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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

M2 Agente de Combate às Endemias



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

É sabido que o oeste catarinense e o sudoeste do 
Paraná começaram a ser ocupados, no início do século 
XIX, através da pecuária, em suas regiões de campo, 
pela criação extensiva em grandes propriedades. O 
resultante desse processo foi a rarefação da população 
em grandes espaços. Somente a partir de meados do 
século passado é que as áreas de florestas, que antes 
tinham permanecido praticamente intactas, passaram 
a ser ocupadas através do excedente populacional 
dos campos de criação de gado ou dos imigrantes 
provindos de outras partes do território nacional. Esse 
processo acabou constituindo a população cabocla 
com uma cultura e um modus vivendi próprios, e com 
a qual os imigrantes rio-grandenses iriam se defrontar.

As migrações visavam a ocupar o “espaço vazio” do 
oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do 
governo, já que essa região era vista como perigosa e 
inóspita, um verdadeiro deserto a ser povoado para 
nele se produzir. As companhias colonizadoras, então, 
começaram a fazer investimentos e vender as glebas 
das áreas de florestas.

Nesse ínterim, entre os descendentes de imigrantes 
italianos do Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões 
circunvizinhas), estava ocorrendo um fato conjuntural 
que veio ao encontro do interesse pela colonização 
do oeste catarinense. A estrutura fundiária das regiões 
de imigração rio-grandenses era baseada em peque-
nos lotes de terra. Essas pequenas propriedades não 
podiam mais ser desmembradas porque tornar-se-

-iam inviáveis economicamente. Daí o deserdamento 
sistemático e necessário, forçando os colonos e seus 
descendentes a novas migrações para novas colônias, 
onde se reproduziu o modelo fundiário anterior.

ZAMBIASI, José Luiz. Lembranças de velhos. Chapecó: Universitária 
Grifos, 2000, p. 28-29. [Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. Check-square Os imigrantes originários do Rio Grande do Sul 
se defrontaram com a cultura cabocla no oeste 
de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Os imigrantes italianos pioneiros no oeste de 
Santa Catarina e sudoeste do Paraná ocuparam 
inicialmente as áreas de pastagem, próprias 
para a criação de gado.

c. SQUARE O confronto cultural entre migrantes caboclos e 
migrantes italianos no oeste de Santa Catarina 
tem relação com a disputa de terras na região.

d. SQUARE As companhias colonizadoras, ao perceber que 
havia excedentes populacionais na Serra Gaú-
cha, apropriaram-se ilegalmente de novas gle-
bas de terra no oeste catarinense e ganharam 
muito dinheiro.

e. SQUARE Inicialmente, o “espaço vazio” no oeste catari-
nense e sudoeste do Paraná era considerado 
inóspito e perigoso, razão pela qual as compa-
nhias colonizadoras não tinham interesse em 
nele investir.

2. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 1.

a. SQUARE Os investimentos feitos por companhias de 
colonização, com fins capitalistas, impediram 
a ocupação de áreas desabitadas no oeste de 
Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

b. SQUARE Somente no início do século XIX, as áreas de 
florestas no oeste catarinense e sudoeste do 
Paraná foram ocupadas pelos excedentes 
populacionais provenientes da Serra Gaúcha.

c. SQUARE A transformação dos pequenos lotes em deser-
tos sistemáticos é um modelo fundiário que foi 
reproduzido nas novas terras pelos colonos e 
seus descendentes.

d. Check-square Os lotes na região de colonização italiana no 
Rio Grande do Sul, por serem minifúndios, não 
se sustentariam economicamente caso viessem 
a ser fatiadas em áreas menores.

e. SQUARE Os descendentes de imigrantes italianos do Rio 
Grande do Sul (Serra Gaúcha e regiões circun-
vizinhas) criaram um fato conjectural que veio 
de encontro aos interesses pela colonização do 
oeste catarinense.
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3. Relativamente ao texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Em “Esse processo acabou constituindo a 
população cabocla com uma cultura e um 
modus vivendi próprios […]”, o termo destacado 
se refere à ocupação de áreas de florestas por 
afrodescendentes em meados do século XX.

b. SQUARE Em “As migrações visavam a ocupar o “espaço 
vazio” do oeste catarinense, dentro do projeto 
capitalista do governo, já que essa região era 
vista como perigosa e inóspita […]”, o termo 
destacado serve para expressar uma relação de 
finalidade.

c. SQUARE Em “Daí o deserdamento sistemático e neces-
sário, forçando os colonos e seus descendentes 
a novas migrações para novas colônias […]”, 
o termo destacado pode ser substituído por 

“Ainda que”.
d. Check-square Em “O resultante desse processo foi a rarefação 

da população em grandes espaços”, o termo 
destacado se refere ao modo como se deu a 
ocupação territorial no oeste de Santa Catarina 
e sudoeste do Paraná no início do século XIX.

e. SQUARE Em “É sabido que o oeste catarinense e o 
sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados, 
no início do século XIX, através da pecuária 
[…]”, o termo destacado pode ser substituído 
por “onde”.

