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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 02/2015 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(a) O termo destacado é um pronome sujeito que se refere ao substan-
tivo números.

(b) O termo destacado é um pronome oblíquo que se refere ao substan-
tivo anéis. 

(c) O termo destacado está grafado de forma incorreta, pois deveria es-
tar no singular se referindo ao termo critério.

(d) O termo destacado é um verbo seguido de preposição de modo.

(e) O termo destacado é um pronome objeto que se refere ao substan-
tivo critério.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância nominal no 
texto adaptado do site Portal do Automóvel:

(a) Em 1893, na cidade de São Paulo, que na época contava com 200 
mil habitantes, em plena Rua Direita, o povo pára para ver, assustados e 
encantados, um carro aberto com rodas de borracha.

(b) Era um automóvel a vapor com caldeira, fornalha e chaminé, levando 
dois passageiros. O dono do desengonçado veículo era Henrique Santos 
Dumont, irmão do "Pai da Aviação" com um Daimler inglês de patente 
alemã.

(c) Também no Rio de Janeiro em 1897 o automóvel já causava furor. 
José do Patrocínio, famoso homem das letras brasileiras, vivia a se gabar 
de seu maravilhoso automóvel movido a vapor passeando pelas ruas es-
buracadas do Rio, causando imensa inveja no compatriota Olavo Bilac.

(d) Certa feita, José do Patrocínio resolveu ensinar o amigo a dirigir seu 
carro, e Olavo Bilac conseguiu arremessá-lo de encontro a uma árvore 
na Estrada Velha da Tijuca.

(e) José do Patrocínio ficou muito chateado, mas Bilac, com uma garga-
lhada comemorava o fato de ter sido protagonista do primeiro acidente 
automobilístico no país!

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cujos vocábulos não apresentam erro de acentua-
ção gráfica:

(a) paranóico – bóia – ímã – vatapá 

(b) enjôo – caju – jiló – heroico

(c) assembléia – sólido – pé – perdôo 

(d) bônus – armazém – ideia – têxtil

(e) caquí – ônix – você – jibóia 

Leia o texto abaixo para responder as questões de 07 a 10.

TEXTO 2

 “Um cão levava na boca um pedaço de carne, e, ao atravessar 
um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe esta maior e soltou 
a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro da água. Porém, 
como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também 
o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem outra.”

Fonte: PINHEIRO, Carlos (tradução e adaptação). Fábulas de Esopo Ilustradas. 1ªed – dezembro/2012, 

pág.24. Em https://lerebooks.files.wordpress.com/2013/01/fabulasdeesopo.pdf

QUESTÃO 07

A Fábula é um gênero literário que costuma trazer um ensinamento mo-
ral de caráter instrutivo. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
moral da história acima:

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

TEXTO 1

 Quantos anos vive uma tartaruga? A tartaruga vive entre 80 e 
100 anos. Há registros de uma tartaruga da espécie Terrapene Carolina 
que sobreviveu até os 135 anos, nos Estados Unidos, fora do cativeiro. As 
tartarugas estão entre os animais de vida mais longa e é o único animal 
hoje que vive mais que o homem. Um fato curioso é que o crescimento 
desse réptil não é muito lento. Com cerca de dez anos ele já atingiu sua 
maturidade. Um dos critérios usados para saber a idade da tartaruga é 
contar os anéis que formam seu casco. Mas, com o passar do tempo, esse 
critério deixa de ser útil porque o número de anéis aumenta muito e não 
é mais possível distingui-los. Muitas vezes, o tamanho da tartaruga pode 
ser um indicativo da sua idade. 

Fonte: Revista SUPERINTERESSANTE, edição nº 89, fevereiro/1995.

QUESTÃO 01

Considerando o texto acima, não podemos afirmar que:

(a) Há tartarugas que podem viver mais de 100 anos. 

(b) O crescimento dos répteis costuma ser lento, entretanto, no caso da 
tartaruga Terrapene Carolina, o crescimento é mais acelerado.

(c) A idade da tartaruga é sempre contada pelo número de anéis de seu 
casco.

(d) Quanto mais velha a tartaruga, mais anéis vão se formando no seu 
casco.

