
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE 
 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Saúde Pública 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/09/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula X do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE, Republicado po Incorreção em 16/07/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE DE ENDEMIAS 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE DE ENDEMIAS 
 
01 - “Antropozoonose, provocada por um arbovírus que 
apresenta dois ciclos epidemiológicos distintos: um urbano 
e outro silvestre. A doença, em ambos os ciclos, se 
apresenta clinicamente da mesma forma, diferindo apenas 
quanto ao vetor, ao ambiente de transmissão e ao 
hospedeiro. Trata-se de uma doença sazonal, com maior 
registro de casos entre os meses de janeiro e abril, com 
ciclos que ocorrem em média a cada cinco a sete anos”. 
Trata-se de qual doença? 

A) Febre amarela 
B) Dengue 
C) Malária  
D) Carbúnculo 
E) Esquistossomose  

 
02 - Qual dos seguintes serviços deve ser imediatamente 
acionado em caso de surtos humanos de doenças 
contagiosas? 

A) Vigilância Epidemiológica 
B) Vigilância Sanitária 
C) Prefeitura 
D) Secretaria Estadual de Saúde 
E) Ministério da Saúde 

 
03 - Em Epidemiologia, uma doença contagiosa que se 
espalha por diversos países em curto espaço de tempo é 
considerada uma situação de: 

A) Surto   
B) Pandemia  
C) Epidemia 
D) Sazonalidade 
E) Transversalidade  

 
04 - Quantos são os sorotipos da Dengue atualmente 
autóctones do Rio Grande do Norte? 

A) 3 
B) 1 
C) 4 
D) 2 
E) 5 

 
05 - Os vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana 
são insetos flebotomíneos conhecidos popularmente no 
Brasil como? 

A) Barbeiro 
B) Beribéri 
C) Pernilongo 
D) Mosquito prego 
E) Mosquito palha 

 
06 - Qual dos seguintes é considerado o reservatório 
vertebrado selvagem da Dengue? 

A) Tatu 
B) Onça 
C) Ser humano 
D) Macaco 
E) Javali   

 
 
 
 

07 - Qual o gênero do vírus causador da Dengue? 
A) Alpharetrovirus  
B) Betaretrovirus 
C) Gammaretrovirus 
D) Flavivírus 
E) Deltaretrovirus 

 
08 - Em relação à Dengue são objetivos da visita domiciliar 
realizada pelo Agente de Endemias, exceto: 

A) Promover reuniões com a comunidade, com o 
objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e 
controle da dengue. 

B) Informar os moradores sobre as doenças, seus 
sintomas e riscos sobre o agente transmissor e 
medidas de prevenção. 

C) Informar o responsável pelo imóvel, sobre a 
importância da verificação da existência de larvas ou 
mosquitos transmissores da dengue. 

D) Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável, 
para identificar locais e objetos que sejam ou possam 
se transformar em criadouros de mosquito transmissor 
da dengue. 

E) Orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel na 
remoção, destruição ou vedação de objetos que 
possam se transformar em criadouros de mosquitos. 

 
09 - “Conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que 
guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar, as ações de um 
grupo em particular, ou é o estudo sistemático da argumentação 
sobre como nós devemos agir”. Este conceito refere-se a: 

A) Ética  
B) Prevenção 
C) Tratamento 
D) Doença 
E) Agravo 

 
10 - Existe mais de cem tipos de plasmódio, o parasita da 
malária que infectam o homem. Qual dos tipos é considerado o 
menos grave? 

A) Plasmodium vivax 
B) Plasmodium falciparum 
C) Plasmodium ovale 
D) Plasmodium anopheles  
E) Plasmodium malariae 

 
11 - Em relação à transmissão da Malária, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) É transmitida através da transfusão sanguínea. 
B) Só é transmitida através da picada de mosquitos 

fêmeas do gênero Anopheles. 
C) É transmitida através do compartilhamento de 

seringas. 
D) É transmitida através de acidente com material pérfuro 

cortante. 
E) É transmitida através da transmissão neonatal. 

 
12 - Ainda em relação à Malária assinale, qual dos plasmódios 
é responsável pela febre terçã maligna? 

A) Plasmodium falciparum 
B) Plasmodium malariae 
C) Plasmodium vivax 
D) Plasmodium ovale 
E) Plasmodium anopheles 



 

 

 

  

13 - Por quantas fases passa o parasita causador da 
esquistossomose durante o seu ciclo evolutivo? 

A) Uma 
B) Três 
C) Quatro 
D) Duas 
E) Cinco  

 
14 - Assinale aquele que representa o hospedeiro 
intermediário da Esquistossomose: 

A) Larva 
B) Inseto 
C) Caramujo 
D) Roedor 
E) Felino  

 
15 - Qual o modo de transmissão da Esquistossomose? 

A) Através da transfusão sanguínea. 
B) Através de gotículas de saliva. 
C) Através das secreções durante o ato sexual. 
D) Através do beijo. 
E) Através do banho em águas contaminadas com 

cercarias. 
 

