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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2022 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

 

 

 Prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha; 

 Cada questão constará de 04 (quatro) alternativas e 01 (uma) única opção correta; 

 Duração da prova: Duas horas – Início as 14h00 e término as 17h00;  

 Utilizar caneta esferográfica na cor azul ou preta; 

 Ao final da prova, assinale as opções escolhidas no gabarito oficial, sem rasuras.  

 Assine o gabarito e entregue ao fiscal de sala; 

 Não é permitido levar o caderno de provas. 

 

 

002 – Agente de Combate a Endemias  
 
 
 
 

Nome do Candidato: ____________________________________________________________. 
 
Documento de Identificação: _____________________________________________________. 
 
Assinatura: ___________________________________________________________________. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Questão 01: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, não poderá ser 

investido em cargo público:  

 

 a) A pessoa naturalizada;  

 b) O menor de 18 anos;  

 c) Quem estiver em gozo de seus direitos políticos;  

 d) Quem não estiver quite com as obrigações militares.  

 

 

Questão 02: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, a vacância de 

um cargo pode ocorrer por:  

 

 a) Exoneração;   

 b) Assiduidade;   

 c) Pontualidade;   

 d) Responsabilidade profissional;  

 

 

Questão 03: Em relação ao Direito de Férias, previsto no Estatuto do Servidor Público do 

Municipio de Barra Longa pode-se afirmar que:  

 

 a) O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30-(Trinta) dias úteis de férias;  

 b) Somente depois de 13 - (Treze) meses de efetivo exercício o funcionário adiquirriá direito a férias;  

 c) O funcionário poderá converter seu direito a férias em dinheiro;   

 d) Durante as férias o funcionário terá direito a sua remuneração integral, exceto a gratificação por 

serviço extraordinário.  
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Questão 04: Assinale a opção que não representa um motivo de licença previsto no Estatuto do 

Servidor Público do munícipio de Barra Longa:  

 

 a) Para tratamento de Saúde;   

 b) Por motivo de doença em pessoa da família;  

 c) Para participação em festas e eventos particulares; 

 d) Para prestar serviço militar obrigatório. 

 

 

Questão 05: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, além do 

salário o servidor público poderá auferir:  

 

 a) Ajuda de Custo;    

 b) Prêmio por Produtividade;  

 c) Prêmio por Assiduidade;   

 d) Décimo Quarto Salário.   

 

 

Questão 06: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa o servidor do 

sexo masculino será aposentado compulsoriamente quando completar:  

 

 a) 60 anos;   

 b) 65 anos; 

 c) 70 anos;  

 d) 75 anos.  

 

 

Questão 07: Não é uma pena disciplinar prevista no  Estatuto do Servidor Público do munícipio de 

Barra Longa:  

 

 a) Advertência Verbal;    

 b) Multa;  

 c) Suspensão;  

 d) Reclusão.   
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Questão 08:  A luz do Estatuto do Servidor Público do Munícipio de Barra Longo assinale a 

alternativa que completa corretamente a afirmativa abaixo:  

 

“Nenhum funcionário poderá ser transferido, de ofício, no período de _______ dias anteriores e ____ 

posteriores às eleições.” 

 

 a) 30 e 30   

 b) 150 e 60; 

 c) 180 e 90; 

 d) 200 e 180. 

 

 

Questão 09: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa, o dia do 

Servidor Público Municipal será consagrado em:  

 

 a) 26 de junho;     

 b) 18 de agosto;  

 c) 17 de setembro;    

 d) 28 de outubro.   

 

 

Questão 10: Segundo o Estatuto do Servidor Público do munícipio de Barra Longa não é 

considerada uma falta grave:  

 

 a) Crime práticado contra a adminsitração pública;    

 b) Abandono do cargo por mais de 10 dias consecutivos;  

 c) Incontinência pública e emgriaguez habitual;  

 d) Aplicação irregular dos dinheiros públicos.   
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

Questão 11: Diferente dos animais venenosos, que produzem o veneno mas não possuem um 

aparelho inoculador, os animais peçonhentos têm glândulas por onde o veneno passa ativamente. 

Eles, então, injetam o seu veneno com facilidade e de maneira ativa. Sobre o assunto, assinale a 

alternativa correta. 

