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a) Estar próximo é sempre a melhor maneira de 
sobreviver.
b) As pessoas precisam descobrir a distância 
ideal para não ferir nem serem feridas.
c) Suportar a presença do outro é uma forma de 
sobreviver.
d) Na vida, é preciso estar junto mesmo que isso 
traga prejuízos.

QUESTÃO 3. Na frase “...por não se adaptarem 
às condições do clima hostil” (linha 4 e 5), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por:
a) quente.
b) agressivo.
c) caloroso.
d) desprezível.

QUESTÃO 4. Classifique as palavras sublinha-
1 2

das e numeradas: mutuamente , tenebroso , 
3 4

espinhos , ferir  de acordo com a classe gramati-
cal:
a) Advérbio, adjetivo, substantivo, verbo.
b) Substantivo, adjetivo, substantivo, verbo.
c) Adjetivo, adjetivo, verbo, substantivo.
d) Advérbio, substantivo, verbo, adjetivo.

QUESTÃO 5. “Dispersaram-se, por não supor-
tarem mais tempo os espinhos dos seus seme-
lhantes.” (linhas 19 a 21), a palavra sublinhada é 
classificada como:
a) Conjunção.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Pronome.

QUESTÃO 6.  “Durante uma era glacial, quando 
parte do globo terrestre esteve coberto por 
densas camadas de gelo, muitos animais não 
resistiram ao frio intenso e morreram indefesos” 
(linhas 1 a 4). Marque a opção correta, que 
contém o tempo verbal da palavra sublinhada:
a) Pretérito perfeito - 3ª pessoa do singular.
b) Presente do indicativo -1ª pessoa do singular.  
c) Futuro do presente - 2ª pessoa do plural.
d) Pretérito imperfeito perfeito - 3ª pessoa do 
singular.

QUESTÃO 7. Marque o grupo que contém todas 
as palavras escritas corretamente.
a) Acessório; diciplina; tijela; canjica.
b) Enchente; privilégio; mexer; trágico.
c) Tigela; caprixo; espontâneo; mexirica.
d) Estraordinário; compreenção; exagerado.
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A FÁBULA DOS PORCOS-ESPINHOS 
(Fábula do Esopo)

Durante uma era glacial, quando parte do globo 
terrestre esteve coberto por densas camadas de 
gelo, muitos animais não resistiram ao frio 
intenso e morreram indefesos, por não se 
adaptarem às condições do clima hostil. Foi 
então que uma grande manada de porcos-
espinhos, numa tentativa de se proteger e 
sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e 
mais.
Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do 
outro. E todos juntos, bem unidos, agasalha-

1vam-se mutuamente , aqueciam-se, enfrentan-
2do por mais tempo aquele inverno tenebroso . 

3Porém, vida ingrata, os espinhos  de cada um 
4começaram a ferir  os companheiros mais 

próximos, justamente aqueles que  lhes forneci-
am  mais calor, aquele calor vital, questão de 
vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoa-
dos, sofridos. Dispersaram-se, por não suporta-
rem mais tempo os espinhos dos seus seme-
lhantes. Doíam muito…
Mas, essa não foi a melhor solução: afastados, 
separados, logo começaram a morrer congela-
dos. Os que não morreram voltaram a se aproxi-
mar pouco a pouco, com jeito, com precauções, 
de tal forma que, unidos, cada qual conservava 
certa distância do outro, mínima, mas o suficien-
te para conviver sem ferir, para sobreviver sem 
magoar, sem causar danos recíprocos.
Assim, suportaram-se, resistindo à longa era 
glacial. Sobreviveram!

QUESTÃO 1. Para escapar da morte, a manada 
de porcos-espinhos usou a melhor estratégia:
a) Entregar-se ao frio e morrer indefeso, por não 
se adaptar às condições do clima hostil em uma 
tentativa de sobrevivência.
b) Ficarem afastados uns dos outros e bem 
agasalhados para suportarem o frio.
c)  Ficarem bem pertinho, sentindo o calor do 
corpo do outro, suportando os espinhos, mesmo 
que feridos, magoados e sofridos.
d) Aproximarem-se pouco a pouco, com jeito, 
com precauções o suficiente para conviver sem 
ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar 
danos recíprocos.

