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Leia o texto a seguir para responder as questões de 04 a 08.

Leia o infográfico a seguir e responda as questões de 01 a 03.

Alimentação Saudável
Uma alimentação saudável proporciona qualidade de vida,
pois faz nosso corpo funcionar adequadamente respondendo a
todas as funções e é uma das melhores formas de prevenção
para qualquer doença. Talvez você já esteja cansado de ouvir
a frase "você é o que você come", porém, não é mais do que a
pura verdade. Até o estresse, a ansiedade e o humor se
alteram de acordo com o que você ingere. Com uma
alimentação saudável, você também pode manter uma pressão
equilibrada e prevenir sintomas de menstruação, como a TPM!
Mas, infelizmente muitos ainda se preocupam mais com a
estética do que com a saúde e é onde estão os maiores índices
de desequilíbrio alimentar. Não adianta ter o corpo que deseja
se o que você come não é tudo que seu corpo precisa para
uma vida saudável. E é aí que se forma a grande confusão: a
alimentação saudável não está relacionada a nenhuma dieta e
sim no fato de manter o peso ideal. Mas claro que, se você
está acima do peso, é possível fazer um regime sem deixar de
lado a saúde.
Adquirir uma alimentação saudável requer quantidades
certas, sem exageros e também sem exclusões, rotina de
horários e alimentos que forneçam ao corpo: proteínas,
carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, vitaminas e outros
minerais. É importante verificar a qualidade dos alimentos para
consumir produtos bons e que não façam mal à sua saúde.
Fonte: Disponível em: <http://alimentacao-saudavel.info/>. Acesso em: 2 set.
2017. (Texto adaptado).

Fonte: Disponível em:
<http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/images/2015/Repelente
-Jan15.jpg>. Acesso em: 2 set. 2017.

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a leitura do
infográfico.
(A) A chuva e o calor podem aumentar o risco de dengue.
(B) O uso de repelente pode ser eficaz no combate ao
mosquito da dengue.
(C) A estação mais propícia ao desenvolvimento do mosquito
da dengue é o inverno.
(D) A maior incidência da dengue por número de pessoas
encontra-se na região do Centro-Oeste.

QUESTÃO 04
De acordo com o
alimentação saudável:

texto,

podemos

compreender

que

(A) é aquela em que o indivíduo se preocupa somente com
dietas para manter o peso ideal.
(B) é aquela em que o indivíduo pode comer de tudo, sem
exclusões e sem disciplina de horários.
(C) é aquela em que o indivíduo está mais interessado na
forma estética do corpo do que com os cuidados com
problemas de saúde.
(D) é aquela em que o indivíduo procura manter o peso ideal,
sem deixar de lado a saúde.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 05

De acordo com a leitura do infográfico, o aumento de casos da
dengue de 2014 para 2015 foi de:

Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a leitura do
texto.

(A)
(B)
(C)
(D)

+ 200%
+ 158%
+ 148%
+ 100%

QUESTÃO 03
De acordo com a leitura do infográfico, a dengue se tornou uma
epidemia no Brasil no ano de:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) A alimentação saudável pode aumentar o nível do
estresse, da ansiedade e do mau humor.
(B) Nós somos o resultado do que ingerimos.
(C) Podemos emagrecer, mas não podemos deixar a saúde
de lado.
(D) É importante observar a qualidade dos alimentos que
ingerimos.
QUESTÃO 06
Em: “Até o estresse, a ansiedade e o humor se alteram de
acordo com o que você ingere”, a palavra negritada pode ser
substituída pelo antônimo:

2014.
2015.
2016.
2017.

(A)
(B)
(C)
(D)
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calma.
vida.
vitória.
beleza.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa CORRETA, quanto à divisão silábica das
seguintes palavras:

O ambiente Microsoft Excel 2010 possui comandos específicos
para operações matemáticas básicas. Assinale a alternativa
que representa corretamente um comando utilizado para a
adição de dois números.

(A)
(B)
(C)
(D)

An-sie-dade; mens-tru-a-ção; car-bo-i-dra-tos.
An-si-e-da-de; mens-tru-a-ção; car-bo-i-dra-tos.
An-sie-da-de; mens-trua-ção; car-boi-dra-tos.
An-si-e-da-de; mens-trua-ção; car-boi-dra-tos.

