PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS

❖ Ao receber este Caderno de Questões, verifique se:
▪ A sua opção de CARGO está correta.
▪ Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40.
▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o
necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
❖ O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada de cada questão.
❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções de
respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o
CARTÃO RESPOSTA.
❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em
Ata de suas respectivas assinaturas.
❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente
assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias.
Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

CARGO: AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

2. De acordo com o TEXTO I, a antecipação da campanha de
vacinação contra a gripe ajudará a lidar com o coronavirus
pelos motivos a seguir:

Vacina da gripe: o que muda em 2020

Com a ameaça do coronavírus, a campanha de vacinação da gripe foi
antecipada. Saiba quem pode tomar o imunizante contra o influenza na
rede pública
Por André Biernath
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Em sua 21ª temporada, a Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Gripe segue mais forte do que nunca.
Só para 2020, o Ministério da Saúde encomendou ao
Instituto Butantan, órgão responsável por fabricar as
vacinas, mais de 75 milhões de doses. A meta é proteger
ao menos 67 milhões de brasileiros.
A estratégia, aliás, teve que ser revista de última
hora: com a confirmação dos primeiros casos de infecção
pelo novo coronavírus no Brasil, o governo antecipou a
campanha em quase um mês. Antes, a proposta era iniciar
os trabalhos na segunda quinzena de abril. Agora, as
primeiras doses _____¹(ver questão 5) disponíveis para o
público-alvo a partir do dia 23 de março.
“Antecipamos a campanha _____² (ver questão 8) a
vacina deixa o sistema imunológico 80% protegido contra
cepas do vírus influenza, milhares de vezes mais comuns
que o coronavírus”, justificou, em entrevista coletiva, o
ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta. “Se a pessoa
avisa que foi vacinada [contra a gripe], isso auxilia no
raciocínio do profissional de saúde, do médico pensar em
outros vírus por trás de uma doença”, completou.
Que fique claro: não é que a vacina da gripe diminui
o risco de contágio por coronavírus. Mas, ao proteger a
população mais vulnerável, a injeção evita que o influenza
sobrecarregue o sistema respiratório. E se sabe que o
coronavírus tende a provocar complicações entre quem
está enfraquecido por uma doença ou carrega outros
agentes infecciosos no corpo.
A vacinação ainda desafoga os pronto-socorros e
hospitais do sistema público e privado, que vão ter menos
pacientes com gripe e mais espaço para um eventual surto
de Covid-19 (o nome da doença provocada pelo novo
coronavírus).
A médica Isabella Ballalai, vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), vê com bons
olhos a decisão do Ministério da Saúde. “A antecipação é
super bem-vinda. Março é a melhor época para começar a
campanha, pois o vírus da gripe já circula entre nós. Quanto
antes vacinarmos, mais a população estará preparada para
enfrentá-lo”, acredita. (...)

I. Facilita o diagnóstico do médico que atender a pacientes que
foram vacinados.
II. Ajuda a desafogar o sistema de saúde, que acaba tendo mais
espaço para cuidar de uma eventual epidemia de Covid-19.
III. Evita que a população mais vulnerável contraia o Covid-19.

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/vacina-gripe-2020/ . Acesso
em 06/03/2020.

A)
B)
C)
D)

em todas as afirmativas.
apenas na afirmativa I.
apenas na afirmativa em II.
apenas nas afirmativas I e II.

3. Ainda na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de
última hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), o autor se refere a uma
modificação na Campanha Nacional de Vacinação Contra a
Gripe. Esta mudança, de acordo com o TEXTO I, consiste em
A)
B)
C)
D)

ampliar o público-alvo da campanha.
antecipar a campanha.
aumentar o número de doses da vacina.
antecipar a importação de 75 milhões de doses da vacina.

