CONCURSO PÚBLICO EDITAL 010/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ- SP
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos
Conhecimentos SUS
Informática
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTÕES
15
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10
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50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTOS

E

INTERPRETAÇÃO

DE

a) Uma vez que todos aceitem a proposta, assinaremos o
contrato. (Condicional)
b) É feio que dói. (Consecutiva)
c) As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte.
(Concessiva)
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 1 e 2 :
O padeiro
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no
fogo para fazer café e abro a porta do apartamento – mas
não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me
lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera
sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma
greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam
o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar
seu café da manhã com pão dormido conseguirão não sei
bem o que do governo. Está bem. Tomo o meu café com
pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo
café vou me lembrando de um homem modesto que
conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta
do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não
incomodar os moradores, avisava gritando: – Não é
ninguém, é o padeiro! Interroguei-o uma vez: como tivera
a ideia de gritar aquilo? “Então você não é ninguém?” Ele
abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de
ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de
uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra
pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro
perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera
dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o
padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém…
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu
ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que
estava falando com um colega, ainda que menos
importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros,
fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava
a redação de jornal, quase sempre depois de uma
passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na
mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda
quentinho da máquina, como pão saído do forno. Ah, eu
era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me
julgava importante porque no jornal que levava para casa,
além de reportagens ou notas que eu escrevera sem
assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O
jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar;
e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade
daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não
é ninguém, é o padeiro!” E assobiava pelas escadas.

4) Assinale a alternativa que preenche de forma
CORRETA as lacunas nas frases abaixo:
I-Foram _____ as correspondências.
II- ______ entrada, sem camisa e de chinelo.
III- Água fresca é _____ para a saúde.
a) anexas - Proibido- bom
b) anexos - Proibida – boa
c) anexas - Proibida- bom
d) Nenhuma das alternativas.
5) Assinale a alternativa CORRETA na qual a regência
está de acordo com a norma culta:
a) Estas são as técnicas que dispomos.
b) Assiste ao tão aguardado pronunciamento do
presidente.
c) Perdoo aos teus atrasos.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Assinale a alternativa CORRETA
em que as
palavras são formadas por derivação parassintética,
derivação regressiva e composição por aglutinação,
respectivamente.
a) Anoitecer, triunfo, fidalgo.
b) Afetuoso, triunfante, embora.
c) Infelizmente, abate, girassol.
d) Nenhuma das alternativas.
7) Assinale a alternativa em que todas as palavras são
paroxítonas:
a) Tênue- sofá- tórax.
b) Parabéns- inflável – júri.
c)Fúria- revólver- látex.
d) Nenhuma das alternativas.
8) NÃO há erro quanto à concordância nominal em:
a) Todos os soldados estavam alertas.
b) Estamos quites com a Justiça Eleitoral.
c) As fotografias seguem em anexo.
d) Nenhuma das alternativas.

(Rubem
Braga.
Disponível
em:
http://www.sul21.com.br/jornal/2013/01/100-anos-do-mestre-da-cronicarubem-braga/)

9) No primeiro quadrinho da tirinha , há um exemplo
de oração subordinada adverbial que exprime:

1) O texto tem como objetivo propor uma reflexão
sobre um determinado tema que é:
a) A atividade profissional do autor.
b) A greve dos padeiros.
c) A importância de profissões consideradas menores.
d) Nenhuma das alternativas.
2) De acordo com o texto, o que melhor sintetiza a
mensagem transmitida é:
a) Os jornalistas são humildes.
b) Toda profissão é importante.
c)O jornalista é um ninguém.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Conformidade.
b) Consequência.
c) Finalidade.
d) Nenhuma das alternativas

3) Quanto à classificação das orações, assinale a
alternativa INCORRETA:
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10) Segundo o padrão ortográfico assinale a
alternativa onde as palavras estão grafadas e
acentuadas corretamente:
a) Para manter o sustentável jeito de suscitar as
qualidades nas pessoas, não se deve ter pretensão,
privilégios e nem cometer omissões desnecessárias.
b) O bom carater deve-se a impecavel conduta e ao
constante exercicio de discenir o certo do errado.
c) O defensor da verdade não deve enchergar obstaculos
à sua frente, não há impecilho que lhe impeça de vencer.
d) Nenhuma das alternativas.

