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AUXILIAR DE CONTROLE DE ENDEMIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

“O mar é belo. / Muito mais belo é ver um barco / no mar.

O pássaro é belo. / Muito mais belo é hoje o homem / voar.

A Lua é bela. / Muito mais bela é uma viagem / lunar.

Belo é o abismo. / Muito mais belo o arco da ponte / no ar [...]”

( “Competição”, Cassiano Ricardo. In: Novo Português através de textos. Magda Soares, São
Paulo: Moderna, 1985.)

01. O texto1 se organiza por comparações entre:

A) dados de realidade e produtos da fantasia

B) elementos aéreos e objetos marítimos

C) elementos da natureza e realizações humanas

D) dados de feiúra e requintes de beleza

02. A leitura do texto 1 permite concluir que, sob o ponto de vista
do eu lírico:

A) a humanidade constrói muito e destrói o meio ambiente

B) a criatividade do ser humano possui grande valor

C) a beleza existe apenas pela superação de obstáculos

D) o avanço tecnológico é só o que merece atenção

03. O texto1 é um poema e apresenta, entre outras característi-
cas desse tipo de texto:

A) narrador

B) argumentos

C) parágrafo

D) rima

04. O verso do poema que está em ordem inversa é:

A) O mar é belo.

B) Belo é o abismo.

C) O pássaro é belo.

D) A Lua é bela.

05. O substantivo viagem é grafado com g. Esta letra, de acordo
com as normas ortográficas, NÃO ocorre em:

A) _ eito

B) _ esto

C) _ estação

D) _ elatina

06. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação gráfica
que pássaro é:

A) faísca

B) favorável

C) faraó

D) fábrica

07. O advérbio hoje expressa a circunstância de tempo. NÃO
ocorre advérbio com semelhante função em:

A) Não sofro, pois sei que breve nos encontraremos.

B) Nunca presenciei semelhante grosseria.

C) Eles costumam visitar-nos regularmente.

D) Você, antes, não pensava dessa forma.

08. Observe: lunar é um adjetivo derivado de lua. Um adjetivo
derivado de mar é:

A) maré

B) marisco

C) maresia

D) marinho

09. Elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente su-
bentendido pelo contexto. No texto 1, ocorre em “Muito mais
belo [é] o arco da ponte”. Há elipse em:

A) “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...”

B) “És bela – eu moço; tens amor – eu medo.”

C) “A pessoa desconfiada filtra até água filtrada.”

D) “Homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar.”

10. “É importante, sempre, estar atento à beleza do mundo.”  O
acento grave é empregado para indicar crase da preposição
a com a forma feminina do artigo definido. Também é obriga-
tória a crase em:

A) Os carros populares tornaram-se mais acessíveis a população.

B) Após o terrível acidente, todos observavam a cena.

C) A decisão do juiz foi bastante favorável a todos os prejudicados.

D) Chamaram a menina para explicar tudo o que ocorrera.

MATEMÁTICA

11. Uma equipe de trabalho formada por Auxiliares de Controles
de Endemias inspecionou 1260 moradias. Encontrou 420 delas
com focos de mosquitos. A razão entre o número de residências
COM FOCOS e o número de residências SEM FOCOS de
mosquito é igual a:

A)
2

1

B)
3

1

C)
4

1

D)
5

1

12. Um agente da Secretaria Municipal de Saúde deve distribuir
158 litros de um inseticida em galões iguais de 7 litros cada
um. O número mínimo de galões necessários para o funcioná-
rio realizar este serviço é igual a:

A) 33

B) 32

C) 23

D) 22

13. Um determinado pesticida é armazenado em recipientes de
volume igual a 0,025 m3. Esse volume equivale a:

A) 2.500 cm3

B) 250 cm3

C) 250.000 cm3

D) 25.000 cm3
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14. Oito torneiras com fluxo constante e igual enchem um reservatório em
12 horas. Cinco dessas torneiras encherão o mesmo reservatório em:

A) 18h14min

B) 19h12min

C) 18h16min

D) 19h20min

15. Carlos e João, Auxiliares de Controle de Endemias, cadastraram
num determinado dia 108 domicílios. Carlos cadastrou o triplo do
número de domicílios de João. O primeiro Auxiliar cadastrou a mais
que o segundo o seguinte número de domicílios:

A) 72

B) 81

C) 36

D) 54

16. A escala de um mapa é de 1: 25000. Isto significa que uma distân-
cia de 30 cm neste mapa corresponde à seguinte distância real:

A) 7,5 km

B) 750 km

C) 75 km

D) 0,75 km

17. Para preparar um determinado composto, um técnico da Secreta-
ria de Saúde misturou 18 mL de álcool com 62 mL de água. Esse
composto tem porcentagem de água que corresponde a:

A) 76,5%

B) 76,3%

C) 77,5%

D) 77,3%

18. Um terreno retangular cujas dimensões são 18,7 metros de largura
por 36,9 metros de comprimento transformou-se num criadouro de
larvas de mosquitos. Os funcionários que inspecionaram o terreno
encontraram água parada em um terço de sua superfície total. A
superfície do terreno tomada pela água parada é de:

A) 230,08 m2

B) 227,01 m2

C) 227,08 m2

D) 230,01 m2

19. Dentro das ações do Plano Verão, a Secretaria Municipal de Saú-
de promoveu atividades educativas e preventivas contra a den-
gue em pontos turísticos e de grande circulação no Rio de Janeiro.

