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Agente de Combate às Endemias
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

25 questões

9 às 12h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

Estudos Sociais

3 questões

1. Assinale a frase que deve terminar com um ponto
de interrogação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Nossa que desaforo
Onde queres colocar isso
Que maravilhoso o dia de hoje
Se quiseres, podes me procurar
Dentro de dois dias vai sair o resultado, disse o
professor

2. Assinale a frase em que a inicial maiúscula está
corretamente empregada.
a. ( X ) Natal e Páscoa são festas cristãs.
b. ( ) Percorri o país de Norte a Sul.
c. ( ) Na Segunda- feira sairá o resultado do
concurso.
d. ( ) Na Primavera e no Verão os dias são mais
bonitos.
e. ( ) Nos meses de Janeiro e Fevereiro temos férias
escolares.

3. Assinale a frase correta quanto à concordância.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Entrou pela porta, agora, dois chefes do setor.
Fazia muita bagunça aqueles meninos levados.
Já chegou as encomendas solicitadas.
Solicitou revisão das provas aquele aluno.
Comprei dois quilos de carne que custou
trinta real.

4 questões

4. Segundo o IBGE (dados de 2010), a população residente do município de Bombinhas é de
aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

7 mil habitantes.
14 mil habitantes.
140 mil habitantes.
240 mil habitantes.
Menos de 10 mil habitantes.

5. Qual é a data em que comemoramos o aniversário
de Bombinhas?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

15 de março
31 de março
15 de abril
28 de julho
13 de dezembro

6. Segundo autores, um navegador a serviço da
Espanha foi um dos primeiros europeus a chegar à
nossa região. Quem foi?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Vasco da Gama
Sebastião Caboto
Frei Junípero Sierra
Pedro Álvares Cabral
Pero Nuñes Cabeza de Vaca

7. As tradições e os costumes da maioria da população local de Bombinhas foram herdados da cultura:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Alemã.
Italiana.
Farroupilha.
Francesa.
Açoriana.
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Matemática

3 questões

Higiene e Segurança no Trabalho

5 questões

8. João e Maria foram ao supermercado. João comprou três sacolas de maçã com 13 unidades em cada
sacola, e 4 unidades de pera. Maria comprou um terço
do número de maçãs que João e o dobro de peras.

11. Como é chamado o processo em que parasitas,
micróbios e substâncias tóxicas que prejudicam a
saúde humana entram em contato com os alimentos,
durante a manipulação?

Portanto, o número total de peras e maças que João e
Maria compraram juntos foi:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

39.
59.
64.
69.
71.

9. João, José e Rafael trabalham juntos em um lava
carros e ao final de um dia ganham R$258,00. Deste
valor, Rafael ficará com a metade e João e José dividirão igualmente o restante.
Portanto o valor que João receberá é igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 64,00.
R$ 64,50.
R$ 69,50.
R$ 129,00.
R$ 128,50.

10. Os 50 jogadores de três times de futebol de uma
mesma cidade foram viajar a uma competição, sendo
levados em vários carros com capacidade para no
máximo 5 jogadores. Sabe-se que jogadores do mesmo
time somente dividiram carro entre eles, e que o
número de jogadores em cada carro do mesmo time é
igual. Sabe-se ainda que os 20 jogadores do time A dividiram 4 carros, os times B e C têm 5 jogadores a menos
que o time A e que cada carro do time B contava com
dois jogadores a mais do que em um carro do time C.
Portanto, o número de carros que foram utilizados
para a viagem dos times de futebol foi igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

9.
10.
12.
13.
15.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Cocção
Limpeza
Elaboração
Contaminação
Higienização

12. Como é conhecido o conjunto de ações, tais
como: lavar as mãos, escovar os dentes, limpar as
unhas e tomar banho?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Higiene pessoal
Limpeza ambiental
Segurança alimentar
Bom comportamento
Educação para o trabalho

