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Cargo: Agente de Endemias 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Complete as lacunas com as palavras que se encontram 
abaixo e assinale a alternativa correta.  
 

“O espírito moderno” 
(Graça Aranha)  
“(...) Quanto mais uma __________ é artista, mais ela se afasta 
da __________. A __________ não é um canto da natureza 
vista através de um __________, como a __________ não é 
um __________ de alma. Todas essas __________ subjetivas 
__________ o seu tempo. (...)”  
 
fórmulas – temperamento – civilização – natureza – estado – 
arte – fizeram – paisagem  
A alternativa correta é:  
a) Civilização – paisagem – natureza – estado – temperamento 

– arte – estado – fizeram – fórmulas  
b) Paisagem – natureza – arte – estado – arte – temperamento 

– fórmulas – fizeram  
c) Civilização – natureza – arte – temperamento – paisagem – 

estado – fórmulas – fizeram  
d) Arte – natureza – civilização – estado – fórmulas – 

temperamento – fizeram – paisagem  
 
02. O feminino da frase abaixo está expresso na alternativa:  
“O último czar da Rússia teve um fim trágica, com certeza, 
porém, desconhecido.”  
a) A última czar da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
b) A última czarina da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
c) A última czara da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
d) A última czare da Rússica teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
 
03. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os 
substantivos aos seus respectivos coletivos, e marque a 
alternativa correspondente.  

(1) Falange              
(2) Grei  
(3) Junta  
(4) Turma  
(5) Cáfila  
 

(   ) Paroquianos  
(   ) Médicos  
(   ) Estudantes  
(   ) Camelos  
(   ) Anjos  
 

 
A alternativa correta é:  
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1  
b) 3 – 2 – 1 – 4 – 5  
c) 4 – 2 – 3 – 5 – 1  
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
 
04. Ponha (A) para abstratos e (C) para concretos, conforme os 
substantivos destacados estejam empregados nas frases. 
Depois, assinale o item da alternativa correta:  
I) O pato selvagem é excelente caça.  
II) A fortuna não bate à porta dos egoístas.  
III) A pintura moderna é superior à dos gregos.  
IV) A riqueza não traz a felicidade  
A alternativa correta é:  
a) (C) (A) (C) (A)  
b) (A) (C) (A) (C)  
c) (C) (C) (A) (A)  
d) (A) (C) (C) (A)  
 

05. Os substantivos abstratos que correspondem aos adjetivos 
abaixo são respectivamente escritos corretamente na 
alternativa:  
irado – preguiçoso – essencial – corajoso  
a) Rancor, preguissa, escência, coragem  
b) Ira, preguiça, essência, coragem  
c) Ira, preguiça, essênsia, corajem  
d) Raiva, preguisa, essência, coragem  
 
06. O diminutivo das palavras abaixo está corretamente 
grafado somente em uma das alternativas. Assinale-a:  
coração – irmã – colher – fio  
a) Coraçãozinho – irmaninha – colherzinha – fiozinho  
b) Coraçãozinho – irmãzinha – colherinha – fiinho  
c) Coraçãosinho – irmãsinha – colhersinha – fiosinho  
d) Coraçãozinho – irmãzinha – colherzinha – fiozinho  
 
07. O plural dos substantivos compostos abaixo está correto 
apenas na alternativa:  
zum- zum – ex-chefe – ave-maria – beija-flor  
a) Zum- zuns – ex-chefes – ave-marias – beija-flores  
b) Zuns- zuns – ex-chefe – aves-marias – beija-flores  
c) Zuns- zuns – ex-chefe – ave-marias – beijas-flores  
d) Zum- zuns – ex-chefes – aves-marias – beijas-flores  
 
08. A única alternativa cuja separação silábica da palavra 
encontra-se correta é:  
a) Ab-lu-ção  
b) A-p-ti-dão  
c) Nup-ci-al  
d) Su-c-ci-o-nal  
 
09. Os substantivos e adjetivos da frase serão colocados, 
respectivamente (S) e (A), à frente de cada um. Assinale a 
alternativa que corresponde à resposta correta:  
“O terreno (   ) era grande (   ), porém a água (   ) era insalubre 
(   ) e malcheirosa (   ).  
a) A – S – S – S – A  
b) S – A – S – A – A  
c) S – A – A – A – S  
d) A – S – A – S – S  
 
