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PROCESSO SELETIVO 02/2015
PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Nome do candidato: ______________________________
Número de Inscrição: __________
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e
das normas que regem este Processo Seletivo.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua
substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do Cartão Resposta. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da mesma. Somente poderá levar
consigo o Caderno de Provas, o candidato que permanecer no recinto de provas por no mínimo 2 (duas) horas do
início da mesma. Os 2 (dois) últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte
integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares
www.legalleconcursos.com.br.

serão

divulgados

conforme

o

Cronograma

7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.
8. Você deve assinar o Cartão-Resposta no verso.
Forma correta de preenchimento do Cartão Resposta:

de

Execução

no

site:
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LÍNGUA PORTUGUESA

(B) Um adjetivo biforme.
(C) Uma locução adjetiva.

Leia o poema de Cecília Meireles e responda às
questões 1 e 2:
Retrato

(D) Um adjetivo composto.
(E) Um adjetivo superlativo analítico.
________________________________________

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

4. Nas palavras “dissesse, anexo e porque”,
temos, respectivamente:
(A) 8 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

(B) 6 fonemas - 6 fonemas - 6 fonemas.
(C) 8 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.
(D) 6 fonemas - 6 fonemas - 5 fonemas.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

(E) 6 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.
________________________________________

Cecília Meireles. Obra poética. Rio de Janeiro, Nova Aguilar,
1987.

1. De acordo com o texto, assinale a alternativa
incorreta:
(A) Calmo, triste e magro são adjetivos.
(B) O adjetivo “vazios” sofreu flexão de número.
(C) Paradas,
biformes.

frias

e

mortas

são

adjetivos

(D) Simples é adjetivo uniforme.
(E) Mudança é adjetivo primitivo.
________________________________________

5. Assinale a alternativa incorreta quanto ao tipo
de frase:
(A) Venha aqui, por favor! - frase imperativa.
(B) Como tenho estudado ultimamente! - frase
exclamativa.
(C) O que faremos agora? – frase interrogativa.
(D) Ele não se comportou bem na aula.
optativa.

(E) Quero descansar um pouco. – frase
declarativa.
________________________________________
6. A afirmativa que traz um hiato é:

2. Os verbos em destaque da primeira linha da
segunda estrofe e o da terceira linha da terceira
estrofe estão conjugados respectivamente:

(A) Circuito.

(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo e presente
do indicativo.

(C) Paraguaçu.

(B) Pretérito perfeito do indicativo e particípio
passado.
(C) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do
pretérito.
(D) Presente
subjuntivo.

do

indicativo

e

presente

do

(E) Pretérito mais–que–perfeito e particípio
passado.
________________________________________

– frase

(B) Tietê.

(D) Condor.
(E) Ínterim.
________________________________________
7. Marque (V) para as alternativas verdadeiras e
(F) para as alternativas falsas.
( ) Toda oração precisa ter necessariamente
sentido completo.
( ) A frase nominal exprime uma visão estática
do mundo.

3. “Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas”.

( ) Período é uma frase que traz pelo menos um
verbo.

O termo sublinhado é considerado:

(

(A) Um adjetivo superlativo absoluto sintético.

Qual é a sequência correta?

) Período e frase são a mesma coisa.
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MATEMÁTICA
11. Observe os números que aparecem nas
situações abaixo:

(B) F; V; V; F.
(C) F; F; F; F.
(D) V; V; V; V.
(E) V; V; F; F.
________________________________________
8. Assinale a alternativa em que a expressão
sublinhada é sujeito.
(A) Trouxeram as provas.
(B) Pediram ajuda.
(C) Aguardamos você.

Analise as proposições abaixo e em seguida,
assinale a alternativa correta:
I. R$ 1,28 é um número natural.
II. 190 e 193 são números naturais.

(D) Busque o carro.

III. –4 é um número natural.

(E) Alugam-se casas.
________________________________________

IV. 14 não é um número natural.

9. Em relação à letra e fonema, é correto afirmar
que:
(A) Toda letra representa um único fonema.
(B) Todo fonema representa uma só letra.
(C) Uma letra pode representar até cinco fonemas
diferentes.
(D) Letra e fonema são sinônimos.
(E) O fonema inicial de “cara” é o mesmo de
“quilo”.
________________________________________
10. Verifique as orações abaixo e assinale a que
não apresenta sujeito.

(A) Apenas a assertiva I está incorreta.
(B) Apenas a assertiva II está correta.
(C) Apenas as assertiva I e IV estão corretas.
(D) Apenas as assertiva II e IV estão corretas.
(E) Apenas a assertiva IV está incorreta.
_______________________________________
12. Dado os conjuntos:
P = {a, b, c, e, g} e Q = {a, c, d, e, f} e as
igualdades:

(A) Alguém bateu à porta.