4. Assinale a frase correta quanto à acentuação grá-
fica e à indicação de crase.

a. SQUARE Os críticos não deram a mínima importância 
aquela obra recem-lançada.

b. Check-square A tendência universalizante do Romantismo 
contrapõe-se, sem dúvida, à tendência indivi-
dualista e egocêntrica já observada.

c. SQUARE De norte à sul, em frente as bancas dos jornais, 
pessoas paravam para inteirar-se da horrível 
derrota atribuida ao mau desempenho da 
equipe de vôlei.

d. SQUARE Deram-me um sôco na boca do estômago e, 
depois de atirarem farinha a boca, me embria-
garam com eter.

e. SQUARE Essa explicação é idêntica a anterior à 
essa que eu inclui no relatório enviado a 
superintendência.

5. Assinale a frase correta quanto às normas da lín-
gua escrita padrão.

a. SQUARE Assim que você voltares do trabalho, passa no 
mercado e traze trezentas gramas de queijo.

b. SQUARE Quando tu chegar a portaria da loja dirija-se 
ao recepcionista que tiver portando o craxá do 
frigorífico.

c. SQUARE Hoje se iniciou, depois de seis meses de espera, 
as obras de alargamento das ruas dos bairros 
Gabiroba, Canastra e Quero-quero.

d. SQUARE Quando o espetáculo de fogos de artifícios 
acabam, apaga-se, uma a uma, discretamente, 
todas a luzes da torre da igreja.

e. Check-square No pampa, onde vive o homem da campanha, 
o cavalo, além de ser muito usado como meio 
de transporte, também é útil como instru-
mento de trabalho.

Temas de Sáude Pública 5 questões

6. Os princípios doutrinários do SUS foram estabe-
lecidos com a promulgação da nova constituição em 
1988. São eles:

a. SQUARE Controle social e isonomia.
b. SQUARE Regionalização e municipalização.
c. Check-square Universalidade, equidade e integralidade.
d. SQUARE Igualdade, recursos humanos e complexidade.
e. SQUARE Regionalização, hierarquização e 

descentralização.

7. A forma de organização de serviços na qual há 
uma porta de entrada ao sistema de saúde que se 
configura como espaço de coordenação das respostas 
às necessidades dos indivíduos, suas famílias e comu-
nidade caracteriza conceitualmente como modelo de 
organização a:

a. Check-square Atenção primária à saúde (APS).
b. SQUARE Atenção secundária à saúde.
c. SQUARE Atenção terciária à saúde.
d. SQUARE Municipalização da saúde.
e. SQUARE Estratégia de saúde da família (ESF).
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10. Em um sistema de saúde orientado pela Atenção 
Primária à Saúde (APS), os serviços que constituem a 
porta de entrada, o primeiro contato dos indivíduos, 
das famílias e da população em geral com o sistema 
de saúde são:

a. SQUARE As unidades de pronto-atendimento e equipes 
do núcleo ampliado de saúde da família (NASF).

b. SQUARE As unidades locais de saúde e equipes do 
núcleo ampliado de saúde da família (NASF).

c. SQUARE As unidades de pronto-atendimento e equipes 
da estratégia de saúde da família (ESF).

d. Check-square As unidades locais de saúde e equipes da estra-
tégia de saúde da família (ESF).

e. SQUARE Os centros de atendimento psicossocial e equi-
pes do núcleo ampliado de saúde da família 
(NASF).

Aspectos do Município 5 questões

11. O município de Fraiburgo pertence à região turís-
tica do Vale do Contestado e é filiado à:

a. SQUARE Rota Internacional da Amizade.
b. SQUARE Rota da Amizade Interestadual.
c. SQUARE Rota Latina Convention e Bureau.
d. Check-square Rota da Amizade Convention e Visitors Bureau.
e. SQUARE Rota Interestadual da Amizade e Visitors Bureau.

12. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos no municí-
pio de Fraiburgo corresponde a:

a. SQUARE 58,1%.
b. SQUARE 68,1%.
c. SQUARE 89,1%.
d. SQUARE 91,8%.
e. Check-square 98,1%.

8. Na estrutura obrigatória que compõe a Estratégia 
de Saúde da Família, a população que está sob cui-
dado de uma equipe deve ser aquela residente em um 
espaço geográfico, caracterizando um(a):

a. SQUARE Área de risco.
b. Check-square Território.
c. SQUARE Município.
d. SQUARE Distrito sanitário.
e. SQUARE Comunidade.

9. Analise as afirmativas abaixo sobre os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF).

1. Foram criados pelo Ministério da Saúde, em 
2008, com o objetivo de apoiar a consolidação 
da Atenção Primária no Brasil, ampliando as 
ofertas de saúde na rede de serviços, assim 
como a resolutividade, a abrangência e o alvo 
das ações.

2. Os núcleos são compostos por equipes mul-
tiprofissionais que atuam de forma integrada 
com as Equipes de Saúde da Família (ESF), as 
equipes de atenção primária para populações 
específicas (consultórios na rua, equipes ribei-
rinhas e fluviais) e com o Programa Academia 
da Saúde.

3. A atuação integrada permite realizar discus-
sões de casos clínicos, possibilita o atendi-
mento compartilhado entre profissionais, 
tanto na Unidade de Saúde, como nas visitas 
domiciliares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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17. Analise a frase abaixo, de acordo com a Lei Com-
plementar no 109, de 3 de março de 2010 do Municí-
pio de Fraiburgo (SC).

O serviço noturno, prestado em horário compreendido 
entre as     horas de um dia e     horas do dia 
seguinte, terá o valor hora acrescido de     , com-
putando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 21 • 6 • 10%
b. SQUARE 22 • 4 • 15%
c. Check-square 22 • 5 • 20%
d. SQUARE 23 • 6 • 30%
e. SQUARE 23 • 6 • 40%

18. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Complementar no 109, de 3 de março de 2010 do 
Município de Fraiburgo (SC).

a. SQUARE A jornada de trabalho de 8 horas diárias deverá 
ser cumprida em 3 períodos.

b. Check-square O servidor perderá a remuneração do dia 
e dos repousos quando faltar ao serviço, 
injustificadamente.

c. SQUARE O estabelecimento de jornada de trabalho em 
turno único de 6 horas implicará redução pro-
porcional da remuneração e gerará direitos ao 
servidor.

d. SQUARE O ocupante de cargo em comissão é submetido 
ao regime de parcial dedicação ao serviço, não 
podendo ser convocado sempre que houver 
interesse da administração.

e. SQUARE A carga horária não poderá ser superior a 
48 horas semanais, nem inferior a 18 horas 
semanais.

13. No município de Fraiburgo a porcentagem de 
domicílios com esgotamento sanitário adequado 
corresponde a:

a. SQUARE 60%.
b. Check-square 70%.
c. SQUARE 78%.
d. SQUARE 80%.
e. SQUARE 90%.

14. O cultivo de maçãs no município de Fraiburgo 
corresponde a qual porcentagem da produção 
brasileira?

a. Check-square 26%
b. SQUARE 29%
c. SQUARE 36%
d. SQUARE 40%
e. SQUARE 51%

15. Um dos símbolos do município de Fraiburgo é 
a Bandeira do Contestado, com 98,5 cm de altura e 
44 cm de largura.

Assinale a alternativa que apresenta o significado da 
cor amarela nesta bandeira.

a. SQUARE Governo municipal
b. SQUARE Campos e colheitas
c. Check-square Indústrias do município
d. SQUARE Extrativismo vegetal
e. SQUARE Religiosidade

Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), as 
faltas abonadas limitar-se-ão a:

a. Check-square 10 por ano.
b. SQUARE 15 por ano.
c. SQUARE 20 por ano.
d. SQUARE 25 por ano.
e. SQUARE 30 por ano.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

21. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, 
que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo 
da forma como se apresenta.

As medidas de controle, uma vez que não há vacina 
ou drogas antivirais específicas, se restringem ao(à):

a. Check-square Controle do vetor.
b. SQUARE Saneamento básico.
c. SQUARE Quimioterapia específica.
d. SQUARE Busca ativa de casos suspeitos.
e. SQUARE Isolamento de casos confirmados.

