ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

CONCURSO PÚBLICO
PROVA PARA CARGO DE:

AGENTE DE ENDEMIAS
* 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 26/11/2012, no site www.conpass.com.br.
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital
do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA de 17/09/2012.
* 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: 25 DE NOVEMBRO DE 2012

PARTE I – AGENTE DE ENDEMIAS
01 - Assinale a alternativa que corresponde à Lei que
define o Financiamento e a Participação Popular no
Sistema Único de Saúde e à Lei que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, respectivamente?
A) 8.142/90 e 9.782/99
B) 8.080/90 e 9.787/99
C) 9961/00 e 1.651/95
D) 8.142/90 e 9.787/99
E) 8.080/90 e 9961/00
02 - Qual a Norma Operacional Básica que redefiniu o
Modelo de Gestão da Saúde?
A) NOB/96
B) NOB/93
C) NOAS/00
D) NOB/91
E) NOB/92
03 - Assinale a alternativa que apresenta a definição
correta de Doença Sazonal?
A) Doença incurável.
B) Doença que atinge pessoas durante o ano todo.
C) Doença que ocorre em determinadas épocas do
ano.
D) Doença infectocontagiosa.
E) Doença que ocorre em apenas uma região.
04 - “Doença infecto contagiosa que atinge a pele e nervos
periféricos com grande potencial incapacitante”. Este é o
conceito de qual doença?
A) Tuberculose
B) Hanseníase
C) Calazar
D) Dengue
E) Rubéola
05 - O Sarcoma de Kaposi pode aparecer em pacientes que
apresentam qual das doenças a seguir?
A) Varíola
B) Herpes zoster
C) Sífilis
D) Condiloma
E) AIDS
06 - Onde se desenvolvem as formas intermediárias do
Schistosoma mansoni?
A) No homem
B) Na água
C) No solo
D) No caramujo
E) No ar
07 - A Malária é uma doença autóctone da Região Norte.
Assinale o nome do vetor responsável por sua transmissão:
A) Aedes aegypti
B) Anopheles
C) Haemagogus
D) Flebótomo
E) Trypanosoma cruzi

08 - A
seguir?
A)
B)
C)
D)
E)

vacina BCG protege contra qual das doenças a
Hepatite B
Rubéola
Meningite
Tuberculose
Poliomielite

09 - De acordo com a Lei 11.350/06 assinale a única
alternativa que corresponde a atribuição do Agente de
Combate às Endemias:
A) Exercício de atividades de vigilância, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde.
B) Utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sócio-cultural da comunidade.
C) Promoção de ações de educação para a saúde
individual e coletiva.
D) Registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde.
E) Estímulo à participação da comunidade nas
políticas públicas voltadas para a área da saúde.
10 - São requisitos básicos exigidos ao Agente de
Endemias, de acordo com a Lei 11.350/06?
A) Haver concluído 3º grau.
B) Morar próximo ao local de trabalho e haver
concluído o ensino fundamental.
C) Haver concluído o 3º grau e morar próximo ao
local de trabalho.
D) Haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada e
morar próximo ao local de trabalho.
E) Haver concluído, com aproveitamento, curso
introdutório de formação inicial e continuada e
haver concluído o ensino fundamental.
11 - Qual das doenças a seguir apresenta exantemas?
A) Pericardite
B) Câncer de pâncreas
C) Esclerose múltipla
D) Sarampo
E) Tuberculose
12 - Qual das seguintes doenças não possui vetores
envolvidos na sua transmissão?
A) Esquistossomose
B) Dengue
C) Febre amarela
D) Malária
E) Calazar
13 - São considerados reservatórios da Leishmaniose
Visceral na área rural:
A) Cães domésticos
B) Pessoas
C) Raposas
D) Gatos
E) Aves