(e) A quantidade de anéis no casco e o tamanho da tartaruga são crité-
rios indicativos da sua idade.

QUESTÃO 02

“Um dos critérios usados para saber a idade da tartaruga é contar os 
anéis que formam seu casco.” Assinale a alternativa cujo plural do subs-
tantivo não seja formado pela mesma regra de “anel-anéis”:

(a) chapéu-chapéis

(b) papel-papéis

(c) pastel-pastéis

(d) hotel-hotéis

(e) coronel-coronéis 

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa cujos vocábulos são todos polissílabos:

(a) tartaruga – cativeiro – crescimento – crítica  

(b) cativeiro – número – atingiu – curioso 

(c) maturidade – indicativo – cativeiro – tamanho 

(d) tartaruga – sobrevivente – critérios – número 

(e) tartaruga – cativeiro – maturidade – crescimento 

QUESTÃO 04

Considerando a sentença: “Mas, com o passar do tempo, esse critério 
deixa de ser útil porque o número de anéis aumenta muito e não é mais 
possível distingui-los”, podemos afirmar que:



IBEG IBEG 3/6Agente de Combate as Endemias - ACE Prefeitura de Mendes - RJ

(d)  R$ 54,00. 

(e)  R$ 72,00. 

QUESTÃO 12

Na figura abaixo, o triângulo ABC é retângulo e isósceles. Inscrito nesse 
triângulo, temos o retângulo BFDE, cujos lados BF e BE medem, respec-
tivamente, 7 cm e 3 cm. Qual é o perímetro do triângulo ABC?
 
(a) 10 +√2 cm.

(b) 30 cm. 

(c) 10(2 +√2) cm.                             

(d)  7(2 +  3 √2) cm. 

(e)  34 cm. 

QUESTÃO 13

Um forno de micro-ondas custa, à vista, R$ 225,40. Esse valor foi obtido 
graças a um desconto de 8% sobre o seu preço original. Se o desconto 
concedido sobre o preço original do forno de micro-ondas tivesse sido 
de 15%, qual seria o seu preço à vista?

(a) R$  221,00. 

(b) R$  208,25.

(c) R$  210,00.

(d) R$  218,50. 

(e) R$  204,60. 

QUESTÃO 14

Sejam os conjuntos  A = {1, 2, 3, 7, 8, 12, 16} e B = {0, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 
16} e C = {2, 4, 5, 7, 9, 12, 15}. Utilizando as operações entre conjuntos 
e sabendo que R= (A–B)∩(B–C), em qual das alternativas o conjunto R 
está corretamente representado? 

(a) R = {    }.
    
(b) R = {3, 5, 7}.
    
(c) R = {0, 3}.
    
(d) R = {9, 10}.
    
(e) R = {1, 3, 9} .  

QUESTÃO 15

Em certa casa da zona rural, há uma única caixa-d’água. Ela é abastecida 
apenas a cada sete dias. Nessa caixa-d’água  havia, inicialmente,  2000 
litros de água, que é sua capacidade máxima. A partir de então, os mora-
dores dessa casa utilizaram, todos os dias, 35 litros de água para beber, 
25 litros para regar as plantas, 28 litros para cozinhar, 66 litros para 
tomar banho, 20 litros para lavar as louças, 24 litros  para limpar a casa e 
12 litros para escovar os dentes. Cada vez que a caixa é reabastecida pela 
prefeitura local, os litros de água economizados, ou seja, que sobraram 
dos 2000 litros iniciais, rendem uma pequena recompensa em dinheiro 
ao dono da casa. Por cada litro economizado, o dono da casa  recebe 
5 centavos. Sendo assim, quantos reais o dono dessa casa receberá no 
próximo reabastecimento da caixa-d’água? 

(a) R$ 35,00.         
           
(b) R$ 50,00. 

(c) R$ 42,30. 

(a) “Quem desdenha, quer comprar”

(b) “Mais vale um pássaro na mão, do que dois voando.”

(c) “Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento.”

(d) “Quanto maior o coqueiro, maior o tombo.”

(e) “Quem tudo quer, tudo perde.”