 

 a) As serpentes do gênero Bothops não causam acidentes importantes, pela sua raridade; a picada 

causa dor, mas não complicações mais sérias;  

 b) Serpentes do gênero Crotalus apresentam o maior coeficiente de letalidade, pois muitos evoluem 

para a insuficiência renal aguda; 

 c) Serpentes do gênero Lachesis são as maiores causadores de acidentes no Brasil, causando 

problemas de saúde locais e sistêmicos graves; 

 d) As serpentes do gênero Micrurus são as mais comuns; embora causem muitos acidentes, seu 

veneno não é perigoso, causando apenas vermelhidão no local da picada, esta última sendo muitas 

vezes confundida com a picada de outros animais/insetos. 

  

Questão 12: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um primeiro desafio para 

enfrentar a Doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas, é criar uma estrutura que 

permita o tratamento. As medidas de prevenção permitem o controle da doença. Assinale a opção 

ERRADA: 

 

 a) Aplicação de inseticidas, já que o inseto não possui grande resistência; 

 b) Não deixar animais domésticos ficar entrando em casa; 

 c) Incentivar o consumo de carne de caça; 

 d) Manter a casa e os quintais limpos. 

 

Questão 13: Segundo a Portaria FUNASA nº 599, de 4 de dezembro de 2002, é caracterizada 

como situação de iminente perigo à saúde pública a presença do mosquito transmissor da dengue no 

seguinte percentual dos domicílios do bairro: 

 

 a) 1%;   

 b) 0,8%; 

 c) 0,6%; 

 d) 0,4%; 
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Questão 14: As atividades do Agente de Combate às Endemias são regidas pela Lei nº: 

 

 a) 9.801, de 14 de junho de 1999; 

 b) 10.507, de 10 de julho de 2002; 

 c) 11.107, de 6 de abril de 2005; 

 d) 11.350, de 5 outubro de 2006. 

  

Questão 15: A visita domiciliar é o ato onde existe um maior aproveitamento de realização da 

promoção de saúde e prevenção de doenças. A postura do agente fará com que ele seja bem vindo e 

seu trabalho seja respeitado. Sobre a visita domiciliar assinale a alternativa correta: 

 

 a) O agente deve se identificar somente se o morador solicitar; 

 b) Ao realizar a visita o agente deve iniciar sua visita pela frente até chegar ao fundo da moradia; 

 c) Não é necessário o uso de crachás, uniformes e EPIs em dias de verão intenso; 

 d) O agente começa a visita pela parte externa da moradia. 

  

 

Questão 16: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença crônica, caracterizada por febre de longa 

duração, perda de peso, cansaço e anemia, dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode 

evoluir para óbito em mais de 90% dos casos, havendo a necessidade de implementar medidas 

preventivas com o intuito de reduzir os casos dessa doença no Brasil. Constitui-se como uma das 

medidas preventivas dirigida ao vetor o(a) 

 

 a) eutanásia canina para os animais infectados; 

 b) controle da população canina errante; 

 c) saneamento ambiental; 

 d) adoção de medidas de proteção individual. 

 

Questão 17: A dengue é uma doença viral, que se espalhou rapidamente em todas as regiões da 

OMS nos últimos anos. O vírus da dengue é transmitido pelo mosquito fêmea, da espécie Aedes 

aegypti. Pode-se afirmar que este mosquito também transmite: 

 

 a) Febre Amarela, Zica Vírus, Malária. 

 b) Chikungunya, Doença de Chagas, Zica Vírus; 

 c) Febre Amarela, Chikungunya, Zica Vírus; 

 d) Malária, Doença de Chagas, Chikungunya. 
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Questão 18: São possíveis vias de transmissão das hepatites virais B e C, EXCETO: 

 

 a) Transfusão de sangue; 

 b) Fezes; 

 c) Sexual; 

 d) Compartilhar materiais perfurantes ou cortantes. 

  

 

Questão 19: Para realizar adequadamente o combate à dengue, os Agentes de Endemias NÃO 

devem:  

 

 a) Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. 

 b) Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; 

 c) Realizar visita domiciliar para inspeção de depósitos; 

 d) Deixar de registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários 

específicos. 

 

 

Questão 20: “Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou 

possa vir a armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja acessível 

à fêmea do Aedes aegypti para postura dos seus ovos. Também são caracterizados como criadouros: 

 

 I. Ralos. 

 II. Calhas. 

 III. Piscinas. 

 IV. Tanques em obras, em borracharias, em floriculturas. 

 

Dos itens acima estão corretos:  

 

 a) 04 itens;  

 b) 03 itens;  

 c) 02 itens; 

 d) 01 item.  
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