10. A única alternativa em que todas as palavras compostas 
estão corretamente grafadas é:  
a) Lugares-comuns, recém-nascidos, frutas-pão  
b) Guardapós, guardas-comidas, guardas-civis  
c) Pulapula, treme-treme, tique-taques  
d) Pré-história, subregional, auto-escola  
 
11. Escrevendo-se a frase abaixo no Pretérito Perfeito do 
Indicativo, teremos:  
“Não há nenhum problema a resolver.”  
a) Não havia nenhum problema a resolver.  
b) Não haveria nenhum problema a resolver.  
c) Não houvera nenhum problema a resolver.  
d) Não houve nenhum problema a resolver.  
 
12. Escrevendo-se a frase abaixo na 2ª pessoa do singular, 
teremos:  
“Não hei de modificar-me para agradar às massas; sou o que 
sou.”  
a) Não há de modificar-se para agradar às massas; é o que é.  
b) Não hás de modificar-te para agradar às massas; és o que 

és.  
c) Não haveis de modificar-vos para agradar às massas; sois o 

que sois.  
d) Não havemos de modificar-nos para agradar às massas; 

somos o que somos.  
 
13. São substantivos comuns de dois gêneros, dentre os da 
listagem abaixo:  
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gerente – cliente – turista – indivíduo – criatura – vítima – cobra 
– mosca – tatu  
a) Gerente – cliente – turista  
b) Indivíduo – criatura – vítima  
c) Cobra – mosca – tatu  
d) Gerente – indivíduo – cobra  
 
14. Substantivos tais como cobra, borboleta e rouxinol 
denominam-se:  
a) De gênero vacilante  
b) Epicenos  
c) Sobrecomuns  
d) Comuns de dois gêneros  
 
15. Nomes como vítima, pessoa e criança são denominados:  
a) De gênero vacilante  
b) Epicenos  
c) Sobrecomuns  
d) Comuns de dois gêneros  
 
16. Copázio e copinho indicam, respectivamente, o 
aumentativo e diminutivo do substantivo:  
a) Copo  
b) Copão  
c) Taça  
d) Tacinha  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa correta. 
O Número de óbitos de mulheres por causa obstétrica por 
100.000 nascidos vivos por período é denominado: 
a) Taxa de mortalidade materna. 
b) Mortalidade perinatal. 
c) Mortalidade geral feminina. 
d) Taxa de mortalidade perinatal. 
 
18. Qual o grupo de idade, o risco de adoecer por tuberculose 
é maior? 
a) Menor de 1 ano. 
b) De 18 a 24 anos. 
c) De 24 a 60 anos. 
d) 65 anos ou mais. 
 
19. É incorreto afirmar que são características do Diagnóstico 
Epidemiológico,  
a) Avaliação: Mudança no estado de saúde da população. 
b) Plano de ação: Programas de saúde prioritários. 
c) Ter como objetivo curar a doença da pessoa. 
d) Diagnóstico Comunitário. 
 
20. Para a maioria dos casos, o encerramento das 
investigações referentes aos casos notificados como suspeitos 
e/ou confirmados deve ocorrer até o prazo máximo de quantos 
dias da data de notificação? 
a) 30 dias 
b) 60 dias 
c) 180 dias 
d) 240 dias 
 
21. Assinale a alternativa incorreta sobre incidência. 
a) A taxa de incidência refere-se ao valor relativo em função do 

tamanho da população. 
b) A incidência pode ser considerada a medida mais importante 

em epidemiologia, pois reflete a dinâmica com que os casos 
novos aparecem na população, é a “força de morbidade”. 

c) No cálculo da taxa de incidência, o denominador é o número 
de casos novos que ocorreram em um período definido de 
tempo e o denominador é a população em risco de contrair 
uma doença neste período. 

d) A incidência refere-se ao número absoluto. 