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que descreve a função morfológica dos vocábulos 
“a” destacados na ordem do texto:

(a) artigo – pronome – pronome – preposição – artigo 

(b) artigo – preposição – pronome – artigo – artigo 

(c) artigo – pronome – pronome – artigo – artigo 

(d) artigo – artigo – pronome – pronome – artigo 

(e) artigo – preposição – pronome – preposição – artigo 

QUESTÃO 09

Considerando a regência dos verbos presentes no texto, podemos afir-
mar que:

(a) o verbo levar é transitivo indireto nos dois momentos que aparece 
no texto.

(b) o verbo atravessar é intransitivo.

(c) o verbo parecer é um predicativo.

(d) o verbo soltar pede um objeto indireto.

(e) o verbo arrastar é transitivo direto e pede um objeto direto.

QUESTÃO 10

De acordo com o texto, assinale a alternativa cujo vocábulo não pode 
substituir a conjunção “porém”:

(a) entretanto

(b) senão

(c) no entanto

(d) contudo

(e) mas

MATEMÁTICA   

QUESTÃO 11

Quando foi a feira, dona Rosa levou consigo certa quantia em dinheiro. 
Gastou 17,5% do dinheiro comprando bananas e maçãs. Gastou 11,5% 
do dinheiro comprando batatinhas, cebolas e cenouras. Gastou 18,25% 
do dinheiro comprando alface, rúcula, coentro e salsinha. Gastou 16% 
do dinheiro comprando laranjas, limões e abacaxis. E, por último, gastou  
7,75% do dinheiro fazendo um lanche. Sabendo que ela voltou para  casa  
com R$ 52,20, quantos reais dona Rosa gastou comprando bananas, ma-
çãs, laranjas, limões e abacaxis?

(a) R$ 60,30. 

(b)  R$ 42,00.

(c) R$ 33,00. 
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(d) R$ 18,60. 

(e) R$ 26,50.

QUESTÃO 16

Na figura abaixo, o triângulo MAB, inscrito no quadrado ABCD, é isós-
celes. Sabendo que os lados iguais desse triângulo medem 20 cm cada, 
quanto mede a área do quadrado ABCD?

(a) 400 cm².   

(b) 120 cm². 

(c) 64 √5  cm².                                                       
                                           
(d) 320 cm². 

(e)  16 √5  cm².                

QUESTÃO 17

Para produzir seus três tipos de livros, uma editora consome, por 
mês, 4.400.000 folhas. Os 22.000 livros de Contos Infantis consomem 
1.100.000 folhas mensalmente. Da mesma forma, os 15.000 livros Didá-
ticos consomem 1.800.000 folhas. Em média, cada livro de Ficção Cien-
tífica consome 150 folhas. Sendo assim, qual o total de livros, dos três 
tipos, produzidos por essa editora a cada trimestre?

(a) 85.000 livros. 

(b) 118.000 livros.

(c) 141.000 livros.

(d) 156.000 livros.

(e) 205.000 livros.

QUESTÃO 18

Uma organização tem 216 atividades para distribuir entre seus n cola-
boradores. São 84 atividades de nível A,  60 de nível B e as demais são 
de nível C. A distribuição será feita de tal forma que cada colaborador 
deverá receber a mesma e a menor quantidade possível de cada uma 
dessas três atividades. Dessa forma, quantas atividades do tipo C cada 
um dos colaboradores receberá? 

(a) 8 atividades. 

(b) 7 atividades. 

(c) 9 atividades. 

(d) 6 atividades. 

(e) 5 atividades.

QUESTÃO 19

Os conjuntos numéricos e suas relações são a base para o estudo de mui-
tos ramos da matemática aplicada.  Assim, quanto aos elementos desses 
conjuntos e suas relações, qual das alternativas contém uma afirmação 
totalmente válida?

(a) A diferença entre dois números reais negativos resultará sempre em 
um número real negativo.  

(b) Entre dois números racionais distintos existe sempre outro número 
racional. 

(c) Ao somar dois números irracionais o resultado será sempre um nú-
mero irracional. 

(d) Entre os números inteiros -2 e -1 existem, no máximo,  dois números 
irracionais. 

(e) A divisão de dois números irracionais resultará sempre em um nú-
mero irracional. 

