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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 01/2016 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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QUESTÃO 03

“No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 
do meio ambiente é um grande desafio.”

A partir do trecho acima, encontre a alternativa incorreta.

(a) “No contexto mundial” funciona sintaticamente como adjunto adverbial.

(b) “é” funciona como verbo de ligação.

(c) “um grande desafio” funciona como predicativo do sujeito.

(d) “conciliar” compõe uma oração que funciona como sujeito da oração 
principal.

(e) “desenvolvimento” e “proteção” funcionam como núcleos do sujeito de 
“é”.

QUESTÃO 04

“No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 
do meio ambiente é um grande desafio. O crescimento econômico é marca-
do pela exaustão dos recursos naturais e pelo empobrecimento dos países 
em desenvolvimento. Tais fatos culminaram na Eco 92, onde foram elabora-
dos diversos documentos importantes.”

Em relação ao trecho acima, não se pode inferir que:

(a) Diversos documentos importantes foram elaborados na Eco 92.

(b) A exaustão dos recursos naturais e o empobrecimento dos países em 
desenvolvimento marcam o crescimento econômico.

(c) É um desafio no contexto mundial conciliar o desenvolvimento econô-
mico e a proteção do meio ambiente.

(d) A exaustão dos recursos naturais e o empobrecimento dos países em 
desenvolvimento, que marcam o desenvolvimento econômico, foram fatos 
que culminaram na Eco 92.

(e) Se as pessoas se conscientizarem, não haverá dificuldade em conciliar o 
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente.

QUESTÃO 05

 “Diante do exposto, é imprescindível a adoção de medidas que visem supe-
rar a ganância por recursos financeiros e, ao mesmo tempo, proporcionar 
a preservação ambiental. A realização de encontros e conferências são im-
portantes iniciativas já que, nestas ocasiões, são firmados compromissos 
por diversos países em prol do meio ambiente.”

Em relação ao trecho acima, quanto à concordância verbal, pode-se afirmar 
que:

I. “É imprescindível” concorda com “a adoção de medidas”.

II. “É imprescindível” concorda com “recursos financeiros”.

III. “É imprescindível” concorda com “encontros e conferências”.

Com base nas afirmações acima, encontre a alternativa correta.

(a) I e II estão corretas.

(b) I, II e III estão corretas.

(c) Apenas I está correta.

(d) Apenas II está correta.

(e) Apenas III está correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Texto I

 No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a 
proteção do meio ambiente é um grande desafio. O crescimento econômico 
é marcado pela exaustão dos recursos naturais e pelo empobrecimento dos 
países em desenvolvimento. Tais fatos culminaram na Eco 92, onde foram 
elaborados diversos documentos importantes.
 A economia mundial caracteriza-se pela utilização extensiva dos 
recursos da natureza, tais como: petróleo, florestas, água. Há décadas, o 
homem retira do meio ambiente grandes quantidades de matéria-prima 
visando a sua comercialização. Em outros tempos, quando se objetivava a 
auto-subsistência, pequenas quantidades de recursos eram suficientes para 
satisfazer as necessidades básicas. No entanto, nos tempos atuais se prima 
pelo retorno financeiro em detrimento da conservação ambiental.
 É fato que os países em desenvolvimento estagnaram o processo 
de enriquecimento tendo em vista muitos recursos naturais se mostrarem 
exauridos na medida em que o modelo de desenvolvimento econômico ado-
tado se caracteriza pela indiscriminada exploração ambiental.
 Na Eco 92 foram gerados importantes documentos como a Agen-
da – 21, a Carta da Terra e a Convenção sobre a Diversidade Biológica na 
tentativa de despertar a nação para a necessidade de compatibilizar o cres-
cimento econômico e a conservação ambiental.
 Diante do exposto, é imprescindível a adoção de medidas que 
visem superar a ganância por recursos financeiros e, ao mesmo tempo, 
proporcionar a preservação ambiental. A realização de encontros e con-
ferências são importantes iniciativas já que, nestas ocasiões, são firmados 
compromissos por diversos países em prol do meio ambiente.

[Juliana Sarkis Costa in GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação em concursos públicos e vestibulares. Brasília: 

Vestcon, 2006. p. 48]

QUESTÃO 01

 “No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 
do meio ambiente é um grande desafio.”

A partir do trecho acima, encontre a alternativa correta.

(a) “econômico” está corretamente acentuado por se tratar de palavra pro-
paroxítona.

