CADERNO DE PROVA
CARGO:

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1-

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2-

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o
Cartão Resposta;

3-

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4-

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5-

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta
correta;

6-

Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário;

7-

Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura;

8-

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

9-

Este caderno de prova contém 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha
(a,b,c,d,e);

10-

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova
e o Cartão Respostas;

11-

Assine o Cartão Resposta no local indicado;

Identificação do Candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!
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AVALIAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA
01 - LEIA A TIRINHA DO CALVIN.

Fonte: http://depositodocalvin.blogspot.com/2008/05/calvin-haroldo-tirinha-425.html – Acesso:
19/05/2008.
“Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigada”. Nessa
fala, expressa no segundo quadrinho, o pronome destacado refere-se:
a) À menina.
b) Ao menino.
c) Às duas crianças.
d) Aos sentimentos.
e) Ao xingamento.
02 - LEIA O TEXTO.
CARROÇA VAZIA
Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei
com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou:
_ Além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa?
Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:
_ Estou ouvindo um barulho de carroça;
_ Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia.
Perguntei ao meu pai:
_ Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos?
_ Ora respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do
barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz.
Tornei-me adulto e, até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando (no
sentido de intimidar), tratando o próximo com grossura inoportuna, prepotente, interrompendo a
conversa de todo mundo, querendo demonstrar que é a dona da razão e da verdade absoluta,
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tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: “Quanto mais vazia a carroça, mais
barulho ela faz...”.
(Wallace Leal V. Rodrigues. E, para o resto da vida...Matão, SP: Editora O Clarim.s/d.)
A palavra do texto que comprova o sexo de quem está narrando à história é:
a)
b)
c)
d)
e)

convidou-me.
aceitei.
perguntei.
adulto.
próximo.

03 - LEIA O POEMA.
A rosa de Hiroshima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam.
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.
Vinicius de Moraes, Nova antologia poética. São Paulo: Companhia da Letras, 2005.
Com que adjetivos e locuções adjetivas é caracterizada a rosa de Hiroshima?
a) hereditária, inexatas, radioativa, estúpida, com cirrose, sem nada, sem cor.
b) hereditária, inválida, crianças, sem rosa, sem perfume, radioativa, inexatas.
c) hereditária, radioativa, estúpida, inválida, com cirrose, sem cor, sem perfume, sem rosa,
sem nada.
d) hereditária, radioativa, estúpida, inválida, com cirrose, sem cor, meninas, mulheres.
e) hereditária, sem rosa, atômica, sem perfume, radioativa, inexatas, inválida, inexatas.
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04 - LEIA O FRAGMENTO DO TEXTO “LIXO”, DE LUIS FERNANDO VERISSIMO.
O Lixo
Encontraram-se na área de serviço. Cada um com seu pacote de lixo. É a primeira
vez que se falam.
- Bom dia.
- Bom dia.
- A senhora é do 610.
- E o senhor do 612.
- É.
- Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente...
- Pois é...
- Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo...
- O meu o quê?
- O seu lixo.
- Ah...
- Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena...
- Na verdade sou só eu.
- Mmmm. Notei também que o senhor usa muita comida em lata.
- É que eu tenho que fazer minha própria comida. E não sei cozinhar...
- Entendo.
- A senhora também...
- Me chame de você.
- Você também perdoe minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida
em seu lixo. Champignons, coisas assim...
- É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pratos diferentes. Mas como moro
sozinha, às vezes sobra...
(VERISSIMO, Luis Fernando. “O Lixo”.1981)
Assinale a inferência que se pode fazer a partir de leitura do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

As personagens parecem ter um baixo nível cultural.
O assunto “lixo” indica que os vizinhos eram íntimos.
O homem insinua a vontade de ser convidado para jantar.
O interesse de um vizinho pelo outro vinha de longa data.
Estavam preocupados com o desperdício de comida.

