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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de 

prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação da questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

______________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Em qual período ocorreu no Brasil à primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente 

de dengue? 

A) 1981-1982. 

B) 1983-1984. 

C) 1985-1986. 

D) 1987-1988. 

 

02. Quando a circulação do sorotipo DENV3 do vírus da dengue foi identificada pela primeira vez 

no Brasil? 

A) Dezembro de 1990. 

B) Janeiro de 2000. 

C) Dezembro de 2000. 

D) Janeiro de 1990. 

 

03. As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue e Endemias tem 

diversos objetivos. Qual das alternativas não representa um destes objetivos específicos? 

A) Classificar riscos nos serviços de saúde. 

B) Reforçar ações de articulação setorial na esfera do concelho. 

C) Sistematizar as atividades de mobilização e comunicação. 

D) Padronizar os insumos estratégicos necessários. 

 

04. “Considera-se _______________ todo paciente com suspeita de dengue que se enquadre nas 

seguintes situações: crianças menores de 15 anos, gestantes, adultos maiores de 60 anos e 

pacientes com comorbidade. Para esse grupo, é mandatória a realização do hemograma completo 

com contagem de plaquetas, mesmo sem sangramentos e sinais de alarme. Para os demais 

pacientes, a realização do exame é recomendável.” 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

A) Grupo Especial. 

B) Grupo principal. 

C) Grupo Carencial.   

D) Grupo Hipossuficiente. 

 

05. Os medicamentos para tratamento da dengue em domicilio devem ser oferecido de maneira 

sistemática soro de hidratação oral. Para adultos, qual deve ser a dosagem diária de soro? 

A) 90 a 100 ml/kg/dia.   

B) 60 a 80 ml/kg/dia.    

C) 100 a 150 ml/kg/dia.    

D) 30 a 50 ml/kg/dia.    
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06. Todas as pessoas com suspeita de dengue devem receber o primeiro atendimento na unidade 

que procurarem. Após a avaliação e conduta inicial, mesmo que o paciente seja encaminhado para 

outros serviços de saúde, deve-se garantir o suporte de vida adequado para encaminhamento e 

prestar orientações quanto à rede assistencial. De acordo com a classificação de risco, o paciente 

com sinais de alarme é classificado em que grupo? 

A) Grupo A. 

B) Grupo B. 

C) Grupo C. 

D) Grupo D. 

 

07. Observe os itens a seguir: 

I. Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20mmHg); 

II. Cianose; 

III. Pulso rápido e fino; 

IV. Enchimento capilar acelerado < 2 segundos. 

De acordo com a classificação de risco, o paciente com sinais de choque necessita de atendimento 

imediato, receber hidratação venosa vigorosa (fase de expansão) em qualquer unidade de saúde 

e ser transferido, em ambulância com suporte avançado, para um hospital de referência com leitos 

de UTI. Qual das alternativas não representa um sinal de choque? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) Somente IV. 

 

08. A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos, no Brasil, se apresentam 

na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Qual a medida mais eficaz de prevenção 

às Hantaviroses? 

A) Controle de morcegos. 

B) Controle de roedores. 

C) Combate ao mosquito vetor. 

D) Combate ao carrapato vetor. 

 

09. Condições básicas devem ser asseguradas para o atendimento do paciente com suspeita de 

dengue na Atenção Secundária em Saúde. De acordo com os critérios de classificação de risco, 

deve-se priorizar atendimento médico e manter em observação os pacientes classificados em quais 

grupos? 

A) Grupo B e grupo Especial. 

B) Grupo A e grupo B. 

C) Grupo A e grupo Especial. 

D) Apenas Grupo Especial. 
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10. “A Unidade de Atenção ____________ em Saúde deve estar provida, no mínimo, dos 

medicamentos básicos para atendimento do paciente com suspeita de dengue, tais como sais para 

reidratação oral, dipirona, paracetamol, soro fisiológico a 0,9%, Ringer Lactato e soro glicosado a 

5%.” 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 

A) Primária. 

B) Secundária. 

C) Terciária. 

D) Básica. 

 

11. Observe os itens a seguir: 

I. Capacitar, de forma continuada, todos os profissionais envolvidos no atendimento das 

pessoas com dengue. 

II. Todas as formas graves como Febre Hemorrágica da Dengue, Síndrome do Choque da 

Dengue e Dengue Clássica com Complicações devem ser notificadas em até 24h. 

III. Ampliar o número de leitos nas unidades de saúde ou outros locais que comportem leitos de 

observação por 24 horas, de acordo com as necessidades. 

IV. Nos serviços que atuam como campo de estágio acadêmico, qualificar os estagiários para 

as ações de controle de dengue, especialmente a identificação dos sinais precoces de agravamento 

nos pacientes. 