(b) “econômico” está corretamente acentuado por se tratar de palavra pa-
roxítona.

(c) “econômico” está corretamente acentuado por se tratar de palavra oxí-
tona.

(d) “econômico” está incorretamente acentuado por se tratar de palavra 
proparoxítona.

(e) “econômico” está incorretamente acentuado por se tratar de palavra 
paroxítona.

QUESTÃO 02

“No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 
do meio ambiente é um grande desafio.”

A partir do trecho apresentado, encontre a alternativa correta.

(a) Ocorre uso equivocado da vírgula.

(b) A vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula sem prejuízo 
quanto à correção gramatical.

(c) A vírgula poderia ser retirada sem prejuízo quanto à correção grama-
tical.

(d) A retirada da vírgula prejudicaria gramaticalmente o período.

(e) A vírgula poderia ser substituída por travessão sem prejuízo quanto à 
correção gramatical.
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pode ser classificado como:

(a) Próclise

(b) Ênclise

(c) Mesóclise

(d) Endóclise

(e) Cosmópole

QUESTÃO 10

Em “No entanto, nos tempos atuais se prima pelo retorno financeiro em 
detrimento da conservação ambiental.”, o que está sublinhado pode ser 
classificado como:

(a) Próclise

(b) Ênclise

(c) Mesóclise

(d) Endóclise

(e) Cosmópole

QUESTÃO 11

Em “Diante do exposto, é imprescindível a adoção de medidas [...]”, pode-se 
afirmar que a substituição de “a adoção” por “à adoção”:

(a) consertaria gramaticalmente o período

(b) manteria a correção gramatical

(c) prejudicaria a correção gramatical

(d) seria uma troca correta

(e) traria correção gramatical à frase

QUESTÃO 12

Em “Em outros tempos, quando se objetivava a auto-subsistência, pequenas 
quantidades de recursos eram suficientes para satisfazer as necessidades 
básicas.”, pode-se afirmar que o tempo verbal utilizado é:

(a) Presente do Indicativo

(b) Pretérito Perfeito do Indicativo

(c) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo

(d) Pretérito Imperfeito do Indicativo

(e) Pretérito Perfeito do Subjuntivo

QUESTÃO 13

Em “Em outros tempos, quando  se objetivava a auto-subsistência, peque-
nas quantidades de recursos eram suficientes para satisfazer as necessida-
des básicas.”, as classes de palavras dos vocábulos sublinhados são respec-
tivamente:

(a) pronome, preposição, conjunção

(b) preposição, advérbio, pronome

(c) preposição, pronome, advérbio

(d) preposição, advérbio, conjunção

(e) preposição, conjunção, pronome

QUESTÃO 06

 “A economia mundial caracteriza-se pela utilização extensiva dos recursos 
da natureza, tais como: petróleo, florestas, água. Há décadas, o homem reti-
ra do meio ambiente grandes quantidades de matéria-prima visando a sua 
comercialização.”

Em relação ao trecho acima, quanto à concordância nominal, pode-se afir-
mar que:

I. “mundial” concorda com “economia”.

II. “extensiva” concorda com “utilização”.

III. “grandes” concorda com “quantidades”.

Com base nas afirmações acima, encontre a alternativa correta.

(a) I e II estão corretas.

(b) I, II e III estão corretas.

(c) Apenas I está correta.

(d) Apenas II está correta.

(e) Apenas III está correta.

QUESTÃO 07

No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 
do meio ambiente é um grande desafio. 

Em relação ao trecho acima, quanto à regência verbal, pode-se afirmar que:

I. “conciliar” exige preposição “a”.

II. “conciliar” exige preposição “de”.

III. “conciliar” não exige preposição.

Com base nas afirmações acima, encontre a alternativa correta.

(a) I e II estão corretas.

(b) I, II e III estão corretas.

(c) Apenas I está correta.

(d) Apenas II está correta.

(e) Apenas III está correta.

QUESTÃO 08

 “É fato que os países em desenvolvimento estagnaram o processo de enri-
quecimento [...]”