QUESTÃO 2. A fábula do porco-espinho traz o 
seguinte ensinamento:
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QUESTÃO 8. Assinale a alternativa que apre-
senta o grupo de palavras com a separação 
silábica correta:
a) mu-tua-men-te; hos-til; ter-res-tre.
b) gla-ci-al; di-a; mu-tu-a-men-te.
c) pers-pec-ti-va; ma-go-ar; su-fi-cien-te.
d) ma-goar; gla-cial; dia.

QUESTÃO 9. Assinale a alternativa que tem 
todas as palavras acentuadas corretamente.
a) Lâmpada; café; bárbarie; cumplice.
b) Larápio; inconfidência; pitú; caída.
c) Distúrbio; cajú; cafuné; contêmporaneo.
d) Recíproco; barbárie; pélvis; cúmplice.

QUESTÃO 10. Quanto à acentuação tônica, as 
1 2 3palavras: recíproco , hostil , distância  são, 

respectivamente:
a) Paroxítona, paroxítona, proparoxítona.
b) Oxítona, paroxítona, proparoxítona.
c) Proparoxítona, oxítona, paroxítona.
d) Paroxítona, oxítona, proparoxítona.
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QUESTÃO 13. As medidas de proteção visam a 
prevenção de acidentes, doenças e outros 
agravos relacionados ao trabalho, a partir da 
adoção de medidas que podem ser aplicadas 
individual  ou coletivamente. O conhecimento 
sobre as atividades e como estas são desenvol-
vidas é essencial para identificar os fatores e 
situações de risco aos quais os trabalhadores 
estão expostos. Em relação às normas de 
segurança e os riscos aos quais os Agente de 
Combate às Endemias (ACE) são expostos, 
marque a alternativa CORRETA:
a) Os ACE podem estar expostos a inseticidas 
desde o fracionamento e preparo da calda até a 
sua aplicação, participando das atividades dos 
processos de armazenagem, transporte, uso e 
descarte, além da limpeza e manutenção dos 
equipamentos de borrifação e veículos.
b) Não é necessário o uso de equipamentos de 
proteção individual para a aplicação de larvici-
das.
c) Os extintores de incêndio são um exemplo de 
equipamentos de proteção individual.
d) A utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) é uma medida de proteção 
coletiva.

QUESTÃO 14. A Vigilância em Saúde tem como 
objetivo a análise permanente da situação de 
saúde da população e a organização e execu-
ção de práticas de saúde adequadas ao enfren-
tamento dos problemas existentes. Em relação 
a Vigilância em Saúde, marque o item 
CORRETO:
a) O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) recebe notificação 
obrigatória em território municipal.
b) As ações de vigilância em saúde compreen-
dem, somente, o controle de doenças.
c) O SINAN permite somente coleta e processa-
mento de dados sobre agravos.
d) O conceito de Vigilância em Saúde inclui: a 
vigilância e controle das doenças transmissíve-
is; a vigilância das doenças e agravos não 
transmissíveis; a vigilância da situação de 
saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância 
da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.

QUESTÃO 15. No seu ciclo de vida, o Aedes 
aegypti apresenta quatro fases como demons-
trado na figura abaixo:

QUESTÃO 11. A Dengue é uma doença infecci-
osa febril aguda, comum em países tropicais e 
subtropicais, cujas condições sócio-ambientais 
contribuem para a proliferação e desenvolvi-
mento do seu principal vetor Aedes aegypti. 
Sobre a DENGUE assinale a alternativa que 
contempla a opção CORRETA:
a) O vírus da dengue é um arbovírus do gênero 
Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae.
b) Seus sorotipos são 3 e denomina-se genoma 
RNA (DEN1, DEN2 e DEN3).
c) O Aedes aegypti é originário da África, possui 
a cor clara, rajado de branco somente na cabe-
ça.
d) A dengue não é considerada uma doença de 
notificação compulsória.