QUESTÃO 20

Três amigas, Alice, Cristina e Beatriz, abriram uma confeitaria. Alice en-
trou no negócio colocando apenas 25% do capital investido por Cristina, 
que por sua vez colocou 58% do capital total investido pelas três amigas 
na confeitaria. Sabendo que Beatriz colocou R$ 55.000,00 no negócio, 
qual foi o capital investido por Alice nesse negócio?

(a) R$ 42.500,00. 

(b) R$ 18.000,00.

(c) R$ 33.000,00.

(d) R$ 26.000,00. 

(e) R$ 29.000,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Marque a alternativa correta sobre doenças endêmicas:

(a) Doenças endêmicas são aquelas que apresentam entre suas carac-
terísticas epidemiológicas a variação espacial, isto é, uma distribuição 
espacial peculiar associada a determinados processos sociais ou am-
bientais específicos.

(b) Doenças endêmicas são infecciosa e transmissível que ocorre numa 
comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas 
de outras regiões, originando um surto.

(c) Doenças endêmicas atingem muitas proporções, podendo atingir um 
ou mais continentes.

(d) Doenças endêmicas são quando há o aumento repentino do número 
de casos de uma doença em uma região específica, não esperada pelas 
autoridades sanitárias.

(e) Doenças endêmicas são aquelas que podem contaminar qualquer 
pessoa independente do período sazonal ou da região.

QUESTÃO 22

A febre amarela no Brasil apresenta uma ocorrência endêmica priorita-
riamente na Região Amazônica. No entanto, surtos da doença são regis-
trados esporadicamente quando o vírus encontra um bolsão de suscep-
tíveis. É uma doença febril aguda, não contagiosa, de curta duração que 
apresenta alta morbidade e letalidade. No ciclo urbano a transmissão se 
faz entre:

(a) Homem sadio - Aedes aegypti -  Homem infectado.

(b) Aedes aegypti - Homem infectado -  Homem sadio.

(c) Homem infectado -  Homem sadio - Aedes aegypti.

(d) Homem infectado - Aedes aegypti -  Homem sadio.

(e) Homem sadio -  Homem infectado - Aedes aegypti.

QUESTÃO 23

Em 2015, foram registrados 1.566.510 casos prováveis de dengue no 
país, casos notificados. O ciclo da dengue apresenta as seguintes fases:

(a) 3 fases: ovo – pupa - larva.

(b) 3 fases: larva – ovo – pupa.

(c) 4 fases: ovo – larva – pupa – adulto.

(d) 4 fases: ovo – pupa – larva – adulto.
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(e) NDA.

QUESTÃO 24

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise perma-
nentes da situação de saúde da população, articulando-se em um con-
junto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à 
saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantin-
do-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem indi-
vidual como coletiva dos problemas de saúde. As diretrizes são, exceto:

(a) Compatibilização dos territórios de atuação das equipes, com a gra-
dativa inserção das ações de vigilância em saúde nas práticas das equi-
pes da Saúde da Família.

(b) Planejamento e programação integrados somente das ações indivi-
duais.

(c) Monitoramento e avaliação integrada.

(d) Reestruturação dos processos de trabalho com a utilização de dispo-
sitivos e metodologias que favoreçam a integração da vigilância, preven-
ção, proteção, promoção e atenção à saúde, tais como linhas de cuidado, 
clinica ampliada, apoio matricial, projetos terapêuticos e protocolos, 
entre outros. 

(e)  Educação permanente dos profissionais de saúde, com abordagem 
integrada nos eixos da clínica, vigilância, promoção e gestão.

QUESTÃO 25

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, 
não contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania, de 
transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. As atribuições dos 
agentes de controle de endemias são, exceto:

(a) Identificar os casos suspeitos de LTA, por meio dos sinais e sintomas, 
e encaminhá-los às UBS, para investigação, diagnóstico e tratamento.

(b) Orientar à população na remoção de matéria orgânica (lixo, restos 
de comida, dejetos de animais) que possa se transformar em criadouros 
dos vetores.

(c) Preencher adequadamente e encaminhar ao setor responsável os 
boletins de atividades entomológicas e de aplicação de inseticidas.