4. Sobre a vacina da gripe, mencionada no TEXTO I, é correto
afirmar que ela
A) pode evitar que pessoas que contraiam o coronavírus
desenvolvam casos mais graves do Covid-19 por já estarem
enfraquecidas pelo influenza.
B) protege a pessoa vacinada contra todas as formas de gripe
associadas ao vírus influenza.
C) diminui a chance de a pessoa vacinada contrair o coronavírus.
D) aumenta a chance de quem está vacinado ter o Covid-19.
5. Assinale a alternativa que apresenta a forma do verbo “estar”
que preenche corretamente a lacuna 1, contida na linha 12 do
TEXTO I, mantendo a coesão e a coerência.
A)
B)
C)
D)

estarão
estão
estará
estaria

6. Na frase “Antecipamos a campanha porque a vacina deixa o
sistema imunológico 80% protegido contra cepas do vírus
influenza, milhares de vezes mais comuns que o coronavírus”
(linhas 14 a 17), citada no TEXTO I, encontramos

1. Na frase “A estratégia, aliás, teve que ser revista de última
hora” (linhas 7 e 8 do TEXTO I), a classe de palavras a que
pertence o termo em destaque é
A)
B)
C)
D)

É correto o que se afirma

A)
B)
C)
D)

a das conjunções.
a das preposições
a dos advérbios
a dos adjetivos
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4 substantivos.
9 substantivos.
7 substantivos.
11 substantivos.

CARGO: AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS
7. Para a lacuna 2, contida na linha 14 do TEXTO I, assinale a
forma ortográfica que a preenche corretamente.
A)
B)
C)
D)

TEXTO III

porque
por que
porquê
por quê

8. A respeito da Campanha Nacional de Vacinação Contra a
Gripe, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre
elas:

10. No primeiro quadrinho, onde o Leão fala: “Meu desejo não se
realizou!”, de acordo com a colocação pronominal utilizada
neste trecho, podemos concluir que ocorreu

I. A vacinação contra a gripe desafoga os pronto-socorros e
hospitais, diminuindo a quantidade de pacientes com gripe e
dando mais espaço para que eles cuidem de pacientes com
Covid-19
PORQUE

A)
B)
C)
D)

II. A injeção evita que o influenza sobrecarregue o sistema
respiratório deixando o paciente mais suscetível a
complicações causadas pelo coronavírus.

ênclise.
mesóclise.
próclise.
colocação pronominal nas locuções verbais.
CONHECIMENTOS SOBRE JAGUARIBE

11. De acordo com o último censo demográfico realizado pelo
IBGE, em 2010, a população de Jaguaribe-CE registrou
34.404 habitantes.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma
justificativa correta da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não
é uma justificativa correta da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma
proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição
verdadeira.

Fonte: IBGE Cidades. Disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama Acesso em 28 set
2020.

Considerando o ano de 2020, no qual o cálculo segue uma
estimativa, pode-se afirmar que a população de Jaguaribe-CE
A) é de aproximadamente 35.000 habitantes, tendo um pequeno
e inexpressivo acréscimo.
B) decaiu mais de 10% do contingente de 2010, dado a fatores
recentes como acidentes naturais, sendo de pouco mais de
32.000 habitantes atualmente.
C) aumentou em mais de 15% do valor de 2010, sendo hoje
quase 40.000 habitantes.
D) cresceu mais de 50%, estando com quase 50.000 habitantes,
sendo hoje um município de importante concentração de
trabalhadores em diferentes setores da economia.

TEXTO II

12. Sabendo-se que a área municipal territorial equivale a
1.877,062 km² (IBGE Cidades. Disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/jaguaribe/panorama.
Acesso em 28 set 2020), pode-se afirmar que a densidade
demográfica no município de Jaguaribe-CE é
9. Por qual motivo o candidato à vaga de emprego foi
desclassificado:

A)
B)
C)
D)

I. Por responder à pergunta de maneira gramaticalmente
equivocada.
II. Não empregou o verbo de maneira correta.
III. Não empregou a concordância nominal de maneira correta.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

em todos os itens.
somente nos itens II e III.
somente nos itens I e III.
somente nos itens I e II.
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baixíssima, de 18,33 hab/km².
média, de 122 hab/km².
baixa 59,06 hab/km².
alta, de 1.156 hab/km².

CARGO: AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS
13. Leia o trecho da reportagem a seguir:

15. Leia o trecho a seguir:

Jaguaribe. Um verdadeiro encontro de sabores marca a VIII
edição do Festival do Queijo de Jaguaribe, que será realizado
nos próximos dias 3 e 4 de dezembro, no Parque de
Exposições Agropecuárias Deputado Francisco Monte,
localizado
no
Centro
da
cidade.
(...)
Além de palestras e oficinas, ministradas por especialistas nas
áreas de produção de leite e queijo, haverá concursos
gastronômicos com a escolha do melhor queijo e o melhor
prato à base de queijo coalho. O VIII Festival do Queijo de
Jaguaribe tem o intuito de reunir produtores, valorizar a
produção do queijo artesanal local, bem como contribuir com
informações para toda a cadeia produtiva do queijo.