I. (P Ս Q) - P = { }

(B) Um garoto passou por ali.

II. (P Ո Q) - Q = { }

(C) Faz sol hoje.
(D) Come-se muito bem nesse restaurante.
(E) Sinceramente, feliz ninguém é.
________________________________________

III. (Q – P ) Ո ( P – Q ) = {a}
Estão corretas as igualdades:
(A) Apenas a alternativa “III” está correta.
(B) Apenas a alternativa “I” está correta.
(C) Apenas a alternativa “II” está correta.
(D) Nenhuma está correta.
(E) Todas estão corretas.
13. Dado os conjuntos P e Q com n (P) = 10, n (P
Ո Q) = 4 e n (P Ս Q) = 18, então:
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(A) n (Q) = 2.
(D) Apenas III está correta.
(B) n (Q) = 8.
(E) Todas estão corretas.
_______________________________________

(C) n (Q) = 12.

INFORMÁTICA

(D) n (Q) = 10.

16. A tecla Windows presente na maioria dos
teclados é também chamada de:

(E) n (Q) = 6.
_______________________________________
14. Considere os conjuntos C = {1}, D =
{1,2,3}, E = {1,3,5,7,9, ...} e F: conjunto dos
números naturais primos. Assinale (V) verdadeiro
para as sentenças verdadeiras e (F) para as
sentenças falsas:
(

)D⊂F

(

)∅⊂C

(

)E = F

(

)C ⊂E

(B) Tecla Flag.
(C) Tecla Alt.
(D) Tecla Fn.
(E) Tecla Tab.
_______________________________________
17. No editor de textos (Word), quais são as
teclas de atalho no teclado para o comando
Salvar?

Qual é a sequência correta de cima para baixo?

(A) CTRL + B.

(A) V; F; V; V.

(B) CTRL + C.

(B) F; V; F; V.

(C) CTRL + X.

(C) V; V; F; F.

(D) CTRL + V.

(D) F; F; V; F.

(E) ALT + B.

(E) V; F; F; V.
_______________________________________
15. Dados os conjuntos:
A = {0,1,2,5,6}
igualdades:

(A) Tecla Win.

e

B

=

{0,1,3,6,7}

e

as

I. A Ս B = {0,1,2,3,5,6,7}
II. A Ո B = {0,1,6}
III. A – B = {2,5}
IV. B – A = {3,7}
Podemos afirmar que, entre as igualdades acima:
(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas II está correta.
(C) Apenas I e II estão corretas.

_______________________________________
18. “Dá acesso à janela que lista dispositivos de
hardware (em sua maioria periféricos externos)
ligados ao computador”. A qual comando do
menu iniciar se refere este excerto?
(A) Painel de Controle.
(B) Dispositivos e Impressoras.
(C) Programas Padrão.
(D) Ajuda e Suporte.
(E) Barra de Tarefas.
________________________________________
19.
Assinale
qual
das
corresponde às vantagens
BrOffice oferece:

alternativas
não
técnicas que o
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(A) Há possibilidade de instalação e atualização
em qualquer microcomputador sem custo. O
BrOffice tem baixo custo, tanto de instalação,
quanto de atualização. Quando uma versão nova
é lançada, a atualização é simples, bastando
baixar o novo pacote, pois não é necessária uma
nova compra.

_______________________________________

(B) Conta com um grande número de usuários
colaborativos em outras organizações no Brasil e
no mundo, pois com a utilização do BrOffice as
pessoas têm maior facilidade para sanar as
dúvidas, através de inúmeros fóruns e listas de
discussão, e podem também dar sugestões para
futuras versões dos programas.

(B) Caçador.

(C) Há similaridade com os aplicativos de
escritório hoje utilizados para minimizar quedas
de produtividade momentâneas, ou seja, a pessoa
não vai notar tanta diferença ao migrar para o
BrOffice.
(D) O BrOffice usa formato
padronizado e baseado em XLM.

de

arquivo

(E) É mais difícil manipular figuras no documento
do BrOffice do que em alguns softwares
proprietários.
_______________________________________
20. Qual das alternativas abaixo não corresponde
a caracteres não-imprimíveis?
(A) Marcas de parágrafo.
(B) Quebras de linhas.
(C) Paradas de tabulação.
(D) Espaço.