Nas medidas estratégicas na assistência para enfrentamento de uma epidemia, qual dos itens 

representa uma medida incorreta? 

A) Somente I. 

B) Somente III. 

C) Somente IV. 

D) Somente II. 

 

12. O objetivo da vigilância é detectar precocemente a circulação viral, aglomerados de casos e 

focos do vetor (vigilância entomológica), debelá-los em tempo hábil, fazer a investigação de casos 

suspeitos de acordo com as rotinas preconizadas e adotar as medidas de prevenção e controle.  

As seguintes atividades devem ser realizadas, exceto. 

A)  Enviar semanalmente o número de casos suspeitos para a vigilância entomológica da SMS. 

B) Coletar material para sorologia a partir do sexto dia após o início dos sintomas e encaminhar 

ao laboratório de referência. 

C) Realizar monitoramento viral, conforme rotina estabelecida pela vigilância epidemiológica 

municipal/estadual e pelo Lacen. 

D)  Encerrar oportunamente a investigação dos casos notificados (até 60 dias após a data de 

notificação). 

 

13. Quando foi instituído o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)? 

A) Junho de 2000. 

B) Julho de 2002. 

C) Março de 2004. 

D) Abril de 2008. 
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14. Em que ano o Ministério da Saúde decidiu rever a estratégia empregada contra o Aedes aegypti 

e propôs o Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa)? 

A) 1995. 

B) 1997. 

C) 1999. 

D) 1996. 
 
15. As atividades de vigilância não substituem as demais atividades de controle da doença, 

devendo, sim, ser desenvolvidas de forma concomitante e integradas às demais ações. A vigilância 

epidemiológica da dengue no PNCD está baseada em subcomponentes. Qual das alternativas não 

representa um destes componentes? 

A) Vigilância de casos. 

B) Vigilância laboratorial. 

C) Vigilância em saúde do trabalhador.  

D) Vigilância em áreas de fronteira. 
 
16. A vigilância epidemiológica da dengue no PNCD baseia-se em subcomponentes. Qual destes 

subcomponentes tem como objetivo principal o monitoramento dos índices de infestação por Aedes 

aegypti para subsidiar a execução das ações apropriadas de eliminação dos criadouros de 

mosquitos? 

A) Vigilância epidemiológica. 

B) Vigilância de casos. 

C) Vigilância Ambiental. 

D) Vigilância entomológica. 
 
17. Com o objetivo garantir a assistência adequada aos pacientes e, consequentemente, reduzir a 

letalidade das formas graves da doença. Compreende as ações de organização do serviço, a 

melhoria na qualidade da assistência e a elaboração de planos de contingência nos estados e 

municípios para fazer frente ao risco da ocorrência de epidemias de Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD). Constituem ações dos serviços assistenciais, exceto? 

A) Elaborar nas esferas municipal e estadual, planos de contingência para situações de 

epidemia (planejamento de necessidades de leitos e instalações de UTI, insumos, veículos, 

equipamentos e pessoal). 

B) Organizar a rede assistencial, identificando unidades de saúde de referência e o fluxo de 

atendimento aos pacientes. 

C) Implantar, em municípios prioritários, o Sistema de Regulação de Leitos (SIS-REG), para 

orientação do fluxo de pacientes. 

D) Melhoria na qualidade da assistência. 
 
18. Qual das alternativas não representa uma das atribuições e competências do município no 

PNCD? 

A) Capacitação de recursos humanos para execução do programa. 

B) Apresentação bimestral dos resultados do programa ao Conselho Municipal de Saúde e 

SES. 

C) Normatização técnica das ações de vigilância e controle da dengue. 

D) Estruturação dos núcleos de epidemiologia municipais agregando as ações de vigilância de 

casos, entomológica, laboratorial e as operações de campo. 
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19. Qual das alternativas representa uma das atribuições e competências do estado no PNCD? 

A) Investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por dengue. 

B) Coleta e envio aos Lacens de material de suspeitos de dengue para diagnóstico e/ou 

isolamento viral, conforme Guia de Vigilância Epidemiologia da Dengue. 

C) Consolidação dos dados de dengue provenientes dos estados. 

D) Provimento de equipamentos de proteção individual (EPI), óleo de soja e equipamentos de 

aspersão. 

 

20. Observe os itens: 

I. Gestão do sistema de informação da dengue no âmbito estadual, consolidação e envio 

regular à instância federal dentro dos prazos estabelecidos pelo gestor federal. 

II. Fiscalização, supervisão e controle da execução das ações de epidemiologia e controle da 

dengue realizados pelos municípios. 

III. Estruturação do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para diagnóstico e isolamento 

viral da dengue. 

IV. Coordenação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública de Diagnóstico da 

dengue, por meio do estabelecimento de normas e fluxos técnico-operacionais. 