22. “…A transmissão se faz pela picada da fêmea 
do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes 
aegypti - homem. Após um repasto de sangue infec-
tado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois 
de 8 a 12 dias de incubação extrínseca…”

Essa descrição se refere ao modo de transmissão da:

a. SQUARE Raiva.
b. Check-square Dengue.
c. SQUARE Hanseniase.
d. SQUARE Leptospirose.
e. SQUARE Leishmaniose.

23. Recentemente, o surto de casos novos de 
sarampo em Santa Catarina tem mobilizados todos os 
profissionais da atenção primária à saúde (APS), inclu-
sive os agentes de combate a endemias.

Em relação às crianças, para elas serem consideradas 
imunizadas, na carteira de vacinação deve contar:

a. SQUARE Pelo menos 1 dose da vacina DPT.
b. SQUARE Vacina pentavalente 3 doses aos 3, 6 e 9 meses.
c. SQUARE Pelo menos uma dose da vacina triviral com 12 

meses.
d. Check-square 1 dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e 

outra da tetraviral aos 15 meses.
e. SQUARE 2 doses da vacina DPT com 15 meses e reforço 

com 4 anos.

19. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 3 de 
março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o servi-
dor habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 
serviço público ao completar quanto tempo de efetivo 
exercício e após ser aprovado em estágio probatório?

a. SQUARE 18 meses
b. SQUARE 30 meses
c. SQUARE 1 ano
d. SQUARE 2 anos
e. Check-square 3 anos

20. De acordo com a Lei Complementar no 109, de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
a Remoção é:

a. SQUARE o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

b. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

c. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

d. Check-square o deslocamento do servidor, a pedido ou de 
ofício, para exercício das funções em diversos 
locais no âmbito municipal.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.
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28. O maior sucesso no controle epidemiológico 
das doenças infecciosas no Brasil é evidenciado nas 
doenças:

a. SQUARE Sexualmente transmissíveis.
b. SQUARE Transmitidas por vetores que foram controlados.
c. SQUARE Transmitidas por más condições de higiene que 

foram melhoradas.
d. SQUARE Transmitidas de alimentos contaminados que 

são fiscalizados.
e. Check-square Imunopreveníveis.

29. Uma doença infectocontagiosa de pele e tecido 
subcutâneo em que contato prolongado de indiví-
duos suscetíveis com pacientes bacilíferos não trata-
dos, especialmente no ambiente intradomiciliar é o 
modo de transmissão.

Estamos nos referindo à:

a. SQUARE AIDS.
b. SQUARE Sífilis primária.
c. Check-square Hanseníase.
d. SQUARE Tuberculose.
e. SQUARE Dengue.

30. Uma doença infecciosa pulmonar na qual a trans-
missão se faz através da tosse, fala e espirros a partir 
de pacientes bacilíferos sem nenhum tipo de trata-
mento é a:

a. SQUARE AIDS.
b. SQUARE Dengue.
c. SQUARE Hanseníase.
d. Check-square Tuberculose.
e. SQUARE Sífilis secundária.

24. No calendário básico de vacinação de saúde da 
criança, as vacinas que o recém-nascido deve fazer de 
imediato são:

a. Check-square BCG e hepatite B.
b. SQUARE DPT – difteria , tétano e pertussis.
c. SQUARE MMR – sarampo, caxumba e rubéola.
d. SQUARE Tétano.
e. SQUARE Tetra viral - sarampo, caxumba, catapora e 

rubéola.

25. Assinale a alternativa que se refere corretamente 
a uma das doenças não transmissíveis mais prevalen-
tes na atenção primária, principalmente em pacientes 
acima de 50 anos:

a. SQUARE Câncer.
b. SQUARE Diabetes mellitus tipo II.
c. SQUARE Doenças respiratórias crônicas.
d. SQUARE Doenças neuropsiquiátricas.
e. Check-square Doenças cardiovasculares.

26. São doenças não transmissíveis prevalentes 
na atenção primária de saúde (APS), relacionadas 
a hábitos de vida inadequados, como obesidade e 
sedentarismo.

a. SQUARE Hepatite C e cirrose hepática.
b. Check-square Diabetes tipo II e hipertensão arterial.
c. SQUARE Insuficiência renal crônica e hipertensão.
d. SQUARE Doença pulmonar obstrutiva crônica e bron-

quite crônica.
e. SQUARE Doença infamatória intestinal e câncer de 

intestino.

27. Na saúde da mulher, não é considerada doença 
sexualmente transmissível:

a. SQUARE Sífilis.
b. SQUARE Cancro mole.
c. Check-square Candidíase vaginal.
d. SQUARE Tricomoníase.
e. SQUARE Gonorreia.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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