Para isso, enviou 
5

2
 do total de agentes para o Corcovado, 

4

1
 do

total de agentes para o Pão de Açúcar e o restante para o
Maracanã. A fração do número total de agentes enviados ao
Maracanã equivale a:

A)
20

9

B)
20

7

C)
10

3

D)
10

1

20. N formulários de cadastramento de domicílios foram distribuídos
entre três agentes de saúde, em partes diretamente proporcio-
nais a 2, 3 e 4. O agente que recebeu o maior número de
formulários ficou com 32. O valor de N é igual a:

A) 72

B) 81

C) 78

D) 85

ESPECÍFICO DO CARGO

21. O controle contra insetos e outras pragas da agricultura que
utiliza parasitas e predadores naturais desses insetos como,
por exemplo, vírus e fungos, chama-se controle:

A) químico

B) biológico

C) parasitológico

D) reprodutivo

22. O corpo dos insetos é dividido em três partes, denominadas:

A) cabeça, membros e abdome

B) cefalotórax, membros e abdome

C) cefalotórax, tórax e membros

D) cabeça, tórax e abdome

23. A ocorrência coletiva de uma doença que, por um largo perío-
do histórico, acomete grupos humanos distribuídos em espaços
delimitados e caracterizados, e mantém constante seu número
de casos novos, denomina-se:

A) epidemia

B) endemia

C) pandemia

D) surto epidêmico

24. Muitos mosquitos agem como transmissores de parasitas para
alguns animais e, principalmente, para o homem. Um fator
facilitador dessa transmissão é o fato de que as fêmeas são
hematófogas e seu aparelho bucal ser do tipo:

A) picador

B) sugador

C) lambedor

D) triturador

25. A criação de condições favoráveis, na população, para o de-
senvolvimento de programas de saúde que apresentem pleno
rendimento, é tarefa que cabe:

A) somente aos agentes de saúde

B) ao Governo Federal

C) à Educação Ambiental

D) à Educação Sanitária

26. O agente causador da Dengue é:

A) uma bactéria

B) um fungo

C) um vírus

D) um protozoário
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27. O agente etiológico da Doença de Chagas é denominado:

A) Trypanosoma cruzi

B) Aedes aegypti

C) Leptospira interrogans

D) Plasmodium vivax

28. Um paciente procurou o posto de saúde próximo de sua casa recla-
mando de febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articula-
ções e dor “atrás dos olhos”. Esses podem ser sinais e sintomas de:

A) conjuntivite

B) dengue

C) febre tifóide

D) esquistossomose

29. Enchentes, aglomeração populacional de baixa renda em condições
inadequadas de saneamento, com alta infestação de roedores conta-
minados são fatores que, principalmente nas capitais e áreas metropo-
litanas, podem favorecer a ocorrência da seguinte doença endêmica:

A) malária

B) filariose

C) febre amarela

D) leptospirose

30. As vacinas são utilizadas para controlar determinadas doenças.
Uma doença cuja prevenção pode ser através de vacina:

A) febre amarela

B) leptospirose

C) dengue

D) esquistossomose

31. No controle da população de roedores, o método que visa à elimina-
ção direta destes, através de ratoeiras e raticidas é denominado:

A) anti-ratização

B) dedetização

C) desratização

D) imunização

32. O Programa Nacional de Controle da Dengue apresenta, como
uma de suas metas, a redução da infestação predial em todos os
municípios, em menos de:

A) 1%

B) 2%

C) 3%

D) 5%

33. O monitoramento dos índices de infestação por Aedes aegypti para
subsidiar a execução das ações apropriadas de eliminação dos
criadouros de mosquito é o objetivo principal da vigilância:

A) epidemiológica

B) em áreas de fronteiras

C) laboratorial

D) entomológica

34. De acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue, in-
centivar a população a participar da fiscalização de ações de pre-
venção e do controle da dengue pelo Poder Público, é uma forma de:

A) comunicação social

B) educação e mobilização social

C) capacitação de recursos humanos

D) legislação

35. O principal transmissor da febre amarela urbana é o mosquito
da espécie:

A) Haemagogus janthinomys

B) Plasmodium vivax

C) Aedes aegypti

D) Triatoma infestans

LEGISLAÇÃO DO SUS

36. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Família,
o número de pessoas sob a responsabilidade de uma equipe, é
denominado:

A) comunidade

B) micro-área

C) organização civil

D) população adstrita

37. A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, prote-
ção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, bem como as competências de cada
esfera de governo. À Secretaria Municipal de Saúde compete:

A) planejar, gerir e avaliar os serviços públicos de saúde

B) supervisionar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do
SUS

C) participar da formulação da política e da execução de ações
de saneamento básico

D) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição

38. A Constituição Federal de 1988 na Seção II da Saúde no artigo
196 define que:

A) o INAMPS é responsável pela saúde do trabalhador

B) a saúde é um direito de todos e dever do estado

C) os serviços hospitalares ficam a cargo dos planos de saúde

D) as entidades filantrópicas assistem à população carente

39. “Conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manuten-
ção da saúde”, é o conceito referente à:

A) média complexidade

B) alta complexidade

C) atenção quartenária

D) atenção básica

40. De acordo com o Guia Prático do Programa de Saúde da Fa-
mília do Ministério da Saúde, a composição mínima de uma
equipe é a seguinte:

A) um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e três agentes
comunitários

B) um médico clínico, um médico especialista, dois auxiliares de
enfermagem

C) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e cinco
ou seis agentes comunitários

D) um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um técnico
de higiene bucal e quatro agentes comunitários