05 - LEIA A BIOGRAFIA.
EVA FURNARI
EVA FURNARI - Uma das principais figuras da literatura para crianças. Eva Furnari nasceu
em Roma (Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito
jovem, sua atração eram os livros de estampas e não causa estranhamento algum imaginá-Ia
envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-Ios...
Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes
Plásticas expondo, em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte
Moderna, em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco
atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais.
Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é,
contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega,
inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil FNLlJ.
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Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti
de "Melhor Ilustração" --Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho
(1998) setes láureas concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra.
Fonte: http:llcaracal. imaginaria. cam/autog rafas/evafurnari/index.html
O trecho que contém uma ideia de tempo é:
a)
b)
c)
d)
e)

“Eva Furnari nasceu em Roma”.
“radicando-se em São Paulo”.
“formando-se no ano 1976”.
“seu primeiro livro foi lançado pela Ática”.
“recebeu muitos prêmios".

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA
06 - NA ESCOLA DO BAIRRO, PARA CADA 4 MENINAS HÁ 5 MENINOS ESTUDANDO. SE
HÁ 580 MENINOS MATRICULADOS, QUANTOS ALUNOS ESTUDAM NA ESCOLA DO
BAIRRO?
a)
b)
c)
d)
e)

1244 alunos.
1044 alunos.
1074 alunos.
2037 alunos.
1404 alunos.

07 - A FAXINEIRA DA MINHA CASA TEM UM SALÁRIO DE R$ 845,00, MAS ELA NÃO
RECEBE ESSA QUANTIA INTEGRALMENTE. DO SALÁRIO, SÃO DESCONTADOS 8% PARA
A PREVIDÊNCIA SOCIAL. QUAL A QUANTIA QUE ESSA FAXINEIRA RECEBE?
a) R$ 768,50.
b) R$ 697,30.
c) R$ 685,50.
d) R$ 777,40.
e) R$ 777,60.

08 - LUCIANA TRABALHA EM UMA LOJA DE MÓVEIS. ELA GANHA 1,5% SOBRE O VALOR
DE CADA SOFÁ QUE VENDE. LUCIANA VENDEU UM SOFÁ POR R$ 8.200,00. QUANTO
GANHOU COM ESSA VENDA?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 123,00.
R$ 150,00.
R$ 820,00.
R$ 1.230,00.
R$ 132,00.
5

09 - DE UM QUARTEL, 1128 SOLDADOS DEVEM PARTIR PARA UM CAMPO DE
TREINAMENTO. CADA ÔNIBUS TRANSPORTA 36 SOLDADOS. PARA TRANSPORTAR
TODOS OS SOLDADOS DE UMA VEZ, QUANTOS ÔNIBUS O CAPITÃO DEVE REQUISITAR?
a)
b)
c)
d)
e)

35 ônibus.
32 ônibus.
40 ônibus.
60 ônibus.
33 ônibus.

10 - PARA CONSTRUIR A COBERTURA DE UMA QUADRA DE BASQUETE, 25 OPERÁRIOS
LEVARAM 48 DIAS. SE FOSSE CONSTRUÍDA UMA COBERTURA IDÊNTICA EM OUTRA
QUADRA E FOSSEM CONTRATADOS 30 OPERÁRIOS COM AS MESMAS QUALIFICAÇÕES
QUE OS PRIMEIROS, EM QUANTOS DIAS A COBERTURA ESTARIA PRONTA?
a)
b)
c)
d)
e)

42 dias.
40 dias.
30 dias.
45 dias.
35 dias.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO
DESCRITAS NA DA LEI ORGÂNICA DO SUS – LEI FEDERAL Nº 8080/90:
a) Fiscalizar as leis de trânsito.
b) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão
sobre a saúde humana.
c) Normatizar as leis de diretrizes e bases da educação.
d) Incentivar o baixo consumo de energia elétrica.
e) Regulamentar a coleta dos resíduos sólidos.