No princípio, era Riacho do Sangue. Depois se chamou Frade,
denominação atribuída pela Resolução de 6 de maio de 1833,
do Conselho da Província. Tempos mais tarde, o pequeno
povoado mudou de lugar e graças à Lei nº 518, de 1º de agosto
de 1850, foi se juntar a Cachoeira, hoje Solonópole.
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE. Disponível em
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 29 set 2020.

O nome do município de Jaguaribe que sucedeu, na segunda
metade do século XIX, Riacho de Sangue e Frade, foi
A)
B)
C)
D)

Fonte: Diário do Nordeste. Disponível em:
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/festival-do-queijo-emjaguaribe-1.800746. Acesso em 29 set 2020.

O Festival do Queijo de Jaguaribe já virou tradição no
município. No ano de 2019, ocorreu a
A)
B)
C)
D)

Candeias.
Queijarias.
Jaoaribe.
Jaguaribe-Mirim.

16. Leia o trecho a seguir:
Em razão do exposto, defendemos a ideia de que mesmo o
queijo sendo já objeto de fabricação voltada para a venda
pelos comboieiros e feirantes desde o final do século XIX, é a
partir da década de 1970 que se tem o domínio do derivado do
leite como predominante na economia local, subsidiando
literalmente um grupo de produtores rurais. Em outras
palavras, o queijo deixa de ser um produto caseiro, apenas, ou
um produto de sustento para algumas famílias, e toma a
dimensão de produção com maior rendimento para a região do
Jaguaribe, em particular para os munícipes de Jaguaribe.

XII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe.
XIII Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe.
XV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe.
XIV Edição do Festival do Queijo de Jaguaribe.

14. Leia o trecho a seguir:
A Igreja Matriz de Jaguaribe, que teve sua origem na
construção da capela primitiva em louvor de Nossa Senhora
da Purificação ou Candeias, remonta ao século XVIII, quando
o Sítio Jaguaribe-Mirim no último quartel, já estava com
habitações que justificavam a existência de um orago, em
tomo do qual iam-se construindo novas moradias, formando
assim um pequeno núcleo habitacional.

ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho
de Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010),
2016, p. 60.

Sobre a produção do queijo em Jaguaribe-CE, pode-se
constatar que

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em:
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 28 set 2020.

A) desde o século XIX, foi a principal forma de subsistência das
populações que viviam no entorno de Jaguaribe.
B) foi produzido para consumo próprio e venda desde o século
XIX, assumindo papel central na economia de muitas famílias
desde 1970.
C) por quase cem anos, foi tratado como um objeto estritamente
de consumo próprio, sem nenhuma relação comercial.
D) até hoje se constitui como um dos pilares fundamentais da
subsistência econômica em Jaguaribe-CE, desde o século
XIX.

O contexto de origem da vila de Jaguaribe representa
A) a tradição da fé cristã neopentecostal fortemente arraigada no
nordeste brasileiro.
B) a raiz comum de quase todas ou a maioria das cidades
brasileiras, que cresceram a partir do cristianismo católico,
com prédios e ruas girando no entorno do templo católico.
C) uma outra relação e lógica sobre as cidades brasileiras, na
qual há independência de quaisquer fatores religiosos, já que
a população local não compartilha de tradições dogmáticas.
D) o tempo remoto da construção da vila e capelas, no século
XVIII, refletindo uma origem muito ligada à estrutura social
europeia, diferente das demais regiões nordestinas.
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17. Leia o Hino Oficial do Município de Jaguaribe-CE a seguir
transcrito:

18. Leia o trecho a seguir:
As “fabriquetas” surgem desse espaço rico e especial, o da
cozinha. Aos poucos, com o aumento da produção do queijo,
a “fabriqueta” se amplia e avança para a “área de serviço”.
Posteriormente, se o negócio prosperava, tornava-se
necessário que a queijaria se apartasse não apenas da
cozinha, mas também da casa para se tornar um ambiente
independente como uma oficina.