Qual dos itens representa uma das atribuições da Funasa no PNCD? 

A) Somente I. 

B) Somente IV. 

C) Somente II. 

D) Somente III. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. Leia a piada abaixo: 

 

– Aqui está – diz a enfermeira, e entrega ao paciente o recipiente para coleta de urina. 

– O banheiro fica ali. 

Alguns minutos depois, o paciente sai do banheiro. 

– Obrigado – diz ele, devolvendo o recipiente vazio. 

– Ali dentro tem vaso sanitário e acabei não precisando disso. 

 

O humor do texto acima advém de: 

A) Incompreensão do paciente. 

B) Insatisfação do paciente. 

C) Inadequação do lugar da coleta. 

D) Insuficiência do sistema de saúde. 

  

22. Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 

A) Jiló – jilós. 

B) Mãe – mães. 

C) Dente – dentes. 

D) Demão – Demães. 
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23. A locução adjetiva de cavalo não corresponde a: 

A) Cavalar. 

B) Capilar. 

C) Equino.  

D) Hípico.  

 

24. Não é um substantivo coletivo: 

A) Papagaio. 

B) Pomar. 

C) Arquipélago. 

D) Constelação. 

 

25. Está errado quanto à regência: 

A) Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. 

B) Ele permaneceu a chorar, sem motivo. 

C) A apontar a arma visou o passarinho. 

D) Estava, evidentemente, pasmo. 

 

26. Assinale a alternativa cuja frase está correta quanto á pontuação:  

A) Esse cheque não voltaremos a, tê-lo. 

B) Esse cheque, não voltaremos a tê-lo. 

C) Esse cheque não voltaremos, a tê-lo. 

D) Esse, cheque não voltaremos a tê-lo. 

 

27. A cinco quilômetros daqui passa uma estrada. 

O termo em sublinhado na frase acima exerce a função de: 

A) Interjeição. 

B) Conjunção. 

C) Preposição. 

D) Advérbio. 

 

28. Há três possíveis colocações para os pronomes oblíquos átonos. Não é um deles: 

A) Ênclise. 

B) Mesóclise. 

C) Próclise. 

D) Análise. 

 

29. Assinale a alternativa cuja frase está corretamente escrita: 

A) A falênsia do esmprezário se deve enadimplênscia. 

B) A falênssia do empresário se deve enadimplência. 

C) A falência do empresário se deve à inadimplência. 

D) A falênsia do emprezário se deve à inadimplência. 
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30. Leia com atenção: 

I. Vieram todos, __ exceção dele; 

II. Fez isso __ imitação dele.   

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) À – À. 

B) A – A. 

C) À – A. 

D) A – À. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O Parlamento recebeu no dia 11 de novembro de 2019, a carta com o pedido de renúncia de 

Evo Morales à Presidência. No texto, obtido pelo jornal "El Deber" e pela agência EFE, o ex-

presidente afirma que se retirou do poder devido a "um golpe de estado político cívico policial". 

Antes da sua renúncia Evo Morales era presidente do(a): 

A) Bolívia. 

B) Venezuela. 

C) Equador. 

D) Chile. 

 

32. O presidente Bolsonaro anunciou no mês de novembro de 2019, a saída do seu partido PSL e 

confirmou a criação de um novo partido denominado de: 

A) Partido do Brasil. 

B) Brasil Acima de Tudo. 

C) Aliança Pelo Brasil. 

D) Partido da Família Brasileira. 

 

33. Desde o mês de setembro de 2019, estão sendo localizadas no litoral do nordeste brasileiro, 

várias manchas de óleo. No mês de novembro as manchas de óleo começaram a atingir o litoral 

da região sudeste, sendo que o primeiro estado da região a ser atingindo, foi o: 

A) Rio Grande do Sul. 

B) Espirito Santo. 

C) Rio de Janeiro. 

D) Paraná. 

 

34. Quanto à geografia brasileira, assinale o estado que possui faixa litorânea: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins. 

C) Goiás. 

D) Piauí. 
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35. O Período Regencial (1831 – 1840) caracteriza um período de grande conturbação no Brasil e 

intermeia o Primeiro Reinado, governado por D. Pedro I e o Segundo Reinado, governado por seu 

filho, D. Pedro II. Durante as regências, ocorreram intensas lutas políticas em várias partes do país, 

quase sempre provocadas pelos choques entre os interesses regionais e a concentração do poder 

no Sudeste (Rio de Janeiro).  

Trata-se de um conflito ocorrido durante o Período Regencial: 

A) Revolta da Chibata. 

B) Revolta da Vacina. 

C) Guerra dos farrapos ou revolução farroupilha. 

D) Guerra dos Emboabas. 