QUESTÃO 12. Os Agentes de Combate às 
Endemias estão historicamente expostos aos 
mais variados riscos à sua saúde, que vão 
desde a permanência em áreas endêmicas do 
vetor até o manuseio de substâncias tóxicas 
usadas na tentativa de erradicação e controle 
dos mosquitos. Dentre esses riscos, destacam-
se os químicos, ergonômicos e de organização 
do trabalho, sociais, físicos, biológicos, mecâni-
cos e de acidentes, muitas vezes concorrentes e 
simultâneos, podendo causar doenças e agra-
vos a esses trabalhadores.
Considerando os fatores de risco nas atividades 
desenvolvidas pelos Agentes de Combate às 
Endemias (ACE),  analise os itens abaixo e 
marque a opção CORRETA:
a) Riscos físicos: Manipulação de inseticidas e 
equipamentos necessários à sua aplicação.
b) Riscos químicos: Trabalho desenvolvido em 
ambientes abertos, com exposição a radiações, 
variação de temperaturas (elevadas ou baixas) 
e umidade, uso de maquinário que emite ruídos 
e vibrações.
c) Riscos biológicos: Exposição ocupacional a 
agentes biológicos (como bactérias, toxinas, 
vírus, protozoários) disseminados no ambiente, 
que podem ser transmitidos por vetores ou por 
lesões provocadas por objetos perfurocortantes 
potencialmente contaminados e, ainda, pelo ar 
ou outra forma.
d)  Riscos mecânicos e de acidente de trabalho: 
Uso de maquinários e equipamentos, queda de 
diferentes alturas, colisões, atropelamentos, 
estresse ocupacional relacionado à organiza-
ção do trabalho e violência verbal e física, 
exposição à violência urbana, precariedade dos 
vínculos.
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impedidos pelos proprietários de penetrar nos 
recintos, não compromete o controle, caso os 
operadores de campo não tenham acesso às 
habitações.
d) O combate ao vetor não é uma prioridade do 
Programa Nacional de Controle da Dengue.

QUESTÃO 17. Um ovo do Aedes aegypti pode 
sobreviver por até 450 dias, mesmo que o local 
onde ele foi depositado fique seco. Se esse 
recipiente receber água novamente, o ovo volta 
a ficar ativo.  Quando não encontra recipientes 
apropriados (criadouros), a fêmea, em casos 
excepcionais, pode voar a grandes distâncias 
em busca de outros locais para depositar seus 
ovos. Assinale o item CORRETO o que se refere 
a Dengue:
a) Não há transmissão pelo contato de um 
doente ou suas secreções com uma pessoa 
sadia, através de fontes de água ou alimento.
b) O período de transmissibilidade ocorre em 
dois ciclos: um intrínseco que ocorre no ser 
humano e outro extrínseco, que ocorre no vetor.
c) A fase de transmissão do homem para o 
mosquito é conhecida como viremia, quando há 
o vírus no sangue do homem.
d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 18. A esquistossomose é uma 
doença infectoparasitária causada por vermes 
do gênero Schistosoma, de início assintomático 
que pode evoluir para formas gravíssimas. Sua 
transmissão se dá através do contato do indiví-
duo com águas onde haja a presença do cara-
mujo liberando as cercárias. Sobre o ciclo 
evolutivo do Schistosoma mansoni é correto 
afirmar que:
a) Denomina-se cercária a forma infectante que 
penetra o homem através da mucosa e pele.
b) O miracídio é a forma infectante que penetra o 
homem através das mucosas.
c) O homem é o hospedeiro intermediário e o 
caramujo é o hospedeiro definitivo.
d) O período de vida das cercárias é de aproxi-
madamente 1 (um) mês.