Jaguaribe eu te amo de verdade
És tão linda minha querida cidade
Ao passar em tuas terras eu percebo
O sossego a reinar por todo o lado
Se por seca estás sempre castigada
Teu sorriso jamais chega a se apagar
Jaguaribe tu serás sempre amada
Somos felizes por viver em teu regaço.

ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de
Jaguaribe-CE no mercado de produtos de artesanais (1970-2010),
2016, p. 67.

O trecho supracitado refere-se ao

Ó Jaguaribe
Terra amada
És triunfante sempre em tua jornada
Teu seio forte
Nos faz seguros
E confiantes em teu brilho futuro.

A) modo de produção industrial e comercial dos queijos coalhos
em Jaguaribe.
B) modo de produção artesanal e familiar dos queijos coalhos em
Jaguaribe.
C) modo de produção industrial técnica-científica dos queijos
coalhos em Jaguaribe.
D) modo de produção coletiva e industrial dos queijos coalhos em
Jaguaribe.

Não esqueço quando estavas começando
Pouca gente em tuas ruas palmilhava
Mas com garra e coragem trabalhando
As primeiras praças nos edificaram
Foram anos de difíceis trajetórias
Mas nada pode deter o avanço teu
E hoje Jaguaribe estás na história
E essa glória você sempre mereceu.

19. Jaguaribe-CE, situado na faixa equatorial, tem características
climáticas muito próprias e que ajudam a dar forma,
parcialmente, ao conjunto de relações econômicas existentes
no município. Sobre as características climáticas de
Jaguaribe-CE, assinale a alternativa correta.

Ó Jaguaribe
Terra amada
És triunfante sempre em tua jornada
Teu seio forte
Nos faz seguros
E confiantes em teu brilho futuro.

A)
B)
C)
D)

Letra: Aleide Ferreira.
Intérprete: Cícero de Lima Pereira.
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe. Disponível em
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/simbolos.php Acesso 28 set 2020.

Tropical de altitude, quente e úmido.
Subtropical, quente e seco.
Equatorial, semi-desértico.
Tropical quente, semi-árido.

20. Analise as alternativas a seguir e indique a média de
temperatura e precipitação de Jaguaribe-CE condizente com a
realidade da área.

De acordo com a letra do Hino de Jaguaribe-CE, identifica-se
importantes características do município cearense, dentre as
quais pode-se identificar corretamente:

A) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno
de 22ºC e a precipitação atinge até 1.200mm anualmente.
B) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno
de 35ºC e a precipitação atinge até 400mm anualmente.
C) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno
de 28ºC e a precipitação atinge até 700mm anualmente.
D) Em Jaguaribe-CE, as temperaturas médias giram em torno
de 20ºC e a precipitação atinge até 2.000mm anualmente.

A) O rio que dá nome ao município e a esperança das pessoas
no progresso entregue pelo rio.
B) Os anos difíceis de trajetória retratados na dificuldade das
pessoas em adquirirem água e emprego, garantido após a
industrialização nos anos 2000.
C) O bioma da caatinga, o clima seco e quente, em meio ao
sentimento topófilo (sentimento bom) de seu povo.
D) A grande floresta equatorial e a diversidade animal existente
em toda a área territorial municipal.
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25. Assinale a alternativa correta que define os principais objetivos
da investigação epidemiológica de uma doença transmissível.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Sobre as Conferências de Saúde, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), previstas na Lei n. 8.142 de 1990, assinale a
alternativa correta.

A) Vacinar todos os contatos e tratar os casos suspeitos.
B) Isolar imediatamente todos os casos e tratá-los.
C) Analisar os casos secundários, elaborar fluxogramas de
controle vertical e calcular o índice pandêmico.
D) Identificar o caso primário e o seu mecanismo de transmissão.

A) devem ocorrer a cada quatro anos, com representação do
município, e propor diretrizes para políticas de saúde somente
a nível municipal.
B) Acontece a cada ano com o intuito de analisar a situação de
saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas.
C) São instâncias colegiadas e acontecem a cada quatro anos.
D) As conferências de saúde acontecem a cada quatro anos para
monitorar os fatores determinantes e condicionantes da saúde,
como alimentação e ao trabalho.