13. Como é chamada a alimentação em que se ingerem todos os alimentos de forma equilibrada, ou seja,
respeitando a qualidade e a quantidade necessária de
cada um?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dieta restritiva
Nutrição básica
Alimentação saudável
Alimentação reforçada
Complementação alimentar

14. Que atitude devemos adotar ao efetuarmos a
manutenção em equipamentos elétricos ligados permanentemente a rede, tais como: lâmpadas, chuveiros
e outros equipamentos?
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Cortar os fios com alicate.
Utilizar escada de madeira.
Usar somente alicate metálico.
Desligar o disjuntor (chave de energia),
na caixa de distribuição.
) Acender a lâmpada mais próxima.
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15. Em caso de socorro a acidentado com queimadura identificada como de primeiro grau, o atendimento preliminar deve limitar-se a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

aplicar pomada para aliviar a dor.
aplicar creme dental.
aplicar pó de café.
lavar com água morna.
lavar o ferimento com água corrente na temperatura normal.

Legislação Municipal

17. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), a administração,
observando o relevante interesse público municipal,
poderá converter 15 dias das férias em abono pecuniário, desde que seja requerido pelo servidor com
pelo menos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 dias de antecedência.
15 dias de antecedência.
30 dias de antecedência.
45 dias de antecedência.
60 dias de antecedência.

2 questões

16. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
Complementar 7/02 do Município de Bombinhas (SC).

Conhecimentos Específicos

a. (

18. Sobre a investigação epidemiológica, analise
as situações apresentadas abaixo ocorridas em uma
Unidade Básica de Saúde do município e assinale a
alternativa que indica uma situação na qual não há
necessidade de uma investigação epidemiológica.

b.

c.

d.

e.

) Classe é o conjunto de carreiras, que indica a
quantidade e qualidade da força de trabalho
necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da administração municipal.
( X ) Carreira é o agrupamento de classes de cargos,
dispostos de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão
ou entidade.
( ) Quadro é o encargo de atribuições além das
específicas do cargo, atribuído ao servidor
efetivo por cujo desempenho perceberá vantagem acessória.
( ) Cargo público é o conjunto de atribuições
deferidas a cada categoria profissional ou
cometidas individualmente a determinados
servidores para desempenhá-las na forma da
Lei. As funções podem ser de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo
efetivo, ou para a contratação temporária,
quando consideradas de excepcional interesse público.
( ) Função pública é o conjunto de carreiras, que
indicam a quantidade e qualidade da força de
trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da administração
municipal.

8 questões

a. (

b.

c.

d.

e.

) Nas últimas semanas foram notificados cinco
novos casos de suspeita de dengue em diferentes pontos do bairro.
( ) Três pessoas foram atacadas por cães e procuraram atendimento na Unidade Básica de
Saúde na última semana.
( ) Uma criança do bairro foi hospitalizada com
sintomas de febre alta repentina, vômito, fortes dores de cabeça e rigidez na nuca.
( ) Vários moradores de um loteamento precário
procuraram atendimento na Unidade Básica
de Saúde no último mês com queixas de diarreia e vômito que, de acordo com os relatos,
vêm afetando tanto adultos quanto crianças.
( X ) A campanha de vacinação contra a gripe
nos idosos não atingiu a meta de cobertura,
aumentando significativamente o número
de idosos que procuraram atendimento na
Unidade Básica de Saúde com complicações
decorrentes da gripe.
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19. Analise o texto abaixo:
De acordo com a Lei 8.142/90, Conferência de Saúde e
                    são as
instâncias            de participação da
comunidade no Sistema Único de Saúde.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Comissão de Saúde • colegiadas
Conselho de Saúde • deliberativas
Associação Comunitária • deliberativas
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) •
permanentes
e. ( ) Plano de Saúde • colegiadas

20. Analise as definições abaixo:
1. Doença infecciosa, febril, causada pelo parasita do gênero Plasmodium.
2. Transmitida ao homem por insetos vetores ou
transmissores, os flebotomíneos.
3. Provocada por um arbovírus do gênero flavivirus, sendo transmitida por diferentes espécies
dos mosquitos Aedes e Haemogogus.