Q U E S T Ã O  1 9 .  A e q u i p e  d e  A t e n ç ã o 
Básica/Saúde da Família desenvolve uma 
importante função no pronto atendimento e, 
quando necessário, no encaminhamento em 
tempo hábil a uma unidade de saúde de pacien-
tes que sofreram acidentes por animais peço-
nhentos. Da mesma forma, desempenha papel 
como multiplicadora de informações para a 
população. Assinale a alternativa correta que se 
refere a uma atribuição dos agentes de combate 
às endemias no controle dos acidentes por 

O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 35 
dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes 
durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 
ovos, em locais com água limpa e parada.

Assinale a ordem CORRETA das quatro fases 
do ciclo de vida do Aedes aegypti:
a) 1. larva; 2. ovo; 3. pupa e; 4. adulto.
b) 1. ovo; 2. larva; 3. pupa e; 4. adulto.
c) 1. ovo; 2. pupa; 3. larva e; 4. adulto.
d) 1. adulto; 2. ovo; 3. larva e; 4. pupa.

QUESTÃO 16. Os objetivos do Programa 
Nacional de Controle da Dengue (PNCD) 
concentram-se em evitar que ocorram infecções 
pelo vírus da dengue, controlando a ocorrência 
de epidemias, evitando o aumento no número 
de óbitos. Com base no Programa Nacional de 
Controle da Dengue, marque a alternativa 
CORRETA :
a) O Programa Nacional de Controle da Dengue 
(PNCD), reconhecendo a influência que as 
pendências determinam no alcance das metas 
preconizadas pelo Programa, concedeu que o 
Componente 8 – Legislação, propondo a elabo-
ração de um instrumento normativo que orien-
tasse que somente a ação do poder público 
municipal possa executar as atividades de 
prevenção e controle da dengue
b) Um dos principais obstáculos para o êxito dos 
programas de controle da dengue são as pen-
dências, caracterizadas pela existência de 
imóveis fechados no momento da visita do 
agente, ou aqueles em que o proprietário não 
permite que o agente realize o seu trabalho 
(recusas).
c) Os profissionais dos serviços de controle 
quando encontram os imóveis fechados ou são 
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acordo com a região geopolítica. Assinale a 
alternativa correta que se refere a uma atribui-
ção dos agentes de combate às endemias no 
controle dessa doença:
a) Notificar à vigilância epidemiológica quanto 
aos acidentes com animal suspeito de raiva.
b) Preencher, de forma legível e completa, a 
ficha de notificação de raiva ou de atendimento 
antirrábico humano.
c) Consolidar mensalmente os atendimentos 
antirrábicos realizados na área de abrangência 
da equipe e encaminhá-los à vigilância epidemi-
ológica local.
d) Avaliar os usuários a serem vacinados ou 
sorovacinados quanto à possibilidade de rea-
ções adversas e alérgicas ao imunobiológico a 
ser administrado.

QUESTÃO 23. Caracterizada como uma doen-
ça febril aguda, não contagiosa, a Febre 
Amarela tem como principal vetor na transmis-
são urbana o Aedes aegypti. Além de vetor 
transmissor da Malária, os mosquitos além de 
vetores, são também reservatórios do vírus. 
Sobre a cadeia de transmissão da Malária é 
correto afirmar que:
a) Os mosquitos atuam apenas como transmis-
sores
b) A transmissão silvestre da malária ocorre 
entre o indivíduo infectado e o mosquito silves-
tre.
c) O modo de transmissão ocorre através de 
mosquitos machos que se infectam ao realiza-
rem o repasto sanguíneo em primatas (maca-
cos).
d) O vetor uma vez infectado, transmite o vírus 
por toda a sua vida.