12 - A DENGUE É UMA DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (OBRIGATÓRIA). EM
QUE SITUAÇÃO O SERVIÇO DE SAÚDE DEVE NOTIFICAR À VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO?
a)
b)
c)
d)
e)

Somente quando há a confirmação do caso por exame laboratorial.
Somente ao atender um caso suspeito da doença.
Somente os casos encaminhados para internamento.
Somente quando o caso é grave.
Nenhuma das alternativas estão corretas.
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13 - DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUANTO À ORGANIZAÇÃO
DO SERVIÇO DE SAÚDE: “ART.198- AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
INTEGRAM UMA REDE __________________ E __________________ E CONSTITUEM UM
SISTEMA ÚNICO ORGANIZADO [...”
Nas alternativas abaixo, marque a alternativa que completa de forma correta o artigo
anterior:
a)
b)
c)
d)
e)

Pública / privada.
Complementar / suplementar.
Incluída / humanizada.
Regionalizada / hierarquizada.
Privada / suplementar.

14 - SÃO ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE ENDEMIAS:
( I ) realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrir foco.
( II ) levar os focos para o Ministério Público.
( III ) fazer de conta que não viu.
( IV ) realizar eliminação de criadouros e orientar a população com relação aos meios de
evitar a proliferação de vetores.
( V ) encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II, V.
b) II, IV, V.
c) I, IV, V.
d) II, III, IV.
e) III, IV, V.

15 - O MOSQUITO AESDES AEGYPTI PODE TRANSMITIR QUAIS DOENÇAS? ASSINALE A
ALTERNATIVA CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Leishmaniose e Leptospirose.
Dengue e Leishmaniose.
Febre Amarela e Leptospirose.
Dengue e Febre Amarela.
Febre amarela e malária.

16 - A DENGUE É UMA DOENÇA:
a)
b)
c)
d)
e)

Causada por uma bactéria.
Viral aguda e de rápida disseminação.
Crônica e não transmissível.
Crônica de disseminação lenta.
Nenhuma das alternativas estão corretas.
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17 - COLOQUE V PARA A ALTERNATIVA VERDADEIRA E F PARA A ALTERNATIVA FALSA.
(
) os imóveis deverão ser mantidos limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais
materiais “inservíveis”, drenados e aterrados, inclusive onde haja construção civil, ficando,
neste caso, também obrigado solidariamente o engenheiro responsável técnico pela obra
em andamento ou paralisada temporariamente.
(
) nos terrenos baldios e estabelecimentos onde são mantidos ou comercializados
materiais recicláveis de qualquer natureza, apontados pela Vigilância em Saúde do
Município como de risco à proliferação de mosquitos, os proprietários ou responsáveis não
são obrigados a manter os materiais sob cobertura apropriada.
(
) os estabelecimentos que exerçam as atividades de reciclagem ficam sujeitos ao
licenciamento ambiental como pré-requisito para liberação da licença sanitária.
( ) no cemitério municipal, é permitida a utilização de embalagens plásticas envolvendo
vasos de flores ou outros ornamentos.
Assinale a sequência correta:
a) V, F, V, F.
b) F, F, V, V.
c) V, V, F, F.
d) F, V, F, V.
e) V, V, V, F.