16 - Assinale a alternativa onde nenhum dos agravos é de 
notificação compulsória: 

A) Hanseníase, tuberculose e erisipela. 
B) Lúpus, vitiligo e doença de chagas. 
C) Malária, esquistossomose e H1N1. 
D) Vitiligo, doença de creutzfeldt-jakob e violência 

doméstica. 
E) Dermatite de contato, molusco e acrocórdon. 

 
17 - “O estudo dos padrões da ocorrência de doenças em 
populações humanas e seus fatores determinantes”. Refere-
se ao conceito de: 

A) Ecologia 
B) Meio ambiente 
C) Epidemiologia 
D) Vigilância ambiental 
E) Vigilância sanitária 

 
18 - Qual o objetivo dos indicadores de saúde? 

A) Descobrir surtos de doenças. 
B) Desenvolver novas vacinas. 
C) Aumentar o repasse financeiro aos municípios. 
D) Determinar o aparecimento de novas doenças. 
E) Quantificar a saúde e permitir comparações na 

população. 
 

19 - Taxa bruta de mortalidade refere-se a qual indicador? 
A) Socioeconômico 
B) Demográfico 
C) Mortalidade 
D) Morbidade 
E) Cobertura  

 
20 - Taxa de trabalho infantil refere-se a um indicador: 

A) Fatores de risco 
B) Socioeconômico 
C) Morbidade 
D) Recursos 
E) Demográfico 

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - De acordo com a Lei 8.080/90, em relação às atividades 
que fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta? 

A) Ações de políticas públicas exceto de saneamento 
básico. 

B) Ações de vigilância sanitária. 
C) Ações de Vigilância epidemiológica. 
D) Ações de Saúde do trabalhador. 
E) Ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

terapêutica. 
  

22 - Estão previstas na Lei 8.142/90, as seguintes instâncias 
colegiadas: 

A) Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação Social. 
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
C) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 

Estratégia de Saúde da Família. 
D) Bolsa família e Secretaria de Saúde. 
E) Prefeitura e Secretaria de Saúde.   

 
23 - São Programas da Atenção Primária, exceto: 

A) Programa de Hanseníase 
B) Programa de Saúde da Mulher 
C) Programa de DST/AIDS 
D) Programa de Saúde do Idoso 
E) Programa de Transplantes 

 
24 - Qual das seguintes doenças tem grande importância 
epidemiológica no Brasil e encontra-se em 2º lugar no mundo 
em número de casos? 

A) Esquistossomose 
B) Malária 
C) Hanseníase 
D) Tuberculose 
E) AIDS 

 
25 - Qual o nome do programa no qual os remédios são 
fabricados em embalagens especiais e vendidos na medida 
exata que o consumidor precisa? 

A) Medicamento Fracionado 
B) Farmácia Popular 
C) Remédio Para Todos 
D) Farmácia Toda Hora 
E) Medicamento Seguro 

 
26 - Qual o objetivo do Projeto Olhar Brasil? 

A) Realizar distribuição de óculos gratuitamente para os 
escolares e professores carentes da rede pública de 
ensino. 

B) Elaborar relatórios sobre problemas que afetam a 
visão de crianças de 2 a 12 anos. 

C) Contribuir para a redução da evasão escolar, a 
dificuldade de aprendizagem e por grandes limitações 
na qualidade de vida causadas pelas doenças que 
afetam a visão. 

D) Realizar construção de consultórios na área de 
oftalmologia em parceria com estados e municípios. 

E) Estimular a observação dos gestores municipais sobre 
as pessoas que desenvolvem problemas de visão. 

 



 

 

 

  

27 - De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), quantas são 
as doses recomendadas da Vacina Rotavírus? 

A) Apenas uma dose 
B) 3 doses e um reforço 
C) Duas doses e reforço a cada 10 anos 
D) Duas doses 
E) Três doses 

 
28 - Qual o Sistema utilizado pelo Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde para registro das informações 
coletadas durante as suas visitas domiciliares? 

A) SINAN 
B) SISVAN 
C) SIA-SUS 
D) SISREG 
E) SIAB 

 
29 - Assinale a alternativa que se refere a um profissional 
que não faz parte da equipe básica da Estratégia de Saúde 
da Família? 

A) Agente comunitário de saúde 
B) Enfermeiro 
C) Médico 
D) Nutricionista 
E) Técnico em enfermagem 

 
30 - A Política Nacional de Humanização existe desde 
2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das 
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública 
no Brasil  e incentivando trocas solidárias entre gestores, 
trabalhadores e usuários. Qual o programa responsável por 
esta política? 

A) Brasil Solidário 
B) Humaniza SUS 
C) Doação de Órgãos 
D) Quali SUS 
E) Projeto Expande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III – PORTUGUÊS 
 

As questões de 31 a 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

Sonhos 
 

Se eu ganhasse na loteria, 
compraria dez linhas 
de telefone 
e me desligaria do mundo... 
               

