanos, EXCETO:  
A) Ratos.   B) Insetos.   C) Bactérias.                       D) Morcegos.  
 

23 
O mosquito Aedes aegypti, além de transmitir a dengue, pode transmitir também: 
A) Zika vírus e leishmaniose.      C) Febre chikungunya e toxoplasmose.  
B) Leishmaniose e toxoplasmose.                  D) Febre chikungunya e febre amarela urbana. 
 

24 
Sabendo que ciclo de vida do Aedes aegypti compreende quatro estágios: ovo, larva, pupa e adulto, em condições 
ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um 
período de: 
A) 3 dias.        B) 10 dias.   C) 20 dias.   D) 30 dias. 
 

25 
A leishmanioses é uma doença causada por um: 
A) Vírus.    B) Fungo.   C) Bactéria.   D) Protozoário.  
 

26 
“O vetor das leishmanioses é o inseto flebotomínio que é pequeno, medindo de um a três milímetros de 
comprimento, com muitos pelos de cor palha ou castanhos-claros. O ciclo biológico dos flebotomíneos se processa no 
ambiente terrestre e compreende as fases de ________________________. O tempo de vida das fêmeas é de cerca de 
______ dias.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) ovo, pupa e adulto / 10     C) ovo, larva, pupa e adulto / 10  
B) ovo, pupa e adulto / 20     D) ovo, larva, pupa e adulto / 20  
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27 
A malária ou paludismo é transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Sobre esse mosquito, é correto afirmar 
que 
A) os machos e as fêmeas são hematófagos.  
B) os igarapés são um de seus criadouros naturais. 
C) tem prevalência máxima constante durante o ano inteiro. 
D) para a sua sobrevivência é necessário um ambiente de baixa umidade. 
 

28 
Analise as afirmativas sobre o vetor da doença de Chagas. 
I. Sua alimentação é baseada em seiva de árvores e plantas picando o homem esporadicamente quando estão em 

ambiente doméstico. 
II. A picada do vetor ocorre sem dor, porém, é sempre acompanhada por formação de bolhas que evoluem com 

secreção purulenta. 
III. Pode viver até dois anos. 
IV. A fêmea e o macho são iguais não sendo possível diferenciá-los à olho nu. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) III.    C) II e IV.   D) I, III e IV. 
 

29 
A chuva ácida é um dos principais problemas ambientais nos países industrializados. A chuva ácida pode ser 
conceituada como um fenômeno atmosférico: 
A) Que ocorre devido ao desmatamento acelerado das grandes florestas causando o aquecimento global e a destruição 

da fauna e da flora brasileira. 
B) Que ocorre devido à destruição da camada de ozônio do planeta e que causa destruição da fauna e da flora e 

redução dos recursos hídricos. 
C) Causado pela precipitação de chuva carregada com grande quantidade de ácidos, resultante do lançamento de 

poluentes produzidos pelas atividades humanas.                                                                                               
D) Causado pelo aquecimento global e que tem repercussão no local onde é formado. As chuvas resultantes causam 

enchentes e causando graves problemas para os cidadãos das áreas urbanas. 
 

30 
Analise as afirmativas sobre alguns aspectos relacionados ao lixo. 
I. A destinação inadequada do lixo pode causar vários problemas à população, como entupimento de bueiros, 

proliferação de doenças como cólera, leptospirose, dengue, entre outras, e poluição do solo. 
II. Lixo pode ser definido como tudo aquilo que não tem mais utilidade ao homem, sendo um material inútil que pode 

ser jogado fora. 
III. O lixo orgânico é todo tido de lixo de origem exclusivamente animal como restos de carnes, leite, carcaças de animal. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.     D) II e III, apenas.  

 



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer 
tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões. Leia-o atentamente. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11. O candidato apenas poderá retirar-se do local de provas depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início de sua 
realização. O candidato não poderá levar o caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

O candidato será considerado aprovado se obtiver, de forma concomitante: I – Conceito “Apto” (50% de 
aproveitamento); II – Frequência mínima de 75% de aproveitamento nas atividades. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia 
subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