QUESTÃO 24. Os flebotomíneos do gênero 
Lutzomyia são os insetos vetores da 
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). 
São insetos pequenos e apresentam corpo 
revestido de pelos e possuem uma coloração 
castanho clara. Sobre o ciclo biológico dos 
flebotomíneos é correto afirmar que:
a) O ciclo biológico dos flebotomíneos é com-
posto por quatro fases de desenvolvimento: 
ovo, larva, pupa e adulto.
b) As fêmeas dos flebotomíneos vivem em 
média 5 dias.
c) Apenas os machos realizam o repasto san-
guíneo para alimentação e desenvolvimento 
dos ovos.
d) A fase larvária desenvolve-se em ambientes 
secos e com muita luminosidade.

QUESTÃO 25. No Brasil, os acidentes ofídicos 

animais peçonhentos:
a) Realizar o gerenciamento de insumos e 
equipamentos necessários para o desempenho 
das atividades de atenção em situação de 
acidente por animais peçonhentos.
b) Identificar sinais de gravidade de acidentes 
por animais peçonhentos.
c) Realizar assistência domiciliar, quando 
necessário.
d) Realizar busca ativa por animais peçonhen-
tos sinantrópicos e caso seja necessário, reali-
zar manejo e controle nos pontos estratégicos e 
outras áreas de ocorrência.

QUESTÃO 20. No Brasil, a malária detém 
grande importância epidemiológica devido a 
sua gravidade e alto poder de disseminação, 
principalmente em áreas de clima favorável ao 
vetor da doença. Causada por protozoários do 
gênero Plasmodium, seus sintomas são carac-
terizados de acordo com a espécie de parasito 
infectante. Sobre o parasito causador da doen-
ça é correto afirmar que:
a) As formas mais graves da Malária são causa-
das pelo Plasmodium falciparum e Plasmodium 
vivax.
b) As formas brandas da Malária são causadas 
pelo Plasmodium falciparum.
c) As formas mais brandas da Malária são 
causadas pelo Plasmodium malariae e 
Plasmodium vivax.
d) As formas mais graves da Malária são causa-
das pelo Plasmodium malariae e Plasmodium 
vivax.

QUESTÃO 21. A Doença de Chagas é transmiti-
da para seres humanos pelo Trypanosoma cruzi 
por meio de um vetor, os triatomíneos, e a 
transmissibilidade é dada de forma transfusio-
nal, gestação, transplante de órgãos, alimentos 
contaminados ou de forma acidental. Sobre o 
vetor e a transmissão da Doença de Chagas é 
correto afirmar que:
a) A fêmea uma vez fecundada e alimentada só 
pode realizar a postura uma única vez.
b) os triatomíneos podem transmitir a doença de 
chagas mesmo sem estar infectados.
c) Algumas espécies de triatomíneos possuem 
substâncias adesivas que prendem os ovos ao 
substrato após a postura.
d) A transmissão vetorial ocorre por meio da 
urina dos triatomíneos.

QUESTÃO 22. O Agente de Combate às 
Endemias atua no enfrentamento de várias 
doenças endêmicas no Brasil, entre elas está a 
raiva que apresenta um grau diferenciado de 

Seleção para Agente de Combate às Endemias -  Município de Marco - 2022

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES



7

humana, ocorrendo pelo contato com urina, 
sangue, secreções e tecidos de pessoas infec-
tadas.

QUESTÃO 27. O trabalho do Agente de 
Combate às Endemias atua no enfrentamento 
de várias doenças. Entre essas doenças tem 
uma de extrema importância para saúde públi-
ca, devido a sua letalidade de aproximadamente 
100% dos casos. É uma doença infecciosa 
aguda caracterizada por um quadro neurológico 
que evolui para óbito em poucos dias e apresen-
ta dois ciclos básicos de transmissão: o urbano, 
cujos principais reservatórios são os cães e 
gatos, e o silvestre, que ocorre principalmente 
entre morcegos, macacos e raposas. Assinale a 
alternativa correta que caracteriza essa doença:
a) Raiva.
b) Leptospirose.
c) Doença de Chagas.
d) Leshmaniose Tegumentar Americana.