(A) Arroio Trinta

(C) Joaçaba.
(D) Campos Novos.
(E) Perdizes.
_______________________________________
23. Considere as assertivas abaixo concernentes
aos pontos extremos de Santa Catarina:
I. No extremo Norte de Santa Catarina, encontrase a Curva do Rio Saí-Guaçu.
II. No extremo Sul de Santa Catarina, encontrase a Nascente do Rio Mampituba.
III. No extremo Leste de Santa Catarina,
encontra–se a Confluência dos Rios Uruguai e
Peperi-Guaçu.
IV. No extremo Oeste de Santa
encontra–se a Ponta dos Ingleses.

Catarina,

Assinale a alternativa verdadeira.
(A) Apenas a assertiva I está correta.
(B) Apenas a assertiva II está incorreta.
(C) Apenas a assertiva II está correta.
(D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

(E) Caractere especial.
________________________________________
CONHECIMENTOS GERAIS
21. Qual
Catarina?

22. A colonização de Videira iniciou-se em 1918,
na então Vila do Rio das Pedras. Em 1921, para
atrair novos colonos, mudou o nome para:

o atual

vice-governador de Santa

(E) Apenas as assertivas III e IV estão incorretas.
_______________________________________
24. Dentre as alternativas abaixo, assinale a
incorreta no que se refere aos primeiros
habitantes de Santa Catarina.

(A) Eduardo Pinho Moreira.

(A) Índios.

(B) Raimundo Colombo.

(B) Negros.

(C) Wilmar Carelli.

(C) Náufragos.

(D) Antonio Anastasia.

(D) Desterrados.

(E) Eduardo Cunha.

(E) Sacerdotes.
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_______________________________________
25. Sobre a relação de Santa Catarina na
Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa
verdadeira.
(A) No período de início da Primeira Guerra
Mundial, Santa Catarina estava diminuindo a
capacidade industrial, devido à presença dos
imigrantes.
(B) No que diz respeito à economia catarinense, o
estado sentiu também os reflexos da Primeira
Guerra Mundial, ao ponto em que o carvão foi
menos explorado, sendo deixado praticamente de
lado nesse período.
(C) A erva-mate exportada por Joinville teve
consideráveis aumentos, fazendo com que a
região ampliasse a produção da erva-mate.
(D) O extremo-oeste catarinense foi aos poucos
se desenvolvendo com a área de produção
agrícola e de suinocultura, à medida que grupos
de alemães e de italianos, oriundos do Rio Grande
do Sul, ali se estabeleceram.
(E) O posicionamento do Brasil ao lado dos
aliados fez com que se formasse um clima
agradável entre os imigrantes de língua alemã e
os brasileiros.
_______________________________________
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. Referente ao trabalho de controle vetorial, o
Agente de Combate às Endemias é o profissional
responsável pelo andamento do trabalho de
combate ao vetor nos imóveis do munícipio e de
seus distritos, devendo, exceto:
(A) Realizar especulação larvária em imóveis para
levantamento de índices e revelação de focos.
(B) Identificar criadouros para combater
formas imaturas das larvas dos vetores.

as

(C) Orientar os moradores e responsáveis para o
consumo de recipientes com água parada.
(D) Registrar em formulários específicos, de
forma coerente e completa, as informações
referentes às atividades realizadas em campo.
(E) Efetuar um mutirão de limpeza em imóveis do
munícipio e de seus distritos.

27. Os indivíduos com suspeita de dengue,
devem estar atentos aos seguintes sinais de
alarme:
I. Hepatomegalia dolorosa.
II. Queda abrupta de plaquetas.
III. Hipotermia.
IV. Febre baixa, seguida de adenomegalias.
V. Diminuição da diurese.
(A) Apenas a I está correta.
(B) Apenas a II e III está estão corretas.
(C) Apenas a V está correta.
(D) Apenas a III e IV estão corretas.
(E) I, II, III e V estão corretas.
_______________________________________
28. A respeito das infraestruturas do Sistema
Único de Saúde (SUS), as quais foram formadas
através de um diagnóstico realizado pelo
movimento de Reforma Sanitária Brasileira ao
longo dos anos 70–80, onde eram acentuadas as
seguintes considerações pertinentes ao setor e
aos serviços por ele proporcionados à população,
Verifique as colocações abaixo que aludem a uma
distribuição inadequada e desigual de recursos e
serviços de saúde em todo o território nacional e
marque a alternativa que indica corretamente a
desigualdade social e econômica reproduzidas no
país.
(A) A diminutiva centralização aplicando por
vezes em propriedades das decisões, pela
distância dos locais onde ocorrem os problemas.
(B) A alta cobertura assistencial, com segmentos
populacionais
inseridos
no
atendimento,
especialmente os mais pobres em regiões mais
carentes.
(C) As ações conclusivas no ato de subjugar os
problemas
e
necessidades
apontadas
na
população brasileira.
(D) A desintegração das unidades de saúde, com
“sobre–oferta” de serviços em alguns lugares e
não comparecimento em outros.
(E) A justaposição de serviços no enfrentamento
dos problemas encontrados nas regiões do país.
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29. Sobre a utilização da categoria território
(onde se desenvolvem as práticas de saúde –
curativas, preventivas e promocionais), a qual
serve também para a operacionalização de
diferentes situações no campo de saúde, assinale
a alternativa incorreta.
(A) Localizar e caracterizar riscos à saúde e ao
ambiente.
(B)
Investigar
o
processo
saúde-doença,
apontando
os
fatores
determinantes
e
condicionantes em suas múltiplas dimensões:
social, econômica, política, ecológica, cultural.