26. São doenças transmitidas ao homem por animais e por isso
consideradas zoonoses, exceto:
A)
B)
C)
D)

22. A respeito dos princípios do SUS, versados na Lei n. 8.080 de
1990, assinale o item incorreto.
A) Equidade é um princípio doutrinário que significa o mesmo que
igualdade.
B) Universalidade é um princípio doutrinário e diz respeito ao
direito do cidadão de ter acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
C) Integralidade é entendida como um conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos.
D) Preservação da autonomia diz respeito ao direito que o
paciente possui ao se recusar a realizar o tratamento proposto.

27. Sobre as ações de vigilância epidemiológica da febre amarela,
analise as assertivas abaixo:
I. Não há como reduzir a incidência da febre amarela silvestre.
II. Deve-se impedir a transmissão urbana.
III. Deve-se detectar oportunamente a circulação viral para
orientar as medidas de controle.
É correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

23. O saneamento básico é compreendido por medidas que visam
preservar ou modificar as condições do meio ambiente,
contribuindo com a prevenção e promoção da saúde dos
indivíduos. Sobre este tema, assinale a alternativa incorreta
sobre as doenças que podem ser transmitidas pela deficiência
de um adequado saneamento básico e sistema de esgoto.
A)
B)
C)
D)

Brucelose.
Toxoplasmose.
Tuberculose pulmonar.
Raiva humana.

apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
todas as assertivas são verdadeiras.
todas as assertivas são falsas.

28. Considerando que o agente de combate às endemias tem
como atribuição o exercício de atividades de prevenção de
doenças, por intermédio de ações comunitárias, assinale a
alternativa correta.
A) Monitorar as situações de risco que expõem uma família
quanto a ocorrência de uma endemia.
B) Encaminhar usuários dos domicílios para o laboratório de
patologia.
C) Verificar o cartão de vacinação da criança.
D) Averiguar se os usuários estão tomando a medicação
conforme prescrição médica.

Diarreias infecciosas
Febre tifoide
Amebíase
Criptococose

24. De acordo com os principais conceitos utilizados em vigilância
epidemiológica, assinale a alternativa correto.
A) Pandemia é o conceito que abrange uma determinada
condição clínica ou doença que ocorre com certa periodicidade
em uma determinada região.
B) Epidemia é o aumento do número de casos de uma doença ou
agravo.
C) Surto é quando a epidemia passa de um continente para outro,
tomando proporções mundiais.
D) Endemia é caracterizada por um aumento do número de casos
de uma doença de forma repentina e inesperada, ocorrendo
em uma população específica e bem delimitada, como em um
hospital, UTI, berçário etc.

29. Estão incluídas na lista de doenças de notificação
compulsória, exceto,
A)
B)
C)
D)
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malária.
esquistossomose.
dengue.
câncer de colo uterino.

CARGO: AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS
30. Assinale a alternativa que contém medidas simples e
profiláticas que são recomendadas por agentes de endemias
no combate à dengue.

34. O araneísmo é um acidente com animal peçonhento que pode
causar alterações no local da picada ou em todo o corpo.
Assinale o que não é correto acerca desse tipo de acidente.

A) Acondicionamento correto do lixo doméstico, descarte de
recipientes que possam acumular água.
B) Uso de inseticidas do grupo de carbamatos para controle de
possíveis vetores circulantes.
C) Acondicionamento correto do lixo doméstico em sacos
plásticos transparentes, que possam estar reunidos em
recipiente fundo e rígido.
D) Adicionar vinagre no ralo dos banheiros e pias.

A) Apesar de praticamente todas as aranhas produzirem veneno,
poucas são consideradas de importância médica no Brasil.
B) Um dos locais de habitação da aranha armadeira é a
bananeira, daí a importância de tomar medidas cuidadosas ao
lidar na plantação dessa fruta. Porém, mesmo que o indivíduo
sofra o acidente, ele fica imune ao veneno da aranha que o
picou.
C) É comum encontrar aranhas do gênero Loxosceles em objetos
de uso pessoal e em entulhos, daí a importância de se
observar esses objetos antes de usar e não deixar material
acumulado próximo de casa durante muito tempo.
D) A composição do veneno das aranhas é única, ou seja, não
varia de espécie para espécie.

