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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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 COMBATE A 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. As ações e serviços de saúde são de relevância pública e, com base na Constituição Federal, é 

correto afirmar que cabe ao Poder Público dispor sobre a sua: 

A) Restrição, desvalorização e dependência. 

B) Regulamentação, fiscalização e controle. 

C) Libertação, revisão e independência. 

D) Condição, supervisão e autonomia. 

 

02. Assinale a alternativa que não se refere às atribuições comuns a todos os profissionais das 

equipes de saúde da Atenção Básica/Saúde da Família: 

A) Acompanhar os usuários em tratamento. 

B) Garantir atenção integral e humanizada à população. 

C) Realizar visita domiciliar a população, conforme planejamento assistencial. 

D) Não dar prioridade de atendimento às populações mais vulneráveis, como por exemplo, a 

população de rua, ciganos e quilombolas. 

 

03. Qual é o modo de transmissão mais comum da leptospirose? 

A) Pela exposição direta ou indireta com a urina de animais infectados. 

B) Pela picada do mosquito fêmea infectado. 

C) Pela transfusão de sangue. 

D) Pelo uso excessivo e drogas ilícitas. 

 

04. Complete corretamente as lacunas de acordo com o disposto na Lei 8.080/90: 

Entende-se por vigilância________________________________ um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de __________________________________individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 

e adotar as medidas de _________________________________ e controle das doenças ou agravos. 

A) Ambiental, proteção e retenção. 

B) Ambiental, orientação e remoção. 

C) Epidemiológica, saúde e prevenção. 

D) Privada, capacitação e proteção. 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta um bom hábito alimentar para uma vida saudável: 

A) Aumentar a quantidade de sal na preparação dos alimentos. 
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B) Consumir alimentos gordurosos. 

C) Consumir doces em excesso. 

D) Consumir de três a cinco frutas por dia. 

 

06. Não se refere a uma doença transmissível: 

A) Dengue. 

B) Cólera. 

C) Reumatismo. 

D) Febre amarela. 

 

07. Com base na Lei Federal 11.350/06, o Agente de Combate às Endemias deverá preencher os 

seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada. 

II - haver concluído o ensino fundamental. 

Dos itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Apenas I está correto. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

08. Complete a lacuna corretamente: 

Alimentos enlatados e embalados a vácuo tem maior probabilidade de contaminação pela 

bactéria causadora do ________________________________ que só se desenvolve na ausência de oxigênio. Latas 

estufadas, por exemplo, não devem ser utilizadas, e a procedência de alguns alimentos deve ser 

investigada antes do consumo, como é o caso do palmito. (fonte adaptada: http://www.infoescola.com 

>acesso em 31 de maio de 2017) 

A) Botulismo. 

B) Varicela. 

C) Paludismo. 

D) Fibroma. 

 

09. São os profissionais que compõem uma equipe de saúde da família: 

A) Médico, policial, enfermeiro e advogado. 

B) Professor, médico, motorista e agente comunitário de saúde. 

C) Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 



 

4 

D) Obstetra, neurologista, farmacêutico e psicólogo. 

 

10. A fiscalização da Vigilância Sanitária deve ocorrer em: 

I - clubes; 

II - escolas; 

III - restaurantes. 

 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

11. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre o conceito de 

Vigilância em Saúde: 

(__) Vigilância e controle das doenças transmissíveis. 

(__) Vigilância e controle das faltas injustificadas dos agentes de saúde. 

(__) Vigilância e controle da saúde dos animais domésticos. 

A) F-F-V. 

B) V-F-V. 

C) F-V-F. 

D) V-F-F. 

 

12. Entende-se por Vigilância Sanitária: 

A) Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, e de intervir 

nos problemas sanitários que causam danos ao meio ambiente. 

B) Um método de analisar as condições da água proveniente das residências e centros 

comerciais. 

C) Um conjunto de ações que visa determinar como se devem estocar alimentos sem a 

necessidade de conservá-los em ambiente frio. 

D) Um método para verificar as condições de conservação dos banheiros públicos nas zonas 

urbanas e rurais. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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(Texto) 

 

 

13. Analisando-se o primeiro parágrafo do Texto e seu contexto, é correto afirmar que a palavra 

“mistério” (linha 6) possui como melhor significado o seguinte: 

A) Cada uma das verdades da religião cristã, impenetráveis à razão humana. 

B) Tudo quanto à razão não pode explicar ou compreender. 

C) Conjunto de conhecimentos próprios de uma ocupação ou profissão. 

D) Representação popular de caráter sacro do período medieval. 

 

14. Observe o trecho abaixo retirado do Texto e assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra 

o verbo sublinhado: 

“São baleias conhecidas por ter (...)” (linhas 1 e 2) 

A) Presente do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio. 

D) Infinitivo Pessoal. 

 

15. “O peixe fica imobilizado e acaba sendo devorado.” (linhas 10 e 11).  

Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente um verbo na frase. 

B) Há exatamente um substantivo na frase. 

C) “Imobilizado” classifica-se como um pronome indefinido.   

D) “Acaba” classifica-se como um adjetivo. 
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16. “Mas, até agora, ninguém sabia para que ele servia. (...)” (Linhas 3 e 4). As vírgulas presentes no 

trecho em questão são utilizadas com o objetivo de: 

A) Representar uma palavra escrita de forma abreviada. 

B) Separar num período as orações da mesma natureza que tenham certa extensão. 

C) Isolar um termo de valor meramente explicativo. 

D) Isolar termo de valor temporal deslocado na oração. 

 

17. Em “Cientistas canadenses descobriram o mistério usando drones.” (linhas 5 e 6), o verbo 

“descobriram” não exige preposição para introduzir seu complemento. Dessa forma, é correto 

afirmar que ele classifica-se corretamente como: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Analise: 

PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. 

Agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, resultado positivo 

tira o país da recessão.  

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima destaca o crescimento do PIB brasileiro. É correto afirmar que o PIB é o: 

A) Produto Interno Bruto. 

B) Produto Importado Bruto. 

C) Produto de Impacto Bruto. 

D) Produto sobre Imóveis Brasileiro. 

 

19. Os Estados que compõem a região Centro-Oeste do Brasil são: 

A) São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

B) Rio de Janeiro, Paraná e Pará. 

C) Acre, Amazonas e Amapá. 

D) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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20. No Brasil, a Festa da Uva e a Oktoberfest são festas típicas da região: 

A) Nordeste. 

B) Sul. 

C) Sudeste. 

D) Norte. 