QUESTÃO 28. O papel integrado da Atenção 
Básica/Saúde da Família e Vigilância em Saúde 
pode contribuir, visivelmente, para o alcance 
dos objetivos propostos, principalmente no que 
se refere às atividades de prevenção da doença 
e manejo ambiental. As atividades de prevenção 
e controle da leptospirose são baseadas princi-
palmente no manejo ambiental e no controle de 
roedores, com ênfase na melhoria das condi-
ções sanitárias e de moradia da população, 
minimizando sua exposição ao risco de infec-
ção. Nesse contexto, assinale a alternativa 
correta que se refere a uma atribuição dos 
agentes de combate à endemias no controle da 
leptospirose:
a) Realizar busca ativa de novos casos da 
doença e encaminhar os casos suspeitos para a 
Unidade Básica de Saúde.
b) Realizar tratamento supervisionado de 
leptospirose, quando necessário, conforme 
orientação do enfermeiro e/ou médico.
c) Atuar de forma articulada com a equipe de 
Atenção Básica/Saúde da Família do seu 
território de atuação.
d) Enviar semanalmente ao setor competente 
informações epidemiológicas referentes à 
leptospirose na área de atuação da UBS e 
analisar os dados para propor possíveis inter-
venções.

QUESTÃO 29. A Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde - PNEPS elaborou 
orientações e diretrizes para assegurar 
Educação Permanente dos trabalhadores para 
o Sistema Único de Saúde. A definição de uma 

são de grande importância para a saúde públi-
ca, em decorrência principalmente da sua alta 
taxa de ocorrência e em sua maioria por sua 
gravidade. Ao realizar a identificação do animal 
gerador do acidente, alguns critérios básicos 
devem ser seguidos para fazer a distinção das 
serpentes. A respeito dos critérios de identifica-
ção de serpentes peçonhentas das não peço-
nhentas é correto afirmar que:
a) Serpetes do gênero Crotalus e Micrurus são 
providas de dentes inoculadores mal desenvol-
vidos.
b) Fosseta loreal é o orifício encontrado entre o 
olho e a narina da serpente, partindo dai a 
denominação popular “serpente de quatro 
ventas”.
c) Não possuem fosseta loreal as espécies do 
gênero Bothrops e Micrurus.
d) Das serpentes que possuem fosseta loreal, a 
identificação dos gêneros é feita através do 
crânio.

QUESTÃO 26. A leptospirose é uma doença 
infecciosa febril aguda que é considerada um 
problema mundial de saúde pública. A infecção 
pode apresentar-se sob várias formas clínicas, 
variando de assintomática a quadros graves, 
podendo levar à morte. Ela é uma antropozoo-
nose que tem como hospedeiros primários os 
animais sinantrópicos, domésticos e silvestres. 
Assinale a alternativa correta que corresponde 
ao modo de transmissão da leptospirose.
a) Ocorre pelo contato da pele ferida ou de 
mucosas com material contaminado (sangue de 
doentes, excretas de triatomíneos, animais 
contaminados) durante manipulação em labora-
tório (acidental), em geral sem o uso adequado 
de equipamentos de proteção individual.
b) A infecção humana resulta da exposição 
direta ou indireta à urina de animais infectados. 
Entretanto, outras modalidades de transmissão 
possíveis, porém com rara frequência, são: 
contato com sangue, tecidos e órgãos de anima-
is infectados, ingestão de água ou alimentos 
contaminados e a transmissão acidental em 
laboratórios.
c) Ocorre a partir de mosquitos, fêmeas, que se 
infectam quando vão se alimentar de sangue de 
primata (macaco) ou do homem infectado com o 
vírus. Depois de infectado com o vírus, o mos-
quito pica uma pessoa saudável, não vacinada e 
transmite a doença, sucessivamente durante 
todo seu período de vida.
d) A infecção humana resulta apenas da exposi-
ção direta à urina de animais infectados. No 
entanto, existe outra forma de transmissão 
muito comum que é a transmissão inter-
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a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 
direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde, sendo que esses direitos não podem 
ter as informações pessoais sigilosas e confi-
denciais. O acesso ao prontuário não pode ser 
liberada ao paciente ou a outra pessoa por ele 
autorizada, mas após a morte todas as informa-
ções podem ser liberadas.
b) Toda pessoa tem o direito de ter uma equipe 
responsável para decidir e interromper o seu 
tratamento. Não tendo a liberdade de procurar 
segunda opinião ou parecer de outro profissio-
nal ou serviço sobre seu estado de saúde ou 
sobre procedimentos recomendados, em 
qualquer fase do tratamento.
c) Toda pessoa tem direito ao atendimento 
humanizado e acolhedor, realizado por profissi-
onais qualificados, em ambiente limpo, confor-
tável e acessível a todos. É garantido informa-
ção a respeito de diferentes possibilidades 
terapêuticas de acordo com sua condição 
clínica, baseado nas evidências científicas e a 
relação custo-benefício das alternativas de 
tratamento.
d) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e 
serviços ordenados e organizados para garantia 
do tratamento, porém nas situações de urgên-
cia/emergência, o encaminhamento deve ser 
apenas para as UPAS (Unidades de Pronto 
Atendimento), não podendo ser encaminhado 
para ser cuidada em outro serviço de saúde.