Considerando a posição da sílaba tônica e as regras
de acentuação das palavras, assinale a alternativa
CORRETA:
a) As palavras “eloquência”, do Texto 1, e “ortográfico”, do
Texto 2, foram acentuadas porque são proparoxítonas.
b) A palavra “água”, do Texto 1, é uma palavra paroxítona
e está corretamente acentuada; e “já”, do Texto 2, é uma
palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma
que “cajá”, “Paraná”.
c) As palavras “água” e “eloquência”, do Texto 1, são
palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente e
“ortográfico do texto 2 é uma palavra proparoxítona.
d) Nenhuma das alternativas.

11) Na música de Chico Buarque, “Valsinha”, há um
exemplo de figura de linguagem que é :
"E
ali
dançaram
tanta
dança,
que a vizinhança toda despertou".
a) Metáfora.
b) Pleonasmo.
c) Metonímia.
d) Nenhuma das alternativas

CONHECIMENTOS SUS
16) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto
pela Saúde. O financiamento e o fornecimento de
medicamentos, produtos e insumos para os
Programas Estratégicos são de responsabilidade do
Ministério da Saúde e reúne:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase,
Malária, Leischmaniose, Chagas e outras doenças
endêmicas de abrangência nacional ou regional.
b) Programa de DST/Aids (anti-retrovirais); Programa
Nacional de Sangue e Hemoderivados.
c) Imunobiológicos; Insulina.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Assinale a alternativa CORRETA na qual todas as
palavras têm acento gráfico:
a) Favoravel - heroina - parametro – ônix.
b) Pudico - polen - lapis- sauva.
c) Gratuito - perdoe - voo - preveem.
d) Nenhuma das alternativas.
13) Sobre colocação pronominal assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Se necessário fosse, contaria-te toda a verdade.
b) Deram-me nota na avaliação.
c) Não lhe farei mal algum.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela
Saúde. E. Promoção da saúde, com ênfase na
atividade física regular e alimentação saudável tem
como objetivos:
I- Elaborar e implementar uma Política de Promoção
da Saúde, de responsabilidade dos quatro gestores.
II- Enfatizar a mudança de comportamento da
população brasileira de forma a internalizar a
responsabilidade individual da prática de atividade
física regular, alimentação adequada e saudável e
combate ao tabagismo.
III- Articular e promover os diversos programas de
promoção de atividade física já existentes e apoiar a
criação de outros.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Assinale a alternativa na qual todas as palavras
são oxítonas.
a) Mocotó, tripé, cipó, jiló.
b) Vatapá, têm, caí, ônix.
c) Bômbix, amém, íris, húmus.
d) Nenhuma das alternativas
15) Leia os textos 1 e 2 e responda a questão 15.
Texto 1
DOS MILAGRES
O milagre não é dar vida ao corpo extinto,
Ou luz ao cego, ou eloquência ao mudo...
Nem mudar água pura em vinho tinto...
Milagre é acreditarem nisso tudo!
Mario Quintana

18) Conforme as Diretrizes Operacionais do Pacto pela
Saúde. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
A ______________é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e
deve orientar a descentralização das ações e serviços
de saúde e os processos de negociação e pactuação
entre os gestores.
a) Regionalização
b) Territorialização
c) Descentralização
d) Nenhuma das alternativas.

Texto 2

19) Segundo a Norma Operacional da Assistência à
Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 33.3.O Limite Financeiro
da Assistência de cada estado, assim como do Distrito
Federal no que couber, independente de sua condição
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de gestão, deverá ser programado e apresentado da
seguinte forma:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Relação de todos os municípios do estado,
independentemente da sua condição de gestão.
b) Condição de Gestão do Município/ nível de governo
responsável pelo comando único de média e alta
complexidade.
c) Parcela de recursos financeiros para o atendimento da
população residente sob gestão municipal.
d) Nenhuma das alternativas.

