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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“AGENTE DE ENDEMIAS” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Quando uma doença ultrapassa as fronteiras de uma nação podendo espalhar-se por mais 

continentes ou por todo mundo, causando inúmeras mortes transforma-se em: 

A) Endemia. 

B) Pandemia. 

C) Epidemia. 

D) Surto. 

 

02. “São denominadas de _________________________ aquelas doenças bastante conhecidas, que estavam 

controladas, ou eliminadas de uma determinada região, e que vieram a ser reintroduzidas.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Emergentes. 

B) Reemergentes. 

C) Epidemiológicas. 

D) Recidivantes. 

 

03. Quanto aos riscos que a vigilância sanitária combate e que o Agente de Controle de Endemias 

(ACE) deve verificar, caracterizamos Riscos institucionais: 

A) Quando, por exemplo, ocorre a comercialização de alimentos sem padrão de identidade de 

qualidade; isto resulta no não atendimento das necessidades básicas de alimentação de 

quem compra o produto. 

B) Observados em processos de produção e comercialização de alimentos e outros produtos, 

por exemplo, desenvolvidos em locais insalubre; falta de equipamentos de proteção 

individual (goros, botas, aventais e mascaras) para profissionais. 

C) Surge quando o esgoto, o lixo e a água usada em locais públicos não têm um destino 

adequado, com a presença de vetores como ratos, baratas e insetos. 

D) Quando um local público apresenta riscos à saúde individual e coletiva em função de seus 

aspectos físicos, higiênicos e sanitários. 

 



 

3 

04. É importante ressaltar que todos os componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) têm atribuições de normatizar e fiscalizar em caráter complementar e dentro dos princípios 

da: 

A) Hierarquização e descentralização das ações. 

B) Regionalização e descentralização das ações. 

C) Hierarquização e regionalização das ações. 

D) Regionalização e Integralização das ações. 

 

05. Com relação à Cólera, é incorreto o que se afirma em: 

A) A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda causada pelo Vibrio cholerae. 

B) A sujeira e os esgotos a céu aberto influenciam no aumento de casos de doenças. 

C) A cólera é uma doença típica de regiões que sofrem problemas de habitação precária (pau-a-

pique). 

D) O micro-organismo causador da doença é sensível ao dessecamento, exposição ao sol, cloro e 

outros desinfetantes, fervura, pH menor do que 5 e à competição com outros. 

 

06. Com relação às medidas de prevenção que devem ser dadas pelo ACE (Agente de Combate a 

Endemias) à comunidade para o controle da Cólera, leia as afirmativas e assinale a alternativa 

correta: 

I - Lavar as mãos com água e sabão antes de comer e preparar alimentos e após usar o banheiro. 

II - Beber somente água tratada ou de qualidade. 

III - Consumir somente frutas e verduras desinfetadas. 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

07. Para desinfetar frutas e verduras para consumo humano, a orientação dada pelo ACE (Agente de 

Combate a Endemias) a sua comunidade será: 

A) Mergulhar as folhas e frutas em solução de hipoclorito de sódio 2,5%, na proporção de 1 

colher das de sopa para cada 1 litro de água, e deixar agir por 30 minutos. 

B) Mergulhar as folhas e frutas em solução de hipoclorito de sódio 2,5%, na proporção de 1 

colher das de sopa para cada 1 litro de água, e deixar agir por 60 minutos. 
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C) Mergulhar as folhas e frutas em solução de hipoclorito de sódio 2,5%, na proporção de 1 

colher das de sopa para cada 5 litros de água, e deixar agir por 30 minutos. 

D) Mergulhar as folhas e frutas em solução de hipoclorito de sódio 2,5%, na proporção de 1 

colher das de sopa para cada 5 litros de água, e deixar agir por 60 minutos. 

 

08. O desenvolvimento completo do mosquito da dengue ocorre através de metamorfose completa, 

compreendendo: 

A) 2 fases: larval e adulto. 

B) 3 fases: larva, pupa e adulto. 

C) 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. 

D) 5 fases: ovo, larva, cepa, pupa e adulto. 

 

09. O primeiro sintoma da Dengue Clássica ocorre com a manifestação de: 

A) Dores nas articulações. 

B) Febre alta – 39º a 40º C. 

C) Dores nos olhos (retrocular). 

D) Diarreia e vômitos. 

 

10. Devido ao crescimento populacional com condições sanitárias inadequadas favorece o aumento 

da reprodução de mosquitos devido a: 

I - Fornecimento inadequado de água. Práticas tradicionais irregulares no armazenamento de 

água. Falta de coleta de lixo (favorecendo o surgimento de criadouros de mosquitos). 