política de formação e desenvolvimento para o 
Sistema Único de Saúde, seja no âmbito nacio-
nal, estadual, regional, e mesmo municipal, 
deve considerar o conceito de Educação 
Permanente em Saúde. Baseado nesses 
conceitos, assinale a alterativa correta:
a) A Educação Permanente é a aprendizagem 
no processo escolar, onde o aprender e o ensi-
nar se incorporam ao cotidiano educacional.
b) A Educação Permanente se baseia na apren-
dizagem significativa e na possibilidade de 
transformar as práticas profissionais.
c) A Educação Permanente é feita a partir dos 
problemas simulados em laboratórios de prática 
não levando em consideração os conhecimen-
tos e as experiências que as pessoas já têm.
d) A Educação Permanente propõe que os 
processos de educação dos trabalhadores da 
saúde se façam a partir de estudos de casos 
inspirados na literatura, e considera que as 
necessidades de formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores sejam pautadas pelas neces-
sidades das empresas públicas e privadas.

QUESTÃO 30. A Carta dos Direitos dos 
Usuários da Saúde foi aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). O presente docu-
mento foi elaborado de acordo com seis princípi-
os basilares que, juntos, asseguram ao cidadão 
o direito básico ao ingresso digno nos sistemas 
de saúde, sejam eles públicos ou privados. Ao 
analisar os itens abaixo, assinale a alternativa 
correta que apresenta um dos princípios bási-
cos da citada carta:
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equivalente.
c) No âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 35. O Sistema Único de Saúde tem 
como um dos seus princípios doutrinários a 
equidade. Assinale a alternativa correta quanto 
ao princípio da equidade:
a) O princípio da equidade corresponde a 
universalização do acesso aos serviços.
b) O princípio da equidade remete a participa-
ção na formulação da política.
c) O princípio da equidade no SUS é restrito à 
atenção básica, por ser esse um serviço de 
menor custo e de amplo alcance, que atende ao 
cidadão brasileiro onde ele esteja.
d) O princípio da equidade norteia as políticas 
de saúde pública brasileira, reconhecendo 
necessidades de grupos específicos e atuando 
para reduzir o impacto das diferenças.

QUESTÃO 31. Os Entes Federativos União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios exercem 
atribuições específicas em cada área. Nesse 
sentido, assinale a alternativa correta que indica 
uma atribuição exclusiva da direção municipal:
a) Coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços: de vigilância epide-
miológica; de vigilância sanitária; de alimenta-
ção e nutrição; e de saúde do trabalhador.
b) Formar consórcios administrativos intermuni-
cipais.
c) Participar das ações de controle e avaliação 
das condições e dos ambientes de trabalho.
d) Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria 
e coordenar a avaliação técnica e financeira do 
SUS em todo o Território Nacional em coopera-
ção técnica com os Estados, Municípios e 
Distrito Federal.