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas o primeiro contexto está correto.
b) Apenas o segundo contexto está correto.
c) Os dois contextos estão corretos.
d) Nenhuma das alternativas.
23) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de
setembro de 1990 e suas alterações. Art. 19-P. Na falta
de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a
dispensação será realizada:
I - com base nas relações de medicamentos instituídas
pelo gestor federal do SUS, observadas as
competências
estabelecidas
nesta
Lei,
e
a
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na
Comissão Intergestores Tripartite.
II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de
forma suplementar, com base nas relações de
medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do
SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
III - no âmbito de cada Município, de forma
suplementar, com base nas relações de medicamentos
instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a
responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no
Conselho Municipal de Saúde.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)Apenas I e II.
b) Apenas III.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

20) De acordo com a Norma Operacional da
Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. II. 3 do
processo de controle, regulação e avaliação da
assistência leia os contextos abaixo:
[1] As funções de controle, regulação e avaliação
devem ser coerentes com os processos de
planejamento, programação e alocação de recursos
em saúde tendo em vista sua importância para a
revisão de prioridades e contribuindo para o alcance
de melhores resultados em termos de impacto na
saúde da população. [2] As atribuições do Controle,
Regulação e Avaliação são definidas conforme as
pactuações efetuadas pelos três níveis de governo.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas o primeiro contexto está correto.
b) Apenas o segundo contexto está correto.
c) Os dois contextos estão corretos.
d) Nenhuma das alternativas.
21) Segundo a Norma Operacional da Assistência à
Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 58. Além dos atributos da
condição de gestão avançada do sistema estadual,
ficam estabelecidos os seguintes atributos específicos
à Gestão Plena do Sistema Estadual:
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Cadastro, contratação, controle, avaliação e auditoria e
pagamento aos prestadores do conjunto dos serviços sob
gestão estadual.
b) Dispor de 30% do valor do Limite Financeiro da
Assistência do estado comprometido com transferências
regulares e automáticas aos municípios.
c) Transferência regular e automática dos recursos
correspondentes ao valor do Limite Financeiro da
Assistência, deduzidas as transferências fundo a fundo
realizadas a municípios habilitados.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019,
assinale a alternativa que refere-se ao objetivo 09.
a) Aprimorar o marco regulatório da Saúde Suplementar,
estimulando soluções inovadoras de fiscalização e gestão,
voltadas para a eficiência, acesso e qualidade na atenção
à saúde, considerando o desenvolvimento sustentável do
setor.
b) Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a
educação permanente, a qualificação, a valorização dos
trabalhadores, a desprecarização e a democratização das
relações de trabalho.
c) Fortalecer as instâncias do controle social e os canais
de interação com o usuário, com garantia de transparência
e participação cidadã.
d) Nenhuma das alternativas.

22) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de
19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 6º
Estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS): Leia os contextos
abaixo:
[1] § 1º Entende-se por vigilância sanitária um
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção
e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens
de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as
etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o
controle da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.[2] § 2º Entendese por vigilância epidemiológica um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção

25) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019,
sobre o objetivo 08. Aprimorar o marco regulatório e
as ações de vigilância sanitária, para assegurar a
proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do
setor. Leia as afirmativas abaixo:
I- A necessidade de respostas às exigências sociais e
políticas geradas pela expansão do mercado de
consumo e a diversificação dos produtos e serviços
ofertados tornam as práticas de Vigilância Sanitária
relevantes para a eliminação de riscos e a proteção da
saúde.
II- No elenco desses produtos e serviços, estão os
medicamentos, alimentos, saneantes domissanitários,
cosméticos e estabelecimentos de saúde, entre
outros. Ou seja, a regulação no campo da Vigilância
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Sanitária não é exercida em um setor específico da
economia, mas em todos os setores relacionados a
produtos, serviços e ambientes que podem afetar a
saúde da população.
III- A Vigilância Sanitária desempenha, assim, uma
função de mediação entre produtores e consumidores,
tendo em vista que o uso dos produtos, bens e
serviços por ela regulados pode causar graves efeitos
à saúde da população. Nesse contexto, é necessário
conhecer ampla e previamente a realidade social e
sanitária nas quais esses produtos e serviços se
inserem.
Assinale a alternativa CORRETA.
a)Apenas I e II.
b) Apenas III.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

uma seleção. Em qual guia e grupo podemos localizar
este recurso respectivamente?
a) Página Inicial > Ferramenta de Dados
b) Fórmulas> Ferramenta de Dados
c) Dados > Ferramentas de Dados
d) Nenhuma das alternativas.
30) No Microsoft Excel qual das fórmulas abaixo
retorna uma referência para um intervalo, que é um
número especificado de linhas e colunas de uma
célula ou intervalo de células?
a) =DESLOC()
b) =CORRESP()
c) =ÍNDICE()
d) Nenhuma das alternativas.
31) Considere a planilha abaixo feita no Microsoft
Excel 2016 em sua configuração padrão para
responder:

INFORMÁTICA
26) Qual dos editores de texto abaixo permite edição e
inserção de imagem?
a) Wordpad
b) Notepad
c) Microsoft Word
d) Nenhuma das alternativas.
27) A imagem abaixo refere-se a uma planilha criada
no Microsoft Excel 2016, a coluna B está com dados
definido com o formato data.

Qual
o
resultado
caso
a
fórmula
=NÚM.CARACT(A1:A2) seja inserida na coluna A8?
a) 18
b) 19
c) #VALOR!
d) Nenhuma das alternativas.
32) São programas que se auto replicam e se
espalham pelas redes de computadores. Qual das
alternativas corresponde a essa definição?
a) Trojan
b) Worms
c) Adware
d) Nenhuma das alternativas.
Qual será o valor exibido na célula B8 após a mesma
ser preenchida com a fórmula =MENOR(B2:B7;2)?
a) 10/11/1976
b) 13/09/1962
c) 02/06/1998
d) Nenhuma das alternativas.

33) Qual o nome do assistente pessoal nativo no
Windows 10?
a) Google Assist
b) Siri
c) Cortana
d) Nenhuma das alternativas.

28) É um tipo de malware que impede os usuários de
acessarem seu sistema ou arquivos pessoais e exige
o pagamento do resgate para recuperar o acesso.
Qual das alternativas abaixo corresponde a essa
definição?
a) Ransomware
b) Spyware
c) Worms
d) Nenhuma das alternativas.

34) Qual das extensões abaixo é conhecida por ser
uma biblioteca dinâmica com dados que podem ser
acessados por vários programas instalados no
computador?
a) .DLL
b) .ZIP
c) .SYS
d) Nenhuma das alternativas.
35) Em Linux qual dos comandos abaixo vai mostrar
informações detalhadas sobre seu sistema Linux

29) No Microsoft Excel 2016 em sua configuração
padrão temos um recurso que remove duplicatas em
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incluindo o nome da máquina, do sistema operacional,
do kernel e assim por diante?
a) uname
b) wget
c) head
d) Nenhuma das alternativas.

c) Leishmaniose visceral
d) Nenhuma das alternativas.
39) Analise as afirmativas a seguir sobre ações diretas
de controle de roedores, coloque V para verdadeiro e
F para falso e assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(
) Nas áreas definidas como de risco para a
transmissão de doenças de relevância para a saúde
pública, relacionadas aos roedores, as ações de
controle realizadas pelos profissionais de vigilância e
o controle das doenças transmitidas por roedores têm
de ocorrer em caráter permanente, sem sofrer
interrupções, não se recomendando trabalhos de
caráter temporário ou pontual, que podem acarretar
um efeito bumerangue (aumento do número de
roedores infestantes em determinada área onde foi
praticada a desratização de maneira errada).
( ) Em áreas de ocorrência esporádica, as ações
devem ser realizadas por tempo determinado, visando
prevenir a ocorrência de novos casos.
( ) Os locais de ocorrência endêmica e epidêmica de
leptospirose ao longo do tempo devem ser tratados
como áreas-programa e receber ações periódicas
permanentes de controle de roedores, até que ações
de manejo ambiental ou de infraestrutura urbana
reduzam significativamente o risco de infecção da
população humana residente ou flutuante.
( ) As ações devem ser estudadas e conduzidas de
maneira tal que maximizem os custos e os riscos
envolvidos, para o homem ou para os demais
componentes da biodiversidade. Dentro dessas ações,
a manipulação adequada dos fatores que facilitam a
instalação, a proliferação e o potencial de
sobrevivência da praga-alvo é fundamental para um
manejo integrado eficaz.
a) V-V-V-F.
b) V-V-F-V.
c) V-F-V-V.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36) A raiva é uma zoonose viral que se caracteriza
como uma encefalite progressiva aguda e letalidade
de aproximadamente 100%, considerando casos raros
de cura. Sobre a raiva, é INCORRETO afirmar que:
a) No ciclo urbano, as principais fontes de infecção são o
cão e o gato. No Brasil, o morcego é o principal
responsável pela manutenção da cadeia silvestre.
b) O vírus rábico, contido apenas no sangue do animal,
penetra no organismo principalmente por meio de
mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e
lambedura de mucosas.
c) O trabalho a ser desenvolvido pelos serviços de
vigilância de zoonoses deve considerar a situação
epidemiológica de cada região e estado, quanto à
presença da(s) variante(s) circulante(s), para determinar
as medidas de controle a serem tomadas.
d) Nenhuma das alternativas.
37) São medidas necessárias em áreas com circulação
de variante do vírus rábico de cães e gatos (AgV1 ou
AgV2), EXCETO:
a) Cães ou gatos que tiveram sabidamente contato com
outro cão ou gato raivoso devem ser recolhidos e
submetidos à eutanásia.
b) Define-se cão ou gato suspeito para a raiva como
sendo todo cão ou gato agressor (que mordeu, lambeu ou
arranhou alguém), ou, ainda, que apresente mudança
brusca de comportamento e/ou sinais e sintomas
compatíveis com a raiva, tais como: salivação abundante,
dificuldade para engolir, mudança nos hábitos alimentares,
paralisia das patas traseiras, ou outras manifestações
clínicas neurológicas.
c) Quaisquer cães ou gatos com suspeita de raiva devem
ser observados por no máximo cinco dias em local
adequado, isolado, com comida e água.
d) Nenhuma das alternativas.