(B) Leishmaniose.
(C) Leptospirose.
(D) Febre Amarela.
(E) Doença de Chagas.
________________________________________
32.
“A
pesquisa
entomológica,
consiste
basicamente na pesquisa regular para a detecção
de focos de Aedes aegypti”. Essa pesquisa, é
desenvolvida através das seguintes atividades:
I. Levantamento de índice.

(C) Desaparelhar o diagnóstico da situação de
saúde e das condições de vida de uma população
de renome.

II. Serviços complementares.

(D) Diagnosticar necessidades, situações problemas e populações específicas para as
mediações em saúde.

IV. Pesquisa em armadilhas.

(E) Arquitetar e reservar recursos (físicos,
financeiros, tecnológicos), inclusive pessoas,
compatíveis com as necessidades e os problemas
de uma área e população inerentes.
________________________________________
30. “O diagnóstico é feito normalmente por
sorologia: microaglutinação (solicitar no 1º
atendimento e repetir entre 14-21 dias) ou Elisa
IgM (de preferência após 7 dias; se negativo,
repetir em 5-7 dias)”.
O excerto acima remete à
diagnóstico de qual tipo doença?

aplicação

do

(A) Leishmaniose.
(B) Malária.
(C) Dengue.
(D) Leptospirose.
(E) Varicela.
_______________________________________
31. Geralmente, há febre de início insidioso,
emagrecimento,
pancitopenia,
hepatoesplenomegalia,
evoluindo
para
hemorragias (epistaxe, petéquias, gengivorragia)
e infecções secundárias. Assinale a qual tipo de
doença se refere essa manifestação clínica.
(A) Dengue.

III. Pesquisa vetorial especial.

Em relação ao excerto
alternativa correta.

acima,

assinale

a

(A) Apenas a assertiva I está correta.
(B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
(C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
(D) Apenas a assertiva IV está correta.
(E) Todas as assertivas estão corretas.
________________________________________
33. O combate ao Aedes aegypti e Aedes
albopictus raramente envolve o controle químico
por meio do uso de produtos inseticidas que se
enquadram ao grupo dos organofosforados e dos
piretróides. Sabidamente, o manuseio desses
inseticidas implica cuidados que visam à
prevenção de acidentes, bem como a saúde do
trabalhador
que,
por
necessidade
de
manipulação, mantém contato direto com esses
produtos. Em relação ao requerimento da
manipulação dos inseticidas, assinale (V) para as
alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas
falsas.
( ) O inseticida deve ser transportado sempre em
sacos plásticos, até o momento da aplicação.
( ) No caso do inseticida em pó molhável, ele
deve ser transportado sempre em sacos plásticos,
até o momento da diluição.
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( ) Como medida de segurança, recomenda-se
que mulheres gestantes evitem trabalhar com
inseticidas, devendo, nesse período, serem
aproveitadas em outras atividades.
Qual é a sequência correta?
(A) F; V; V.
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protegidos da infestação pelo Aedes aegypti, para
áreas sem abastecimento contínuo.
( ) Propor à Associação Brasileira de Normas
Técnicas alterações nas normas para a fabricação
de caixas de água adaptando-as contra a
infestação pelo Aedes aegypti.

(B) V; F; F.

Marque a alternativa que apresenta a sequência
correta.

(C) V; V; V.

(A) V; V; V; V.

(D) F; V; F.

(B) V; F; V; V.

(E) V; F; V.
_______________________________________

(C) F; V; F; F.