Em relação ao trecho acima, “que” introduz uma oração subordinada subs-
tantiva:

(a) Subjetiva

(b) Objetiva Direta

(c) Objetiva Indireta

(d) Completiva Nominal

(e) Predicativa

QUESTÃO 09

Em “A economia mundial caracteriza-se pela utilização extensiva dos recur-
sos da natureza, tais como: petróleo, florestas, água.”, o que está sublinhado 
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QUESTÃO 14

Em “Em outros tempos, quando se objetivava a auto-subsistência, pequenas 
quantidades de recursos eram suficientes para satisfazer as necessidades 
básicas.”, a classe de palavras dos vocábulos sublinhados é:

(a) pronome

(b) adjetivo

(c) advérbio

(d) substantivo

(e) verbo

QUESTÃO 15

Em “A realização de encontros e conferências são importantes iniciativas 
[...]”, pode-se afirmar, sob o aspecto sintático, que:

I. “realização” é núcleo do sujeito determinado simples.

II. “são” é verbo de ligação.

III. “iniciativas” é objeto direto.

IV. “A” é adjunto adnominal.

Com base nas afirmações acima, estão corretas:

(a) I e II

(b) I, II e III

(c) II e III

(d) I, II e IV

(e) II e IV

QUESTÃO 16

Em “É fato que os países em desenvolvimento estagnaram o processo de 
enriquecimento [...]”, pode-se afirmar, sob o aspecto sintático, que os termos 
sublinhados são respectivamente:

(a) verbo de ligação, predicativo do sujeito, núcleo do objeto direto

(b) verbo de ligação, núcleo do objeto direto, objeto direto

(c) verbo transitivo direto, objeto direto, predicativo do sujeito

(d) verbo transitivo indireto, objeto direto, predicativo do sujeito

(e) verbo intransitivo, substantivo, objeto direto

QUESTÃO 17

Em “No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a pro-
teção do meio ambiente é um grande desafio. O crescimento econômico é 
marcado pela exaustão dos recursos naturais e pelo empobrecimento dos 
países em desenvolvimento.”, em relação às palavras sublinhadas, sob o 
ponto de vista da ortografia oficial, o uso do “x”:

(a) está correto no primeiro vocábulo e incorreto no segundo vocábulo

(b) está incorreto no primeiro vocábulo e correto no segundo vocábulo

(c) está correto nos dois vocábulos

(d) está incorreto nos dois vocábulos

(e) deveria ser trocado pelo uso de “z” nos dois vocábulos

QUESTÃO 18

Em “No contexto mundial, conciliar o desenvolvimento econômico e a pro-
teção do meio ambiente é um grande desafio. O crescimento econômico é 
marcado pela exaustão dos recursos naturais e pelo empobrecimento dos 
países em desenvolvimento.”, pode-se afirmar, sob o aspecto do processo 
de formação das palavras, quanto às palavras sublinhadas, que ocorreu de-
rivação:

(a) sufixal e parassintética

(b) prefixal e parassintética

(c) prefixal

(d) prefixal e sufixal

(e) regressiva e prefixal

QUESTÃO 19

Em “Há décadas, o homem retira do meio ambiente grandes quantidades 
de matéria-prima visando a sua comercialização. Em outros tempos, quan-
do se objetivava a auto-subsistência [...]”, pode-se afirmar, sob o aspecto do 
processo de formação das palavras, quanto às palavras sublinhadas, que 
ocorreu composição por:

(a) sufixal e parassintética

(b) prefixal e parassintética

(c) justaposição

(d) aglutinação

(e) onomatopeia

QUESTÃO 20

Em “A realização de encontros e conferências são importantes iniciativas já 
que, nestas ocasiões, são firmados compromissos por diversos países em 
prol do meio ambiente.”, pode-se afirmar, quanto aos vocábulos sublinha-
dos, que os encontros vocálicos são:

(a) ditongos

(b) hiatos

(c) ditongo e tritongo respectivamente

(d) ditongo e hiato respectivamente

(e) hiato e ditongo respectivamente

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Sobre a Dengue, marque V se verdadeiro, F para falso e após, marque a se-
quência correta.

(   ) Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso 
benigno ou grave.

(   ) Considera-se a Dengue um dos maiores problemas de Saúde Pública 
do mundo.

(    ) Somente nos países tropicais onde as condições sócio ambientais não 
favorecem o desenvolvimento e a proliferação do vetor é que não há casos 
de Dengue.

(    ) O principal vetor é o Aedes Aegypti.
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(a) V – V – V – F.

(b) V – F – V – F. 

(c) F – V – V – V. 

(d) V – V – F –V.

(e) F – V – F –V.

QUESTÃO 22

Como ocorre a transmissão da Dengue?
  
(a) Pela picada do macho mosquito vetor.

(b) Por transfusão de sangue da pessoa contaminada.

(c)  Pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti.

(d) Pelo contato direto com a pessoa contaminada.