QUESTÃO 08
Leia as afirmativas a seguir.
I. Em: “Uma alimentação saudável proporciona qualidade
de vida,...”, o sujeito da oração é Uma alimentação
saudável.
II. Em: “Mas, infelizmente muitos ainda se preocupam mais
com a estética...”, as palavras negritadas são,
respectivamente, advérbio e verbo.
III. Em:
“É
importante
verificar
a qualidade
dos
alimentos para consumir produtos bons”, a palavra
negritada pode ser substituída, sem ocasionar prejuízo ao
sentido do texto, por utilizar.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à grafia das palavras.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sessão; chumbar; decisivo; dízimo.
Sessão; chumbar; decizivo; dísimo.
Cessão; xumbar; decisivo; dízimo.
Cessão; xumbar; decizivo; dísimo.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à acentuação gráfica
das palavras.
(A)
(B)
(C)
(D)

Farmacía; rucúla; custará; relógio.
Farmacía; rúcula; cústara; relógio.
Farmácia; rúcula; custára; relógio.
Farmácia; rúcula; custará; relógio.

(A)
(B)
(C)
(D)

=Média(núm1;núm2)
=Sub(núm1;núm2)
=Soma(núm1;núm2)
=Razão(núm1;núm2)

QUESTÃO 14
O aplicativo de email é um correio eletrônico para troca de
mensagens. No email se você escrever uma mensagem e não
enviar por algum motivo ela pode ficar esperando por uma
alteração futura na pasta de:
(A)
(B)
(C)
(D)

entrada
enviados
lixo eletrônico
rascunho

QUESTÃO 15
Arquivos nocivos ao computador circulam frequentemente em
mensagens de e-mail, programas, redes e pendrives. Nesse
sentido, assinale a alternativa que representa uma ferramenta
de segurança que auxilia na proteção de infecções em
computadores:
(A)
(B)
(C)
(D)

antivírus
antidanos
antianexo
antiprotection

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa CORRETA que indica um município
localizado no extremo sul do Tocantins.
(A)
(B)
(C)
(D)

Guaraí.
Lizarda.
Araguatins.
Palmeirópolis.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
Para se conectar à internet é necessário um computador, um
programa de navegador e um provedor de serviços de internet.
Nesse sentido, assinale a alternativa que representa um
programa de navegador.
(A)
(B)
(C)
(D)

Word
Excel
Power Point
Internet Explorer

QUESTÃO 17
Sobre o estado do Tocantins, é CORRETO afirmar que:
(A) está localizado na Região Norte do Brasil.
(B) possui quatro municípios com população superior a 1
milhão de habitantes.
(C) o inverno é rigoroso, na maioria dos municípios, com
o
temperaturas inferiores a 10 c.
(D) em seu litoral, predomina a vegetação de restinga.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que representa o comando utilizado para
gravar um arquivo editado no ambiente Microsoft Word 2010
em uma pasta disponível no computador.

É CORRETO afirmar que vários rios no Tocantins foram
aproveitados para a geração de:

(A)
(B)
(C)
(D)

Revisar como
Salvar como
Importar como
Editar para
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(A)
(B)
(C)
(D)

minério de ferro.
energia elétrica.
resíduos de alumínio.
combustíveis fósseis.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 24

É CORRETO afirmar que a capital do estado do Tocantins é a
cidade de:

Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Gurupi), dentre outras
hipóteses, conceder-se-á licença ao servidor, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)

Gurupi.
Palmas.
Goiânia.
Araguaína.

QUESTÃO 20
Qual rodovia federal causou impacto na economia e na
sociedade tocantinense?
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 21
Considerando o estabelecido pela Lei nº 827/1989 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gurupi),
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Posse é a investidura em cargo público, dispensada nos
casos de transposição, acesso e reintegração.
(B) A posse em cargo público municipal dar-se-á a quem,
além de atender a outras prescrições e requisitos legais,
for julgado apto em exames de sanidade física e mental.
(C) No ato da posse, o candidato deverá declarar, por escrito,
se é titular de outro cargo ou função pública.
(D) Não haverá posse por procuração, ainda que por
instrumento público.
QUESTÃO 22
Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Gurupi), no período de
estágio probatório do servidor, serão verificados os seguintes
requisitos:
Idoneidade moral.
Disciplina.
Assiduidade e pontualidade.
Eficiência.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

por motivo de doença em pessoa da família.
para acompanhamento do cônjuge.
para tratar de interesses particulares.
para estudo, nos dias de provas, exames e concursos
públicos.

QUESTÃO 25
Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Gurupi), além dos
vencimentos, o servidor, preenchendo as condições para a sua
percepção, terá direito, dentre outras, às seguintes vantagens,
EXCETO:

BR 153
BR 242
BR 301
BR 416

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE GURUPI

I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)

ajuda de custo.
auxílio moradia.
auxílio para diferença de caixa.
salário-família.

QUESTÃO 26
Nos termos da Lei nº 827/1989 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Gurupi), dentre outras,
são penas disciplinares, aplicáveis ao servidor, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

advertência verbal.
multa.
demissão.
prisão administrativa.

QUESTÃO 27
Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, analise
as afirmativas a seguir. São Poderes do Município:
I.
II.
III.
IV.