14 - Assinale a alternativa que se refere à definição de
Notificação Compulsória de Doenças:
A) Trata-se do estado clínico, independentemente de
origem ou fonte, que represente ou possa
representar um dano significativo para os seres
humanos.
B) É o dano à integridade física, mental e social dos
indivíduos provocado por circunstâncias nocivas,
como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e
lesões.
C) São agravos que ocorrem em números maiores do
que o esperado em uma comunidade ou região, ou
durante uma estação do ano e por isso não
recebem importância sanitária das autoridades.
D) É a comunicação da ocorrência de casos
individuais, agregados de casos ou surtos,
suspeitos ou confirmados, do rol de agravos
relacionados em Portaria Ministerial, que deve ser
feita às autoridades sanitárias por profissionais de
saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das
medidas de controle pertinentes.
E) Doença infecciosa que é rapidamente disseminada
a muitas pessoas, mas que acaba em pouco tempo,
não tendo nenhuma importância epidemiológica.
15 - São formas de transmissão da Varicela, exceto:
A) Gotículas de saliva
B) Água
C) Contato
D) Aérea
E) Fômites
16 - Muitas doenças exantemáticas se apresentam de forma
parecida, por isso é importante saber diferenciá-las. Dessa
forma, o Sinal de Pastia é característico de qual doença?
A) Escarlatina
B) Dengue
C) Sarampo
D) Rubéola
E) Enterovirose
17 - São considerados sinais de perigo na Dengue
hemorrágica, exceto:
A) Dor abdominal intensa e mantida
B) Vômitos persistentes
C) Hipotermia, com sudorese e prostração
D) Febre
E) Sonolência ou apatia
18 - Febre, rigidez de nuca e alteração da consciência, são
sinais de qual doença?
A) Hanseníase
B) Doença de Chagas
C) Esquistossomose
D) Doença de Crohn
E) Meningite

19 - Quantas são as doses necessárias para completar o
esquema de vacinação contra o tétano?
A) 2 doses.
B) 1 dose.
C) 3 doses.
D) 4 doses.
E) 6 doses.
20 - Qual a idade mínima que a criança deve iniciar a
vacinação contra a tuberculose?
A) 2 meses de idade
B) 1 mês de idade
C) Ao nascer
D) 1 ano de idade
E) 15 meses de idade
PARTE II – SAÚDE PÚBLICA
21 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde
(NOAS) trata de qual aspecto relacionado ao Sistema
Único de Saúde (SUS)?
A) Municipalização
B) Gestão plena do Sistema
C) Piso da Atenção Básica
D) Regionalização
E) Conselhos de Saúde
22 - Qual das Conferências de Saúde teve pela primeira
vez a participação da população?
A) 10ª Conferência
B) 8ª Conferência
C) 11ª Conferência
D) 9ª Conferência
E) 7ª Conferência
23 - A distribuição dos representantes nos Conselhos de
Saúde deve ser paritária. Nesse caso, qual a porcentagem
dos representantes dos profissionais de saúde nos
Conselhos?
A) 25%
B) 50%
C) 30%
D) 15%
E) 60%
24 - Assinale qual das doenças não é de Notificação
Compulsória:
A) AIDS
B) Tuberculose
C) Hipertensão
D) Sarampo
E) Doença de Chagas
25 - Qual o microorganismo causador da Dengue?
A) Bactéria
B) Fungo
C) Príon
D) Vírus
E) Larva

26 - Até que idade deverá ser administrada a vacina contra
a Poliomielite em situação de campanha?
A) 3 anos 11 meses e 29 dias
B) 6 meses
C) 2 meses
D) 5 anos 11 meses e 29 dias
E) 4 anos 11 meses e 29 dias
27 - Assinale qual dos Programas fornece gratuitamente os
medicamentos para os pacientes hipertensos e diabéticos
cadastrados?
A) Tuberculose
B) Hanseníase
C) HIPERDIA
D) DST/AIDS
E) Pré-Natal
28 - Qual das seguintes doenças ainda não possui vacina?
A) Caxumba
B) Gripe A H1N1
C) Hepatite B
D) AIDS
E) Rubéola
29 - Qual a ficha usada pelos agentes comunitários de
saúde para cadastramento das famílias de suas microáreas?
A) Ficha A
B) Relatório SSA2
C) Ficha PMA2
D) Ficha B-HA
E) Relatório-SSA4
30 - São medidas de controle da hanseníase, exceto:
A) Internamento de pacientes
B) Campanhas educativas
C) Exame de comunicantes
D) Diagnóstico precoce
E) Tratamento de pacientes