(e) Pela saliva da pessoa contaminada.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que NÃO corresponde às fases do ciclo de vida do Ae-
des Aegypti:
  
(a) Vírus.

(b) Larva.

(c) Ovo.

(d) Adulto.

(e) Pupa.

QUESTÃO 24

Quanto às ações relacionadas ao controle da Dengue, julgue os itens e, a 
seguir, assinale a alternativa correta.

I – Orientar e acompanhar o morador na retirada, destruição ou vedação de 
objetos que possam se transformar em criadouros de mosquitos.

II – No caso de criadouros de difícil acesso, ou os que necessitem de uso de 
larvicidas, o Agente de Combate a Endemias deverá dar atendimento.

III – Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social.

(a) Apenas os itens I, e III estão corretos.

(b) Apenas os itens II e III estão corretos.

(c) Apenas os itens I, e II estão corretos.

(d) Apenas o item II está correto.

(e) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 25

No que tange à Febre Amarela, assinale a alternativa INCORRETA.
  
(a) O agente etiológico da Febre Amarela é o helminto strongyloides ster-
colaris.

(b) É uma doença febril aguda, de curta duração (no máximo 12 dias) e de 
gravidade variável.

(c) A doença pode se apresentar sob duas formas distintas: Febre Amarela 
Urbana e Febre Amarela Silvestre.

(d) O principal vetor no Brasil é o mosquito da espécie haemagogus  jan-
thinomys.

(e) Os hospedeiros naturais são os primatas não humanos (macacos).

QUESTÃO 26

Assinale C se correto e E para errado e após marque a sequência correta 
quanto à Leischmaniose Visceral.

(    ) Protozoose cujo espectro clínico pode variar desde manifestações clíni-
cas até as graves, que, se não tratadas, pode levar a óbito .

(   ) É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa du-
ração, ganho de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifes-
tações.

(    ) O agente etiológico é Protozoário Tripanosomatídeos do gênero Leish-
mania, espécie Leishmania chagasi.

(    ) No ambiente silvestre, os reservatórios são os macacos.

(a) C – E – E – C.

(b) C – E – C – E. 

(c) E – E – C – C. 

(d) C – C – C – E.

(e) E – C – C – C.

QUESTÃO 27

Nas afirmativas a seguir, quanto à Leptospirose, marque a resposta INCOR-
RETA.

(a) Doença infecciosa febril de início abrupto, que pode variar desde um 
processo inaparente até formas graves, com alta letalidade.

(b) A fase precoce dura de 3 a 7 dias, com início súbito de febre, cefaleia, 
mialgias , anorexia, náuseas e vômitos.

(c) O agente etiológico é a bactéria  helicoidal (espiroqueta) aeróbica obri-
gatória do gênero Leptospira.

(d) A infecção humana resulta de exposição direta ou indireta à saliva de 
animais infectados.

(e) O período de incubação é de 1 a 30 dias ( em media, de 5 a 14 dias).

QUESTÃO 28

Sobre as visitas domiciliares, marque a alternativa INCORRETA.

(a) Ao entrar na casa de uma família, você entra não somente no espaço 
físico, mas em tudo o que esse espaço representa.

(b) Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada e, ao planejar, 
utiliza-se melhor o tempo e respeita-se também o tempo das pessoas visi-
tadas.

(c) As ações realizadas devem sempre ser individuais em cada família, não 
integrando a equipe de saúde e a população do território de abrangência.

(d) Conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da comu-
nidade.

(e) Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de trabalho, os 
hábitos, as crenças e os costumes.
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QUESTÃO 29

Assinale a palavra correta que completa a frase a seguir:

A __________________________________ é a base do trabalho das equipes de Saúde 
da Família para a prática da vigilância em saúde. O fundamental propósi-
to desse processo é permitir eleger prioridades para o enfrentamento dos 
problemas identificados na área de atuação, o que refletira na definição das 
ações mais adequadas, contribuindo para o planejamento e programação 
local. Para tal, é necessário o reconhecimento e mapeamento do território.

(a) Programação.

(b) Vigilância sanitária.

(c) Sistematização.

(d) Atenção Básica.

(e) Territorialização.

QUESTÃO 30

O conceito de Vigilância em Saúde inclui, exceto:

(a) A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis.

(b) A vigilância e controle das doenças não transmissíveis.

(c) A vigilância da situação de saúde.

(d) Vigilância ambiental em saúde.

(e) Vigilância da saúde do trabalhador.