34. “Este subcomponente tem como objetivo
principal o monitoramento dos índices de
infestação por Aedes aegypti para subsidiar a
execução das ações apropriadas de eliminação
dos criadouros de mosquitos”.
Assinale
corretamente
a
qual
tipo
de
subcomponente da vigilância epidemiológica da
dengue este texto se refere.
(A) Vigilância de casos.
(B) Vigilância laboratorial.
(C) Vigilância em áreas da fronteira.
(D) Vigilância entomológica.
(E) Todas as alternativas estão incorretas.
________________________________________
35. No que diz respeito às ações de saneamento
ambiental para um efetivo controle do Aedes
aegypti, assinale (V) para as alternativas
verdadeiras e (F) para as alternativas falsas.
( ) Realizar ações de melhorias sanitárias
domiciliares, principalmente para a substituição
de depósitos e recipientes para água existentes
no ambiente doméstico e a vedação de depósitos
de água.
(
) Fomentar a limpeza urbana e a coleta
irregular do lixo realizadas de forma sistemática
pelos munícipios, buscando atingir coberturas
adequadas, principalmente em área de risco.
( ) Desenvolver modelos de reservatórios para
armazenamento de água potável em domicílios,

(D) V; F; F; F.
(E) F; V; F; V.
_______________________________________
36. São consideradas atividades do Agente
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação:
I. O estímulo à participação da comunidade nas
políticas públicas voltadas para a área da saúde.
II. A promoção de ações de educação para a
saúde individual e coletiva.
III. O registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento
das
ações
de
saúde,
de
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à
saúde.
IV. A utilização de instrumentos para diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade.
Assinale a alternativa correta.
(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
(C) Apenas a alternativa II está correta.
(D) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
(E) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________
37. Marque (V) para as assertivas verdadeiras e
(F) para as assertivas falsas, em relação ao
roteiro básico de investigação de adoecimento
e/ou morte de primatas a ser seguido pelo técnico
da SMS (Secretaria Municipal de Saúde).
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( ) Verificar no local do rumor se realmente
existe(m) animal(ais) doente(s) e/ou morto(s).
( ) Informar às pessoas para não capturar ou
deslocar o animal, apenas monitorar a distância.
(
)
Não
permitir
que
outros
animais
(cachorro/gato) e curiosos cheguem perto, caso o
animal venha a óbito.
( ) Fazer uma busca detalhada verificando a
extensão
da
área
afetada
sem
registro
fotográfico, se possível.
Qual é a sequência correta?
(A) V; V; V; V.
(B) F; F; F; V.
(C) V; F; F; V.
(D) V; V; V; F.
(E) V; F; V; F.
_______________________________________
38. Em relação à Dengue e a Febre Amarela,
assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F)
para as alternativas falsas.
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(D) F; F; V; F.
(E) V; F; V; V.
________________________________________
39. Além das características do processo de
trabalho das equipes de Atenção Básica, são
características do processo de trabalho da Saúde
da Família:
I. Manter atualizado o cadastramento das famílias
e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática,
os dados para a análise da situação de saúde
considerando
as
características
sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território.
II. Trabalho interdisciplinar e em equipe,
integrando áreas técnicas e profissionais de
formações semelhantes.
III.Promoção e estímulo à participação da
comunidade no controle social, no planejamento,
na execução e na avaliação das ações.
IV. Acompanhamento e desvalorização da
avaliação sistemática das ações implementadas,
visando à readequação do processo de trabalho.
Assinale a alternativa correta.

( ) A dengue se manifesta de maneiras variadas,
de acordo com o tipo de vírus, denominados 1,2,3
e 4.

(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

( ) Para a Febre Amarela não existe tratamento
específico, devendo ser realizada terapia de
suporte.

(C) Apenas a assertiva IV está correta.

( ) A dengue clássica produz erupções na pele e
dores musculares e de cabeça, comprometimento
das vias respiratórias superiores, febre e inchaço
dos gânglios linfáticos. Já a dengue hemorrágica,
o doente tem hemorragia gastrintestinal, cutânea
e nasal.
(
) O período de incubação do vírus da Dengue
dura em média de 4 a 6 dias. Já o período de
incubação do vírus da Febre Amarela dura de 3 a
6 dias.
Qual é a sequência correta?
(A) F; F; V; V.
(B) V; V; V; F.
(C) V; F; F; V.

(B) Apenas a assertiva II está correta.

(D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
(E) Apenas a assertiva III está correta.
_______________________________________
40. Para fazer jus ao financiamento específico do
Piso da Atenção Básica Variável, o Distrito Federal
e os munícipios devem aderir às seguintes
estratégias nacionais, com exceção de:
(A) Saúde Indígena.
(B) Saúde da Família.
(C) Saúde Bucal.
(D) Piso Salarial do Magistério.
(E) Agentes Comunitários de Saúde.