II - Novos meios de transporte, ocorrendo à movimentação de pessoas infectadas. A resistência 

que o mosquito adquiriu aos inseticidas. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Todas as afirmativas estão corretas. 

D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

11. O controle integrado da Malária, que envolve ações de controle dessa endemia em todos os 

níveis de atenção à saúde, precisa contar com profissionais da saúde bem capacitados. Os Agentes 

de Combate Endemias precisam estar capacitados para este Controle. Com relação as atribuições do 

Agentes de Combate Endemias no controle da Malária, é incorreto afirmar: 
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A) Identificar casos suspeitos de Malária. 

B) Desenvolver ações educativas para controle da doença. 

C) Desenvolver ações de mobilização social para controle da doença. 

D) Realização do diagnóstico precoce da Malária por métodos específicos de laboratório. 

 

12. A esquistossomose é uma doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando os 

indivíduos susceptíveis entram em contato com águas superficiais onde existam: 

A) Caramujos que liberam cercárias. 

B) Mosquitos que liberam larvas. 

C) Bactérias que contaminam as águas. 

D) Roedores que eliminam fezes contaminadas nas águas. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto) 
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13. De acordo com as ideias do Texto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. O homem-bomba do atentado no Paquistão objetivava exclusivamente atingir a minoria 

cristã a seu alcance. 

II. O atual premier do Paquistão quer uma democracia ampla, com o domínio de hindus, 

cristãos e xiitas no quadro étnico-religioso. 

III. O radicalismo dos governos conservadores colide com o radicalismo dos terroristas, criando 

um ambiente propício à violência. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14. Analisando o trecho destacado abaixo do Texto, é correto concluir que: 

“O atentado no Paquistão no domingo de Páscoa, que deixou pelo menos 72 mortos e mais de 340 

feridos — a maioria crianças e mulheres —, se soma à série recente de atos de terrorismo e violência 

extrema.” (Linhas 1 a 4). 

A) Há um erro de colocação pronominal. 

B) Há um erro de pontuação no emprego dos travessões. 

C) Há erro no emprego da crase em “à série”. 

D) Há um erro de concordância nominal. 

 

15. Em relação aos verbos do Texto, suas regências e concordâncias, assinale a alternativa correta: 

A) A locução verbal “foi executado” (linha 4) está conjugada no passado perfeito do modo 

indicativo e pode ser corretamente substituído por “executou”. 

B) O sujeito do verbo “tem” (linha 17) é o pronome relativo imediatamente anterior “que” 

(linha 17), o qual retoma o termo “Esses manifestantes” (linha 17). 

C) O verbo “alimentam” (linha 21) é transitivo direto e possui como objeto a palavra 

“mutuamente” (linha 21). 

D) O verbo “atraem” (linha 12) possui transitividade direta e seu objeto direto é o pronome 

reflexivo “se” (linha 12). 
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16. Em relação às classes gramaticais, assinale a alternativa correta: 

A) A palavra “mais” (linha 8) possui a mesma função morfológica que em “Mais pessoas 

defendem a paz.”. 

B) A expressão “Paquistão” (linha 1) tem a função de adjetivo na sua classificação morfológica. 

C) A partícula “que” (linha 1) exerce a mesma função morfológica que a partícula “que” (linha 

23), sendo ambos pronomes relativos. 

D) A palavra “todas” (linha 24) exerce a mesma função morfológica que a palavra “aquelas” 

(linha 24), sendo ambas pronomes indefinidos. 

 

17. Assinale a alternativa em que a conjunção sublinhada possui o mesmo valor semântico que a 

conjunção “mas também” (linhas 20 e 21) do Texto: 

A) Ele escreveu o roteiro, bem como fez um ótimo espetáculo. 

B) Tentei chegar cedo, não obstante tinham partido. 

C) Quer parta, quer fique, deverá tomar uma atitude. 

D) Nada será em vão, porquanto alcançaremos nossos objetivos. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

 

18. Quais os possíveis valores de “x” na seguinte equação: 2x² + 6x + 4? 

A) 1 e 2 

B) -1 e -2 

C) 0 e 1 

D) 0 e 2 

 

 

19. Se um cliente faz uma aplicação na poupança de R$ 5.000,00 a juros simples de 1 % a.m. Quanto 

ele vai ter na poupança após o período de 1 ano? 

A) R$ 5.200,00 

B) R$ 5.400,00 

C) R$ 5.600,00 

D) R$ 6.800,00 
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20. No triângulo retângulo abaixo, sabe-se que a medida AB é 20 m e a medida BC é 15 m. Qual a 

medida AC? 

  

 

A) 20 m 

B) 22 m 

C) 25 m 

D) 26 m 

 

 