PARTE III PORTUGUÊS
As questões de 31 a 36 referem-se ao texto seguinte:
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés onde Iara, mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra planeta água... Terra planeta água
Terra planeta água.
ARANTES, Guilherme. Planeta Água.
Disponível em: http://letras.terra.com.br/guilhermearantes/46315/.
Acesso em: 24 fev. 2009.
31- Das afirmações seguintes:
I- Através dos versos 6 e 8 é possível afirmar que as águas
do rio representam a vida para muitas pessoas, pois
fertilizam o sertão e matam a sede da população.
II- No texto o autor descreve o caminho percorrido pela
água desde o seu nascimento.
III- O texto faz referência apenas ao movimento das águas.
A) Estão corretos apenas os itens I e III.
B) Estão corretos apenas os itens II e III.
C) Todos estão corretos.
D) Estão corretos apenas os itens I e II.
E) Apenas o item I está correto.
32- Das afirmações seguintes:
I- Em algumas passagens do texto, o compositor atribui a
seres não humanos características próprias de seres
humanos.
II- Os verbos que aparecem no texto estão no pretérito
perfeito do indicativo, pois indicam fatos em curso, em
pleno desenvolvimento.
III- Para expressar que as inundações trazem destruição,
tristeza e choro, o autor usou o verso 21.
A) Estão corretos apenas os itens II e III.
B) Estão corretos apenas os itens I e II.
C) Todos estão corretos.
D) Apenas o item I está correto.
E) Estão corretos apenas os itens I e III.

33- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo”,
o termo destacado assume a função sintática de:
A) adjunto adnominal
B) adjunto adverbial
C) objeto direto
D) objeto indireto
E) predicativo do sujeito
34- Nos versos “Água que o sol evapora / pro céu vai
embora”, o sujeito de evapora e o seu complemento são,
respectivamente:
A) água / sol
B) sol / céu
C) céu / água
D) sol / água
E) água / céu
35- Fazem parte da mesma regra de acentuação gráfica o
seguinte par:
A) água – íris
B) véu – igarapés
C) lágrimas – água
D) céu – deságua
E) igarapés – íris
36- No verso “Água que nasce na fonte serena do mundo”
identificamos:
A) 01 ditongo crescente e 01 dígrafo.
B) 01 hiato e 04 dígrafos.
C) 01 ditongo crescente e 04 dígrafos.
D) 01 ditongo decrescente e 04 dígrafos.
E) 01 ditongo decrescente e 01 dígrafo
37- O sinal indicativo de crase foi usado corretamente em
todas as frases, exceto em:
A) Amanhã devo ir à praia.
B) Ele comprou o relógio à vista.
C) A cidade à qual iremos possui praias belíssimas.
D) O diretor fez referência à ela.
E) Fez um gol à Pelé.
38- A vírgula foi usada com o objetivo de separar o aposto
no seguinte exemplo:
A) Ansioso, ele aguardava a divulgação dos
resultados.
B) São Paulo, o maior parque industrial das Américas
tem sérios problemas de poluição.
C) Filha, venha lavar a louça.
D) Pedro, como era esperado, não apareceu.
E) Havia, contudo, uma proposta em contrário.
39- A concordância está correta em todas as frases, exceto
em:
A) Vendem-se casas de veraneio.
B) A multidão gritava entusiasmada.
C) Fui eu que falei.
D) Haviam muitos livros na biblioteca.
E) Os responsáveis somos nós.

A questão 40 refere-se a tira seguinte:

40- No
oração:
A)
B)
C)
D)
E)

primeiro quadrinho identificamos um exemplo de
coordenada sindética adversativa
coordenada sindética explicativa
coordenada sindética conclusiva
coordenada sindética alternativa
coordenada sindética aditiva