(d) Reunir semanalmente com o agente comunitário de saúde para tro-
car informações da sua área de abrangência e planejar ações conjuntas.

(e) Realizar acompanhamento do paciente curado verificando o compa-
recimento às consultas no 6º e no 12º mês após o término do tratamento 
para avaliar a possibilidade de ocorrência de recidiva.

QUESTÃO 26

A leptospirose é um problema mundial de saúde pública. É uma doen-
ça infecciosa febril aguda causada por bactérias patogênicas do gênero 
Leptospira, transmitida ao homem pelo contato direto ou indireto com 
a urina de animais infectados. A respeito dessa doença marque a alter-
nativa errada:

(a) O agente etiológico é uma bactéria do gênero Leptospira.

(b) Os seres humanos são os principais reservatórios da doença.

(c) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de 
animais infectados.

(d) Manejar adequadamente o lixo com melhor acondicionamento, lo-
cais de deposição e transporte apropriados e protegidos de roedores.

(e) Realizar atividades de identificação e mapeamento de áreas de risco 
para a leptospirose ou com ocorrência de enchentes e informar as res-
pectivas autoridades sanitárias, para as devidas providências.

QUESTÃO 27

Atualmente no Brasil a doença de Chagas predomina os casos crônicos 
decorrentes de infecção por via vetorial, com aproximadamente três mi-
lhões de indivíduos infectados. A respeito dessa doença marque a alter-
nativa correta:

(a) A doença de Chagas aguda não é de notificação compulsória.

(b) Uma das formas de transmissão é a acidental que ocorre por meio 
das fezes dos triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” ou 
“chupões”.

(c) Incorporar ações de vigilância ambiental oportunas, incluindo os re-
servatórios, na perspectiva da vigilância em saúde da doença de Chagas 
é um dos objetivos da vigilância epidemiológica.

(d) Realizar busca ativa de faltosos ao tratamento e às consultas de 
acompanhamento é uma atribuição do agente de combate a endemias.

(e) Gerenciar os insumos necessários para o diagnóstico e tratamento 
adequado dos casos agudos e crônicos.

QUESTÃO 28

A visita/atenção domiciliar possibilita, assim, a desinstitucionalização 
de pacientes que se encontram internados nos serviços hospitalares, 
além de evitar hospitalizações desnecessárias a partir de serviços de 
pronto-atendimento e de apoiar as equipes de atenção básica no cui-
dado àqueles pacientes que necessitam (e se beneficiam) de atenção à 
saúde prestada no domicílio, de acordo com os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em especial, acesso, acolhimento e humanização. 
Baseado nesse assunto, marque a alternativa incorreta:
 
(a) As equipes que cuidam dos pacientes no domicílio abordam aspec-
tos de prevenção, promoção e reabilitação.

(b) A atenção domiciliar possibilita que não existam rupturas no cuida-
do prestado ao paciente ao potencializar a construção de “pontes” entre 
os pontos de atenção e a pessoa, em seu próprio domicílio permitindo a 
continuidade no cuidado.

(c) A atenção domiciliar visa à redução de custos por meio da substitui-
ção ou abreviação da internação hospitalar.

(d) A atenção domiciliar destina-se a responder às necessidades de saú-
de de determinado seguimento da população com perdas funcionais e 
dependência para a realização das atividades da vida diária.

(e) Ao profissional de saúde que se insere na dinâmica da vida familiar 
cabe uma atitude de respeito e valorização das características peculiares 
daquele convívio humano. A abordagem integral faz parte da assistência 
domiciliar por envolver múltiplos fatores no processo saúde–doença da 
família, influenciando as formas de cuidar. Assim a opinião do profissio-
nal deve prevalecer, pois somente ele sabe o que é melhor para a saúde 
da família.

QUESTÃO 29

Para prevenção da dengue, chikungunya e zika são necessários algumas 
ações, exceto:

(a) Uso de qualquer repelente. 

(b) Melhoria no abastecimento de água.

(c) Controle comunitário.

(d) Combate ao vetor.

(e) Utilização de janelas e portas.

QUESTÃO 30

O microrganismo que causa a malária:
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(a) Bactéria.

(b) Protozoário. 

(c) Fungo.

(d) Vírus.

(e) Ameba.