22. Assinale a alternativa correta de acordo com as
Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de
Epidemias da Dengue.
a. (
b.

c.

d.

e.

23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ).
(

Assinale a alternativa que indica corretamente as
definições apresentadas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1. Dengue; 2. Malária; 3. Febre Amarela.
1. Malária; 2. Febre Amarela; 3. Dengue.
1. Malária; 2. Leishmaniose; 3. Febre Amarela.
1. Febre Amarela; 2. Leishmaniose; 3. Dengue.
1. Febre Amarela; 2. Malária; 3. Leishmaniose.

21. Com relação à leishmaniose, assinale a alternativa
que contém uma medida preventiva contra a doença.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

Utilizar repelente.
Tomar a vacina contra a doença.
Higienizar as mãos com frequência.
Evitar o contato com águas onde existam os
caramujos.
e. ( ) Evitar contato com águas provenientes de
enchentes e esgotos.
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) Os casos suspeitos de dengue não devem ser
notificados, apenas os já diagnosticados.
( ) Ao detectar um caso de dengue, a Atenção
Básica solicita à Vigilância Epidemiológica que
realize o preenchimento da ficha de notificação (FIN).
( ) As diretrizes nacionais preconizam como ideal
a disponibilidade de um Agente de Combate
às Endemias para cada 10 imóveis.
( ) A visita domiciliar para investigação dos focos
do mosquito da dengue é realizada nos casos
em que foi diagnosticada a doença em pelo
menos um dos moradores do domicílio.
( X ) O Agente de Combate às Endemias deve
atuar junto ao Agente Comunitário de Saúde
mesmo em períodos não epidêmicos da
dengue.

(
(

) Epidemia é a ocorrência de um agravo dentro
de um número esperado de casos para aquela
região, naquele período de tempo.
) Incidência é a ocorrência de um agravo acima
da média histórica de sua ocorrência.
) Para definir se há uma epidemia, é necessário
conhecer os níveis habituais de ocorrência do
agravo na população de determinada área
naquele período de tempo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•F
V•F•V
F•V•F
F•F•V
F•F•F
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24. Com relação à dengue e sua forma de transmissão, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A pessoa infectada pela dengue pode transmitir a doença a outras pessoas sadias através
do contato com as secreções.
b. ( ) Se uma mulher grávida é contaminada pelo
vírus da dengue, seu bebê também será
contaminado.
c. ( X ) Se um mosquito Aedes Aegypti que não
esteja contaminado com o vírus da dengue
picar uma pessoa que esteja com dengue,
este mosquito ficará contaminado, e todos os
seus ovos poderão transmitir a doença.
d. ( ) Se um mosquito picar uma pessoa que já teve
dengue mas que está curada, esta não desenvolverá a doença novamente, devido a presença de anticorpos produzidos no primeiro
contato com o vírus.
e. ( ) Há dois tipos de vírus que causam a dengue, e
dependendo do vírus transmitido, a doença
assume características e sintomas bem diferentes: um causa a dengue hemorrágica e
outro, a dengue febril.

25. Com relação à legislação que regulamenta a
incorporação do Agente de Combate às Endemias
(ACE) na atenção primária à saúde, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Nenhum ACE poderá estar cadastrado em
mais de uma equipe de SF.
b. ( ) A carga horária prevista na legislação para o
ACE é de 30 horas semanais.
c. ( ) O ACE só pode ser vinculado às equipes de
Saúde da Família que não possuem Agentes
Comunitários de Saúde.
d. ( ) O número de ACEs que vão compor cada
equipe de SF deve ser definido pelos profissionais da Vigilância Sanitária do município,
que supervisionarão o trabalho do ACE.
e. ( ) As equipes de Saúde da Família que não possuem ACE não realizam ações de vigilância
em saúde.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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