31. Os agentes de endemias executam ações de relevância para
a saúde pública, tais como: vigilância e prevenção de controle
de zoonoses e acidentes com animais peçonhentos. Com
base nesta assertiva, analise os itens a seguir:
I. Podem ser integrantes das atribuições da área de vigilância de
zoonoses, as seguintes doenças de transmissão vetorial:
dengue e malária.
II. Rotineiramente, a área de vigilância de zoonoses deve
desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de
vigilância de zoonoses, dependendo do contexto
epidemiológico, também de prevenção, em seu território de
atuação.
III. As ações de vigilância de zoonoses devem sempre seguir um
padrão epidemiológico, independente do contexto.

35. A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo
Schistosoma mansoni. Inicialmente, a doença é assintomática,
mas pode evoluir e causar graves problemas de saúde
crônicos, podendo haver internação ou levar à morte. No
combate a esta enfermidade, o Agente de Combate as
Endemias devem enfatizar aos usuários que
A) evitem entrar em contato com águas superficiais onde existem
caramujos.
B) utilizem repelentes e não deixem a água acumulada em
recipientes.
C) lavem os alimentos, em especial os que se ingerem crus.
D) evitem o consumo de carne malpassada ou crua.

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

nas afirmativas I e III, apenas.
na afirmativa III, apenas.
nas afirmativas I e II, apenas.
em todas as afirmativas.

36. No âmbito da visita domiciliar realizada pelo agente de
combate a endemias, assinale a alternativa que não
corresponde as suas atribuições.

32. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale
a alternativa correta.

A) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da
comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e
agravos à saúde.
B) Realização de ações de campo para pesquisa entomológica,
malacológica e coleta de reservatórios de doenças.
C) Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para
acolhimento e acompanhamento da pessoa idosa,
desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção
de quedas e acidentes domésticos e motivando sua
participação em atividades físicas e coletivas.
D) Cadastramento e atualização da base de imóveis para
planejamento e definição de estratégias de prevenção e
controle de doenças.

A) Considera o indivíduo em sua totalidade, direcionando suas
ações em atividades curativas, apenas.
B) Tem por estratégias prioritárias a consolidação e expansão da
Atenção Básica a Saúde da Família.
C) Compreende que os determinantes e condicionantes da saúde
melhoram com a mudança de comportamento das pessoas.
D) Desconsidera as particularidades locorregionais de cada
região de saúde.
33. A participação do processo de mapeamento e territorialização
de uma área de abrangência deve ser atribuída

37. A gravidade de acidentes provocados por espécies perigosas
depende de vários fatores, exceto:

A) aos médicos e enfermeiros da unidade básica de saúde.
B) a todos os profissionais envolvidos na equipe de saúde de
atenção básica.
C) aos agentes de endemias.
D) aos agentes comunitários de saúde.

A)
B)
C)
D)
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Quantidade de veneno injetada.
Idade do indivíduo que sofreu o acidente.
Local da picada.
Cor da pele do indivíduo acidentado.

CARGO: AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS
38. O meio ambiente é um dos fatores que interferem na qualidade
de saúde dos indivíduos, dessa forma, em uma família onde
os membros não têm acesso ao sistema de saneamento
básico, água tratada e rede de esgoto, ocorre um alto risco
para o adoecimento das seguintes enfermidades:
A)
B)
C)
D)

gonorreia, sífilis e hanseníase
diarreia, hepatite A e verminose
fibrose cística, hepatite b e diverticulite
sarampo, hipertensão e diabetes

39. O trabalho em equipe é fundamental para a prestação de um
cuidado integral à saúde da população. No âmbito da Atenção
Básica, são características do processo de trabalho das
equipes, exceto:
A) Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir
no processo de saúde-doença da população e ampliar o
controle social na defesa da qualidade de vida.
B) Definição do território de atuação das UBS.
C) Desenvolvimento de ações fragmentadas sobre os grupos de
risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou
ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a
manutenção de doenças e danos genéticos.
D) Desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos
sociais e setores afins, voltados para a promoção da saúde.
40. Para se instituir uma Região de Saúde é necessário conter
ações e serviços de
A) atenção primária, vigilância em saúde, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar, atenção psicossocial, urgência e
emergência.
B) atenção primária, atenção à assistência farmacológica,
atenção ambulatorial especializada e hospitalar, urgência e
emergência.
C) atenção primária, vigilância em saúde, atenção à saúde da
criança e do adolescente, vigilância epidemiológica, urgência
e emergência.
D) atenção primária, atenção psicossocial, vigilância
epidemiológica, atenção especial de espaço aberto, atenção
emergencial e urgencial.
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