18 - ASSINALE A AFIRMAÇÃO CORRETA A RESPEITO DOS PRINCIPAIS SINTOMAS DA
DENGUE:
a) Febre com duração mínima de 07 (sete) dias, dor de garganta e sonolência.
b) Febre com duração máxima de 07 (sete) dias, dor de cabeça, dores no corpo e nas
articulações e manchas avermelhadas pelo corpo.
c) Febre com mais de 10 (dez) dias de duração, fraqueza e tosse.
d) Febre e icterícia (amarelão) nos olhos e na pele.
e) Febre de no máximo 01 (um) dia e dor de garganta.
19 - EM RELAÇÃO À SEQUÊNCIA DO CICLO DE VIDA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Pupa, ovo, larva e mosquito.
Ovo, mosquito, larva e pupa.
Mosquito, ovo, larva e pupa.
Ovo, larva, pupa e mosquito.
Ovo, pupa, mosquito e exúvia.
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20 - ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. O FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DIANTE DA NOTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO DE DENGUE DEVE
SEGUIR A SEGUINTE SEQUÊNCIA:
a) Unidades Básicas de Saúde – Vigilância Estadual – Vigilância Municipal – Ministério da
Saúde.
b) Vigilância Estadual – Unidades Básicas de Saúde – Ministério da Saúde - Vigilância
Municipal.
c) Unidades Básicas de Saúde – Vigilância Municipal – Vigilância Estadual – Ministério da
Saúde.
d) Vigilância Municipal - Ministério da Saúde – Vigilância Estadual – Unidades de Saúde.
e) Ministério da Saúde – Unidades Básicas de Saúde – Vigilância Estadual – Vigilância
Municipal.

21 - O RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO (RG) CONSISTE EM:
( I ) Atividade prévia e condição essencial para programação das operações de campo, de
pesquisa entomológica e tratamento químico.
( II ) Notificar os proprietários dos imóveis com criadouros do mosquito.
( III ) Realizar atividades educativas.
( IV ) número do RG do agente de endemias.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmação IV está incorreta.
b) Todas as afirmações estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação III está correta.
e) Todas as afirmações estão corretas.

22 - QUANTO À VISITA DOMICILIAR É INCORRETO AFIRMAR:
a) O servidor Agente de Combate a Endemias (ACE) iniciará a inspeção começando pela
parte externa (pátio, quintal ou jardim) seguindo pelo lado direito.
b) A inspeção do imóvel continua na parte interna, devendo iniciar pelos fundos, passando
de um cômodo a outro até chegar à frente.
c) Não precisa de licença para fazer a visita na residência, pois é sua obrigação.
d) Nas visitas ao interior das habitações, o servidor sempre pedirá a uma pessoa do
imóvel para acompanha-lo.
e) Transmitir informações sobre o trabalho realizado e cuidados com a habitação.
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23 - ASSINALE A ALTERNATIVA FALSA EM RELAÇÃO ÀS ATRIBUIÇÕES DO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS):
a) O ACS deve atuar de forma articulada com a equipe de controle de endemias.
b) O ACS não deve atuar de forma articulada com a equipe de controle de endemias, pois
são atividades distintas.
c) Atuar junto aos domicílios informando aos moradores sobre a doença, seus sintomas e
riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção.
d) Encaminhar ao ACE (Agente de Combate às Endemias) os casos de verificação de
criadouros de difícil acesso ou que necessitem de tratamento (uso de larvicida).
e) Comunicar ao enfermeiro supervisor e ao ACE (Agente de Combate às Endemias) os
imóveis fechados e recusas à visita.

24 - ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.
A rápida coleta de informações sobre casos suspeitos nas unidades de saúde e a
qualidade desses dados são essenciais para:
a)
b)
c)
d)

Desencadear as atividades educativas para a população.
Servir exclusivamente para arquivo de modo adequado das fichas de investigação.
Promover ações de prevenção no nível local.
Garantir boa comunicação entre as equipes destas unidades, vigilância epidemiológica
e entomológica.
e) Promover ações de controle no nível local.

25 - É CORRETO AFIRMAR:
a) Os agentes de endemias não precisam examinar todos os criadouros, somente se tiver
água parada.
b) Os depósitos vazios dos imóveis, que possam conter água, devem ser mantidos secos,
tampados e protegidos da chuva.
c) Ao encontrar foco, o morador não precisa ser notificado.
d) Depósito tratado é aquele que o agente eliminou a água.
e) A única função do agente de combate a endemias é realizar palestras educativas.
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