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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

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 RESPOSTA, 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. O vírus da Hepatite B (HBV) é altamente infectivo e facilmente transmitido por diversas vias, 

exceto: 

A) Sexual, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos. 

B) Hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-

filho). 

C) Por contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de escova dental e lâminas de barbear), 

acidentes perfuro cortantes. 

D) Veiculação hídrica, pessoa a pessoa (contato intrafamiliar e institucional), alimentos 

contaminados e objetos inanimados. 

 

02. No Brasil, a forma de transmissão da Leishmaniose é através da picada da fêmea de insetos 

flebotomíneos das espécies de Lutzomyia longipalpise L. cruzi, infectados. Esses insetos também são 

chamados de: 

A) Chupança. 

B) Mosquito bolha. 

C) Barrigudo. 

D) Mosquito palha. 

 

03. É incorreto afirmar sobre a Endemia: 

A) A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa.  

B) Uma doença é classificada como endêmica (típica) de uma região quando acontece com muita 

frequência no local.  

C) Uma endemia não pode ser sazonal.  

D) O combate as endemias ocorre através da vigilância epidemiológica.  

 

04. São funções do Agente de Combate às endemias, exceto: 

A) Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-los quanto à necessidade de sua conclusão. 

B) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das 

doenças/agravos, em sua área de abrangência. 

C) Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e familiar para a 

prevenção de doenças. 

D) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários 

de Saúde. 
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05. A dengue é uma das doenças de notificação compulsória, devendo todo caso suspeito ou 

confirmado ser notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, por meio do: 

A) Sinan. 

B) Siga. 

C) E-SUS. 

D) Sinvansp. 

 

06. No seu ciclo de vida, o Aedes Aegypti apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito 

adulto vive, em média, de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em 

cada vez, cerca de: 

A) 500 ovos, em locais com água suja e movimentada. 

B) 100 ovos, em locais com água limpa e parada. 

C) 50 ovos, em locais com água limpa e movimentada. 

D) 10 ovos, em locais com água suja e parada. 

 

07. “Paludismo, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã 

maligna, além de nomes populares, como maleita, sezão, tremedeira, batedeira ou febre.” O texto traz 

as sinonímias para a seguinte doença: 

A) Malária. 

B) Febre amarela. 

C) Esquistossomose. 

D) Tracoma. 

 

08. Analise as alternativas sobre a toxoplasmose e assinale a alternativa correta: 

I – O toxoplasma pode ser transmitido ao feto se a paciente grávida contrair a infecção durante a 

gestação. 

II - A toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, causada por protozoário. 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

09. É correto que durante a visita domiciliar o Agente de Combate as Endemias: 

A) Verifique se existem locais facilitadores de procriação de mosquitos transmissores de 

doenças. 
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B) Verifique a condição social da família visitada. 

C) Verifique os hábitos da família. 

D) Verifique a incidência da fome na região do domicílio visitado. 

 

10. A transmissão vertical do Trianossoma cruzi ocorre de: 

A) Mulheres infectadas para seus bebes, durante a gestação ou o parto. 

B) Ingestão de alimentos contaminados com o parasita. 

C) Transfusão de hemoderivados contaminados com o parasita. 

D) A partir de contato com material contaminado, como sangue, urina ou fezes. 

 

11. Segundo o artigo Art. 170 da Lei Orgânica do Município de Palma Sola, o direito à saúde implica 

nos seguintes direitos fundamentais: 

I – acesso à terra e aos de meios de produção; 

II – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer; 

III – desrespeito ao meio ambiente e descontrole da poluição ambiental; 

IV – opção quanto ao tamanho da prole; 

V – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação; 

VI – proibição de cobrança ao usuário pela prestação de assistência à saúde, quando mantidos pelo 

Poder Público ou quando contratados ou conveniados. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, III, V e VI estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III, IV, V e VI estão corretos. 

D) Apenas os itens III, IV, V, e VI estão corretos. 

 

12. Assinale a alternativa que não apresenta um profissional que deve fazer parte da composição da 

equipe multiprofissional de saúde da família: 

A) Assistente social. 

