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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO DOS 
BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO-MT – AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS 

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20             

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Matemática 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimento Específico 

05 
05 
05 
05 

Total de questões  20 
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MATEMÁTICA 

1) Numa montadora de veículos são montados 850 
veículos a cada 8 horas. Sabendo que a jornada de 
trabalho da montadora é de 24 horas por dia. Quantos 
veículos são montados a cada 10 dias? 
a) 22.500 veículos. 
b) 25.200 veículos. 
c) 25.500 veículos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Qual o número sucessor do resultado da expressão 
18+9.3-9/3? 
a) 43. 
b) 45. 
c) 49. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Maria comprou um berço no valor de R$ 450,00, um 
guarda roupa no valor de R$ 750,00 e comprou o 
enxoval para o bebê no valor de R$ 120,00. Ao pagar a 
conta da compra que fez, seu marido pagou 70% do 
total da conta. Qual o valor que restou para Maria pagar 
a conta? 
a) R$ 366,00. 
b) R$ 376,00. 
c) R$ 396,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Gustavo e mais três amigos foram a uma lanchonete. 
Foi gasto na lanchonete o valor de R$ 329,50, pelos 
quatro amigos. Gustavo pagou 30% do total da conta. 
O restante foi dividido por 3 em partes iguais. Qual o 
valor individual que os demais pagaram na conta? 
a) R$ 67,88. 
b) R$ 76,88.  
c) R$ 86,88. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5)  Calcule o valor da expressão ((22+12+6) .12) / ((46-
32+2). 10) = 
a) 3. 
b) 9.  
c) 12. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

6) Assinale a alternativa que a palavra é formada por 
derivação prefixal:  
a) Desvalorizar.  
b) Felizmente.  
c) Empalidecer.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Leia as tirinhas a seguir:  
I) 

 

II)  
 
III) 

 
 
IV) 

 
Assinale a alternativa que NÃO se encontra o uso de 
estrangeirismo. 
a) II e IV.  
b) III e IV. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
8)  Assinale a alternativa que o verbo Haver NÃO tenha 
sentido de existir.  
a) Havia amor por aqui.  
b) Os clientes houveram seus pertencem de volta.  
c) Há sol no verão do Alaska.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que corresponde a uma 
metalinguagem.  
a)” Poesia: Arte de compor através de versos; modo de 
expressão artística caracterizada pelo uso de regras, de 
sons ou de estruturas sintáticas específicas.” 
  Texto retirado do dicionário  acesso < https://www.dicio.com.br/poesia/>  

 
b) “Oh! que saudades que tenho/ Da aurora da minha 
vida,/Da minha infância querida/  Que os anos não trazem 
mais!”     

Meus oito anos- Casimuro de Abreu 

 
c) “Start-ups investem para ampliar acesso ao microcrédito 
no Brasil”  
acesso <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1954475-start-
ups-investem-para-ampliar-acesso-ao-microcredito-no-brasil.shtml>  

 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
10) Assinale a alternativa que corresponde a analise 
sintática da parte grifada da oração a seguir:     
A carrocinha levou meu cachorro. 

https://www.dicio.com.br/poesia/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1954475-start-ups-investem-para-ampliar-acesso-ao-microcredito-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1954475-start-ups-investem-para-ampliar-acesso-ao-microcredito-no-brasil.shtml
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a) Objeto direto.  
b) Sujeito.  
c) Verbo.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o 
nome das principais serras que pertencem ao relevo do 
munícipio de Peixoto de Azevedo- MT: 
a) Serra Formosa e Serra dos Juruenas. 
b) Serra Formosa e Serra dos Jurunas. 
c) Serra Negra e Serra dos Jurunas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) O munícipio de Peixoto de Azevedo –MT, foi elevado 
à categoria de município com a denominação de 
Peixoto de Azevedo em: 
a) 16 de dezembro de 1981. 
b) 31 de dezembro de 1986. 
c) 13 de maio de1986. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) De acordo com a   Lei Orgânica do Município de 
Peixoto de Azevedo- MT. Artigo 170 - O Sistema Único 
de Saúde de Peixoto de Azevedo, será regido pelos 
princípios fundamentais do: Assinale a alternativa que 
apresenta três princípios fundamentais do artigo 170: 
a) integralidade na prestação das ações de Saúde; controle 
social através da participação e fiscalização da 
comunidade; comando público, normativo, gerencial e 
administrativo exercido pela Secretaria ou Departamento 
Municipal de Saúde em articulação com Secretaria 
Estadual de Saúde. 
b) Incentivo ao aleitamento materno; propor a política de 
saúde elaborada na Conferência Municipal de Saúde; 
acolher solicitações impetradas para apuração de 
responsabilidades. 
c) acesso aos serviços de saúde, garantidas através de um 
plano de desenvolvimento; assegurará, a imediata e plena 
efetividade dos direitos e suas garantias individuais e 
coletivas; a organização, manutenção e expansão da rede 
pública de serviços, que possibilidade a total cobertura 
assistencial à saúde de seus munícipes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Conforme o Plano de Cargos, Carreira e Salários 
dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de 
Azevedo – MT defina Cargo Público: 
a) conjunto ordenado de procedimentos ou serviços que 
leva à consecução dos objetivos de um órgão ou cargo 
integrante da estrutura da Administração da Prefeitura 
Municipal. 
b) atividade funcional exercida mediante designação em 
caráter de confiança, privativa dos funcionários efetivos. 
c) conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
cometidas a Servidor público, e que seja criado com 
denominação própria, número certo e vencimento 
específico. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Analise as afirmativas abaixo sobre o munícipio de 
Peixoto de Azevedo- MT e assinale V(verdadeiro) e F 
(falso) 
(   ) Peixoto de Azevedo- MT, foi responsável na década 
de 80, e início de 90, por cerca de 10% de toda a 
produção nacional de ouro. 

(   )  O arquiteto Pedro Kist elaborou a planta da futura 
cidade de Peixoto de Azevedo- MT. 
( ) A instalação oficial do Distrito  de Peixoto de 
Azevedo - MT aconteceu, na data de 15 de Fevereiro de 
1972. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) V, V, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16) São considerados doenças transmissíveis, assinale 
a alternativa CORRETA:  
a) Febre Amarela. 
b) Sarampo. 
c) Hipertensão.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17)  A vacina BCG é ministrada as crianças ao: 
a) Ao nascer. 
b) Aos 4 meses. 
c) Aos 12 meses. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
18) Complete a lacuna:  A______________  é uma 
infecção causada por protozoários do 
gênero Plasmodium, transmitida por 
mosquitos Anopheles, caracterizada por episódios 
de febre, calafrios e tremedeiras. A presença do parasita 
leva à destruição das hemácias (glóbulos vermelhos) e 
consequente anemia. 
a) Malária 
b) Doença de Chagas  
c) Esquistossomose 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19)  A respeito da lei 8080/90 art.  15. A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, 
em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: 
I) definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde; 
II) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 
padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde; 
III) participação de formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico e 
colaboração na proteção e recuperação do meio 
ambiente; 
IV) elaborar normas técnico-científicas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde; 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)  São consideras doenças transmitidas por vetores, 
EXCETO: 
a) Dengue 
b) Leishmaniose 
c) Vírus Oroupouche 
d) Nenhuma das alternativas.  

https://minutosaudavel.com.br/remedios-para-febre-sintomas-e-dicas-para-baixar-febre/
https://minutosaudavel.com.br/anemia-sintomas-tipos-o-que-e-tratamento-e-mais/