40) Sobre a busca ativa de escorpiões, é INCORRETO
afirmar que:
a) A busca ativa consiste em vasculhar o ambiente à
procura de escorpiões, removendo e afastando objetos e
utensílios no peri e intra domicílio e em pontos
estratégicos, por exemplo, em cemitérios. Quando
encontrados os escorpiões, estes devem ser coletados
usando pinças de 10 cm a 20 cm, colocados em recipiente
com tampa de rosca vedada e sem furos, que deve ser
mantido ao abrigo do sol.
b) Devido ao tipo de serviço que a busca ativa envolve,
esta deve ser realizada por profissionais habilitados,
sendo necessários, pelo menos, dois profissionais em
conjunto, usando, obrigatoriamente, equipamentos de
proteção individual (EPIs) adequados à atividade.
c) Para um efetivo controle de escorpiões durante a busca
ativa, é essencial o manuseio de objetos e materiais.
Contudo, deve-se ressaltar que a remoção e a limpeza de
lotes, terrenos ou áreas públicas competem ao proprietário
do imóvel ou ao órgão de limpeza pública. Depois de
finalizada a busca ativa, o setor responsável pelo controle
de escorpião pode comunicar ao proprietário ou ao órgão
responsável para que providenciem a limpeza do
ambiente.
d) Nenhuma das alternativas.

38) A ___________________ é uma protozoonose
crônica, sistêmica, caracterizada em humanos por
febre de longa duração, perda de peso, astenia,
adinamia e anemia, entre outras manifestações.
Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais
de 90% dos casos. No cão, principal reservatório e
fonte de infecção no meio urbano, a doença
caracteriza-se
por
febre
irregular,
apatia,
emagrecimento, descamação furfurácea e úlceras na
pele, em geral, no focinho, nas orelhas e
extremidades, conjuntivite, paresia do trem posterior,
fezes sanguinolentas e crescimento exagerado das
unhas. A enzootia canina tem precedido a ocorrência
de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais
prevalente que no homem. No ambiente silvestre, os
reservatórios são as raposas e os marsupiais.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto:
a) Ancilostomose
b) Leishmaniose tegumentar
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41) Para identificação da área de transmissão da febre
amarela NÃO é necessário:
a) Verificar se o local de residência ou de visitação
corresponde a uma área de provável transmissão do vírus
amarílico.
b) Acompanhar a evolução dos pacientes já
diagnosticados e os resultados dos exames laboratoriais
não específicos.
c) Investigar minuciosamente: deslocamentos do caso, de
familiares e/ou amigos (considerar todos aqueles que
antecederam 15 dias do início dos sintomas, inclusive os
de curta duração) para caracterizar se houve permanência
em local de provável circulação viral.
d) Nenhuma das alternativas.
42) A popular doença
correspondente à:
a) Filariose.
b) Malária.
c) Esquistossomose Mansoni.
d) Nenhuma das alternativas.