Executivo.
Ministério Público.
Legislativo.
Judiciário.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 28

Considerando o estabelecido pela Lei nº 827/1989 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Gurupi),
assinale a alternativa CORRETA.

Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, analise
as afirmativas a seguir, indicando qual deles é/são símbolo(s)
do Município:

(A) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de dez
dias, contados da data da publicação oficial do ato de
reintegração.
(B) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de vinte
dias, contados da data da publicação oficial do ato de
readaptação.
(C) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de trinta
dias, contados da data da publicação oficial do ato de
transposição.
(D) O exercício do cargo terá início dentro do prazo de
quarenta dias, contados da data da publicação oficial do
ato de acesso.
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I.
II.
III.
IV.

Bandeira.
Brasão.
Logomarca.
Hino.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 35

Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, são
direitos dos servidores, EXCETO:

“Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou
evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal”.
Essa é a definição de:

(A) décimo terceiro salário.
(B) duração do trabalho normal não superior a 30 (trinta)
horas semanais.
(C) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
(D) repouso semanal remunerado.
QUESTÃO 30
Considerando a Lei Orgânica do Município de Gurupi, o
processo legislativo compreende a elaboração de:
I.
II.
III.
IV.

Leis complementares.
Leis ordinárias.
Decretos-lei.
Atos institucionais.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
O Art. 7º, da Lei 11.350/2006, que regulamenta a profissão de
Agente de Combate às Endemias diz:
(A) quais são os requisitos para o exercício da atividade.
(B) quais são as funções obrigatórias no exercício da
atividade.
(C) qual é o piso salarial da profissão.
(D) quais são os direitos do profissional no exercício da
atividade.
QUESTÃO 32
Assinale a alternativa INCORRETA sobre as Unidades Básicas
de Saúde (UBS).
(A) Devem ser instaladas perto de onde as pessoas moram,
trabalham e vivem.
(B) Devem ser construídas de acordo com as normas
sanitárias.
(C) Devem ser compostas apenas por médicos e enfermeiras.
(D) Devem ser compostas por equipe multiprofissional.

(A)
(B)
(C)
(D)

Agravo.
Notificação compulsória.
Pandemia.
Controle de agravos.

QUESTÃO 36
São agentes contaminantes de maior importância da água,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

matéria orgânica.
organismos patogênicos.
oxigênio.
metais pesados.

QUESTÃO 37
Em relação às diferentes formas de controle do mosquito
transmissor da dengue, Aedes aegypti, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Na fase de ovo é difícil o controle do mosquito, pois não
há disponíveis produtos com ação ovicida para utilização
em saúde pública.
(B) O controle local das formas imaturas (larvas) pode ser
feito com larvicida.
(C) O bloqueio de transmissão, ou seja, a aplicação de
inseticida por meio da nebulização é a estratégia de
escolha para uma ação imediata, quando se faz
necessário o combate ao vetor na forma adulta.
(D) A única forma de controle do mosquito é pela aplicação
de produtos químicos, com ação sobre as diferentes fases
de vida do mosquito.
QUESTÃO 38
A ocorrência de um agravo, dentro de um número esperado de
casos, para aquela região, naquele período de tempo, baseado
na sua ocorrência em anos anteriores, não epidêmicos, é
chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Endemia.
Epidemia.
Surto.
Infestação.

QUESTÃO 33
São fatores de riscos BIOLÓGICOS, na Vigilância Ambiental.
(A)
(B)
(C)
(D)

Animal hospedeiro e animal peçonhento.
Desastres naturais e lixo doméstico.
Qualidade do ar e qualidade do solo.
Qualidade do solo e resíduo de agrotóxico.

QUESTÃO 34
A quantidade e a regularidade de fornecimento de água são
fatores determinantes para o acometimento de doenças no
homem. Assinale a alternativa que está CORRETAMENTE
relacionada à falta de quantidade de água e ao risco de
doenças.
(A) Deficiência na higiene pessoal, doméstica e de alimentos.
(B) Acidentes com animais peçonhentos.
(C) Aumento de eventos adversos graves ou óbitos pósvacinação.
(D) Aumento da transmissão de HIV.
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QUESTÃO 39
Doença onde o modo de transmissão se dá por meio da picada
de insetos transmissores infectados. Assinale a alternativa
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Giardíase.
Leishmaniose (Calazar).
Raiva humana.
Hanseníase.

QUESTÃO 40
Para a prevenção da febre amarela, é importante:
(A) evitar o contato da pele da pessoa com águas infectadas.
(B) evitar o contato de pessoa com agulhas infectadas.
(C) adotar medidas adequadas para descarte de alimentos
contaminados.
(D) combater os insetos transmissores.