Acho um inferno a implicância  
desta casa. 
Bastou eu pegar no telefone, 
pra todo mundo precisar dele, 
pro pai reclamar dos impulsos, 
pra mãe falar que é vocação 
de telefonista,que é deslumbramento. 
 

Se fico meia horinha 
batendo papo com uma amiga 
ou com um paquera especial, 
vira guerra, tremor de terra, 
vira eclipse e terremoto! 
Interurbano então é fruto proibido 
e ai de mim se ousar!... 
 

Quando vem a conta 
no fim do mês, 
tenho de botar algodão nos ouvidos 
pra sobreviver a falatório. 
     

Se eu ganhasse na loteria, 
compraria dez linhas, 
falaria vinte horas por dia 
e ai de quem implicasse! 

(Cantigas de adolescer. 7. ed. São Paulo:  
Atual, 1992. p. 10.) 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. O eu lírico do poema vive uma situação que é muito 
comum em algumas famílias. 
II. O poema é construído em torno de duas situações: uma 
que o eu lírico imagina, e outra real, vivida no dia a dia. 
IIII. Na primeira e na última estrofes o eu lírico descreve 
sua realidade familiar. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens I e II estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
32 - Das afirmações seguintes: 
I. Os tempos e modo verbal predominantes na 2ª, 3ª e 4ª 
estrofes são presente e passado do modo subjuntivo. 
II. A palavra SE na primeira estrofe introduz o eu lírico a 
um mundo imaginário, hipotético. 
III. As formas verbais GANHASSE  e IMPLICASSE 
empregadas na última estrofe encontram-se no pretérito 
imperfeito do modo indicativo. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 



 

 

 

  

33 - Na primeira estrofe do poema é possível identificar a 
seguinte quantidade de dígrafos distintos: 

A) quatro 
B) três 
C) dois 
D) cinco 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
As questões de 34 a 36 referem-se ao texto seguinte: 
 

O cão, o galo e a raposa 
 
 Um cão e um galo que tinham feito amizade iam 
juntos por uma estrada. Quando veio a noite, o galo subiu em 
uma árvore, enquanto o cão se aninhou no oco de um tronco. 
Adormeceram. Como de costume, o galo cantou antes de o dia 
nascer. Uma raposa, escutando-o, correu até a árvore e pediu 
para ele descer: queria beijar um animal de voz tão bela. O 
galo respondeu-lhe: 
        - Acorde antes o porteiro que está dormindo ao pé da 
árvore. Quando ele acordar, descerei.  
   Quando a raposa foi conversar com o cão, ele saltou sobre 
ela e a despedaçou. [...] 

(Esopo. Fábulas. Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 103. 
 
34 - Das frases seguintes, identifique a que poderia ser a moral 
da fábula: 

A) Se descobrires um tesouro, cuidado com a sua vida. 
B) De semente ruim não nascem bons frutos. 
C) Quando nossos inimigos nos atacam, astuciosamente 

mandemos que eles se entendam com os mais fortes 
que eles. 

D) Não há nada, por mais perfeito que seja, que não seja 
passível de correção. 

E) Por maior que seja a tentação, devemos agir com 
cautela. 

 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. Na frase “Adormeceram” (1º parágrafo), o sujeito é 
desinencial. 
II. Na oração “o galo subiu numa árvore” o sujeito é 
composto. 
III. Na 2ª frase do 1º parágrafo do texto há uma oração com o 
sujeito posposto. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Todos estão incorretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - Na frase “Quando a raposa foi conversar com o cão, ele 
saltou sobre ela e a despedaçou”, identificamos: 

A) Três orações 
B) Duas orações 
C) Uma oração 
D) Quatro orações 
E) Cinco orações 

 
 
 
 
 
 

37 - O acento indicador de crase está corretamente usado em 
todos os itens, exceto em: 

A) O centro da cidade é muito movimentado essa hora do 
dia; por isso, prefiro vir à pé. 

B) O aluno foi levado à presença do diretor. 
C) Chegamos à biblioteca a uma hora da tarde e ela 

estava fechada! 
D) Um dia ainda hei de ir à França. 
E) Às vezes, levo meu irmão menor ao cinema. 

 
38 - A concordância nominal está incorreta em: 

A) As frutas custaram caras. 
B) Hoje estou meio gripada. 
C) É proibido entrada. 
D) Esta comida é pouco nutritiva. 
E) Fruta é bom. 

 
39 - Assinale a frase em que a vírgula foi empregada de forma 
incorreta: 

A) Marcelo, quando será o seu próximo show? 
B) Conversamos por toda manhã, sobre o passeio. 
C) Paulo, meu vizinho, é cantor de rock. 
D) Ele, por exemplo, deveria passear mais. 
E) Na sala, cadeiras e sofás vazios. 

 
40 - Assinale o item cujos vocábulos, respectivamente, 
preenche de forma correta os balões da tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) por quê / porque 
B) por que / porquê 
C) por que / por quê 
D) por quê / porquê 
E) por que / porque 

 
 

 
 

 