B) Médico generalista. 

C) Enfermeiro. 

D) Auxiliar de enfermagem. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. “Evoluir exigiu sacrifícios . Consequentemente, certos valores se perderam ao longo dos anos, visto 

que já não atendiam mais às necessidades da sociedade contemporânea.”  

Indique a alternativa que poderá substituir o advérbio “consequentemente”. 

A) Contudo. 

B) Portanto. 

C) Todavia. 

D) Ainda assim. 

 

14. Indique a opção correta em relação ao uso da crase:  

A) Dediquei-me, fielmente, àquele ofício, e não recebi nenhum retorno positivo. 

B) Marina, ainda com relutância, comprou àquela propriedade. 

C) Dissemos ao diretor que não estamos dispostos à mentir aos clientes. 

D) Não me refiro à essa senhora, de forma alguma. 

 

15. “_______________________ com mais atenção, não cometeria tamanho equívoco.” Completa-se o 

contexto conforme alternativa: 

A) Leia. 

B) Leu. 

C) Lesse. 

D) Leria. 

 

Leia o excerto e responda as questões 16 e 17: 

A ideia de Steve Jay Gould, que diz que a ciência e a religião são dois caminhos que não se sobrepõe, que 

a ciência limita-se a falar de fatos e a religião a falar de ética, é insustentável. Em primeiro lugar, porque 

os fiéis não podem assumir a sugestão de Jay Gould e não falar sobre fatos. Um cristão não pode dizer 

que Deus não existe, nem que Jesus não era seu filho. Além disso, se a religião não falasse de fatos, que 

autoridade ela teria para falar de ética? A única razão para prestar atenção ao que uma religião diz é 

ver se suas doutrinas sobre os fatos são verdadeiras. Se Deus realmente existe, devemos adaptar nossa 

ética ao que Deus quiser. Toda a autoridade das religiões em matéria ética depende da veracidade de 

suas doutrinas sobre os fatos. Por isso, existe uma colisão inevitável entre ciência e religião sobre os 

fatos. A religião não pode abster-se de fazer afirmações sobre a história do universo e a história humana. 

(Alan Sokal. El pais. Abr. 2007) 

 

16. A perspectiva crítica do autor propõe que: 

A) Há um conflito instantâneo sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar 

a um conhecimento irrisório. 
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B) Há um conflito irrelevante sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar a 

um conhecimento confiável. 

C) Há um conflito fundamental sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar 

a um conhecimento confiável. 

D) Há um conflito natural sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar a um 

conhecimento irrisório. 

 

17. O autor ainda sustenta que: 

A) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião não se 

posiciona como expositora de fatos, nem fomentadora de uma ética fundamental. 

B) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e não fomentadora de uma ideologia imaginária. 

C) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e fomentadora de uma ideologia imaginária. 

D) É possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e fomentadora de uma ética fundamental ao 

comportamento humano. 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Complete corretamente a lacuna do trecho abaixo: 

O relevo do estado de Santa Catarina apresenta terrenos baixos, enseadas e ilhas no litoral, planaltos a 

leste e a oeste e depressão no centro. O ponto mais elevado é _______________________na serra Anta Gorda, 

com 1.827 metros de altitude. 

A) O Morro da Boa Vista. 

B) O Morro da Igreja. 

C) O Morro Campo dos Padres. 

D) O Morro do Quiriri. 

 

19. No início do ano de 2017 a até então presidente Park Geun-hye, foi destituída de seu cargo por 

suspeita de estar envolvida em um escândalo de corrupção. A mesma era presidente: 

A) Da Coréia do Sul. 

B) Da China. 

C) Do Japão. 

D) Da Tailândia. 
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20. A matança na rebelião de Manaus chocou o país e repercutiu no mundo todo. Contudo, o episódio 

está longe de ser um caso isolado nas prisões brasileiras. Sobre esse assunto leia os itens abaixo: 

I. Devido ao elevado número de crimes e à insuficiência de investimentos governamentais em segurança, 

as prisões no país vivem superlotadas. 

II. O Brasil é um dos países que mais prendem pessoas, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da 

Rússia 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 