QUESTÃO 32. O Sistema Único de Saúde é 
constituído pelo conjunto e ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. Nesse sentido, 
marque a alternativa que descreve corretamen-
te a forma de como a iniciativa privada pode 
participar do  Sistema Único de Saúde (SUS):
a)  em caráter complementar.
b)  em caráter suplementar.
c)  em caráter elementar.
d)  em caráter subsidiário.

QUESTÃO 33. A Constituição Federal de 1988 
trouxe a definição de Seguridade Social como 
conceito organizador da proteção social brasile-
ira. Sendo assim, a seguridade social pode ser 
descrita como um conjunto de políticas públicas. 
Desse modo, assinale a alternativa que apre-
senta corretamente o Tripé da Seguridade 
Social.
a) Previdência Social, Saúde e Assistência 
Social.
b) Educação, Saúde e Assistência Social.
c) Habitação, Previdência Social, Educação.
d) Saúde, Cultura e Previdência Social.

QUESTÃO 34.  A direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos:
a) No âmbito da União, pelo Ministério da 
Saúde.
b) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, 
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
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HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE MARCO

a) A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, as 
Armas Nacionais e o Selo Nacional.
b) A Bandeira Estadual, o Hino do Estado e as 
Armas do Estado.
c)  A jangada, a carnaúba e o litoral.
d) A Bandeira Municipal, o Hino Municipal e o 
Brasão Municipal.
QUESTÃO 39. Um grupo de turistas chega à 
cidade de Marco para a festa do Chitão e tam-
bém deseja conhecer um pouco mais sobre a 
cultura da cidade. Acerca dos equipamentos 
culturais listados abaixo, marque o que faz parte 
do município de Marco:
a) Centro cultural Sol Nascente.
b) Teatro das Artes.
c) Biblioteca Prof. Zely Rios.
d) Museu regional do forró.

QUESTÃO 40. O município de Marco possui 
uma divisão territorial que compreende distritos 
e vila. Nesse sentido, com base no livro Breve 
História do Município de Marco, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente essa 
divisão:
a) Distrito de Mocambo, Distrito de Panacuí e 
Vila do Triângulo.
b) Distrito de Vila Nova, Distrito de Mocambo e 
Vila São Geraldo.
c) Distrito de Panacuí, Distrito Bom Jesus, Vila 
Diogo.
d) Distrito de Mocambo, Distrito de Panacuí e 
Vila Cedro.

QUESTÃO 36. Os rios do Ceará dependem 
muito da regularidade das precipitações pluvio-
métricas. Assinale a alternativa CORRETA 
acerca do rio que, através da captação de suas 
águas, fornece o abastecimento hídrico ao 
município de Marco:
a) Rio Acaraú.
b) Rio Jaguaribe.
c) Rio Banabuiú.
d) Rio Coreaú.

QUESTÃO 37. As terras onde atualmente se 
encontra o município de Marco, já foram ocupa-
das por índios que estendiam seus domínios 
desde a Ribeira do Acaraú até a Serra Grande. 
Esses mesmos índios foram aldeados nas 
proximidades de Camocim, pelos Jesuítas e 
depois (em 1702), passaram para as praias do 
Acaraú.
Esse texto retrata um pouco da história do 
município de Marco. Assim, os nativos acima 
descritos referem-se, provavelmente, a tribo 
dos:
a) Tabepas.
b) Tremembés.
c) Potiguaras.
d) Tapajaras.

QUESTÃO 38. No dia 18 de setembro, é come-
morado o Dia dos Símbolos Nacionais. A data 
homenageia os símbolos que representam o 
Brasil e a identidade da nação no mundo. Em 
relação aos símbolos do Município de Marco 
temos:

Seleção para Agente de Combate às Endemias -  Município de Marco - 2022

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 36 37 38 39 40



11