“barriga

d’água”

46) Segundo a Portaria n° 1.007 de 4 de maio de 2010,
o número de Agente de Combate às Endemias - ACE
que vão compor cada equipe de Saúde da Família será
definido pelo gestor _______________ de acordo com
as necessidades do território, observado o perfil
epidemiológico e sanitário, densidade demográfica,
área territorial e condições socioeconômicas e
culturais, e preferencialmente devem ser alocados
aqueles ACE que já desenvolvem ações no território.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto:
a) Municipal.
b) Estadual.
c) Federal.
d) Nenhuma das alternativas.

é
47) Sobre a Portaria n° 1.007 de 4 de maio de 2010, é
INCORRETO afirmar que:
a) O valor dos recursos financeiros para as equipes de
Saúde da Família que tiverem Agentes de Combate às
Endemias incorporados corresponde a uma parcela extra
anual do incentivo mensal destas Equipes de Saúde da
Família.
b) Municípios com até 50.000 habitantes somente serão
elegíveis para habilitação caso optem por incorporar o
Agente de Combate às Endemias, a todas as equipes de
Saúde da Família do Município.
c) Os Agentes de Combate às Endemias, de que trata
essa Portaria, devem cumprir carga horária de trabalho de
30 (trinta) horas semanais.
d) Nenhuma das alternativas.

43) Sobre a hanseníase, qual alternativa NÃO se
encaixa com as suas características básicas:
a) É uma doença crônica.
b) Não é uma doença infectocontagiosa.
c) Áreas da pele, ou manchas esbranquiçadas
(hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com
alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, e/ou ao
tato, é um dos seus principais sintomas.
d) Nenhuma das alternativas.
44) Analise as afirmativas a seguir sobre o sarampo,
coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente
grave, transmissível, extremamente contagiosa e
bastante comum na infância.
( ) Seu agente etiológico é um RNA vírus pertencente
ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae.
( ) Sua transmissão ocorre de forma direta, por meio
de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir,
espirrar, falar ou respirar. Por isso, a elevada
contagiosidade da doença. Também tem sido descrito
o contágio por dispersão de aerossóis com partículas
virais no ar, em ambientes fechados, como escolas,
creches e clínicas.
( ) Seu período de transmissibilidade inicia-se de 4 a
6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu
aparecimento. O período de maior transmissibilidade
ocorre entre os 2 dias antes e os 2 dias após o início
do exantema.
a) V-V-V-V.
b) V-F-V-V.
c) V-V-F-F.
d) Nenhuma das alternativas.

48) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
atribuição do profissional Agente de Combate às
Endemias – ACE:
a) Aferição de pressão arterial.
b) Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e
estabelecimentos
comerciais
para
buscar
focos
endêmicos.
c) Orientações quanto à prevenção e tratamento de
doenças infecciosas.
d) Nenhuma das alternativas.
49) Segundo o Calendário Nacional de Vacinação
vigente, assinale a alternativa que apresenta a vacina
indicada para um bebê de três meses de idade:
a) Pneumocócica 10 Valente.
b) Meningocócica C.
c) Rotavírus humano.
d) Nenhuma das alternativas.
50) Fatores diversos podem atingir um sistema de
abastecimento de água – SAA ou de Soluções
Alternativas Coletivas - SAC, por mais sanitariamente
eficientes que estes sejam. As mais imprevisíveis e
variadas situações podem ocorrer em um SAA,
impondo riscos à saúde. Apenas como exemplos
podem ser citadas as seguintes situações de risco,
EXCETO:
a) Manutenção constante na rede distribuidora.
b) Penetração de contaminantes diversos nos
reservatórios públicos.
c) Rompimento de redes e adutoras.
d) Nenhuma das alternativas.

45) É uma doença infecciosa aguda não contagiosa,
prevenível por vacina, causada pela ação de
exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani (C.
tetani),
que
provocam
um
estado
de
hiperexcitabilidade do sistema nervoso central:
a) Difteria.
b) Caxumba.
c) Tétano.
d) Nenhuma das alternativas.
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