22. São fatores que influem na magnitude das taxas de 
prevalência fazendo aumenta-las, exceto: 
a) Aprimoramento das técnicas de diagnósticos. 
b) Introdução de fatores que prolongam a vida dos  pacientes 

sem curá-los. (Exemplo: introdução de  terapêutica mais 
eficaz que, no entanto, não cura a  doença, levando-a à 
cronicidade.). 

c) Aumento da incidência. 
d) Correntes migratórias originárias de áreas que  apresentam 

níveis endêmicos mais elevados. 
 
23. Assinale a alternativa incorreta sobre hepatite A. 
a) O vírus da hepatite A (HAV, família Picornaviridae,  gênero 

Hepatovirus) é encontrado no meio ambiente,  mantendo 
suas partículas estáveis por dias e até meses  em água 
potável, água do mar, solo e esgoto  contaminados 

b) A hepatite A é uma infecção viral com distribuição  mundial 
que se transmite principalmente pela via fecal-oral, por meio 
de água e alimentos  contaminados 

c) A hepatite A é uma infecção geralmente benigna, raramente 
evoluindo com formas agudas fulminantes.  Sua taxa de 
letalidade é de aproximadamente 10% 

d) A prevalência de hepatite A vem diminuindo nos  países 
desenvolvidos, principalmente em função das  melhorias 
sócio-ambientais 

 
24. São consideradas Pandemias, exceto: 
a) Gripe espanhola, logo após a 2ª Guerra Mundial, que  

causou a morte de cerca de 20 milhões de pessoas em  
todo o mundo. 

b) H1N1 que causando morte de mais de 18 milhões de 
pessoas em vários países da América, Europa e  Oceania. 

c) Cólera (1863–1875) que se espalhou principalmente na 
Europa e na África. Matando milhares de pessoas no 
mundo. 

d) Gripe asiática (1957–1958) - o vírus H2N2 causou  
aproximadamente 70.000 mortes nos  Estados Unidos.  
Identificado na China em fevereiro de 1957, a gripe asiática 
espalhou-se para os Estados Unidos em junho  de 1957. 

 
25. Assinale a alternativa incorreta referente a  Distrito Sanitário 
em epidemiologia. 
a) Em municípios pequenos o distrito sanitário pode ser um 

consórcio dos mesmos, portanto varia muito sua extensão e 
definição administrativa, dependendo de cada situação. 

b) As ações de saúde se passam no distrito sanitário, pois este 
é a maior unidade administrativa ou geográfica  dentro de 
um município. 

c) É o setor final das ações de saúde, onde se encontram as 
necessidades e se dá o relacionamento do setor  público 
com a população. 

d) Pode corresponder a um bairro, ou ser uma área  
intermunicipal definida legalmente. 

 
26.  São ações do Pacto em Defesa do SUS, exceto: 
a) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos  Usuários 

da Saúde. 
b) Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, especialmente os que lutam pelos 
direitos da saúde e pela cidadania. 

c) Articulação e apoio à mobilização social pela  promoção e 
desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde 
como um dever. 

d) Aprovação de um orçamento geral do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços de 
saúde, de acordo com a Constituição Federal. 

 
27.  São doenças, que podem ser prevenidas por imunização: 
a) Sarampo, tétano, tuberculose. 
b) Sarampo, úlcera gástrica, gota. 
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c) Fibromialgia, gripe, hanseníase. 
d) Diarréia, sarampo, hipertensão. 
 
28.  A presença habitual de uma enfermidade dentro de uma 
determinada área geográfica denomina-se: 
a) Pandemia. 
b) Incidência. 
c) Prevalência. 
d) Endemia. 
 
29.  Uma das atribuições do Agente de Combate às  Endemias 
é orientar a população com relação às ações  de higiene 
coletiva, que contribuem para prevenção  de doenças na 
comunidade. Estas ações são: 
a) Controle dos dejetos e tratamento da água 
b) Tratamento do lixo e banho diário 
c) Tratamento do lixo e boa alimentação 
d) Lavagem correta das mãos e boa alimentação 
 
30.  São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 
a) Igualdade e fraternidade. 
b) Universalidade, integralidade, eqüidade. 
c) Fraternidade, regionalização, participação. 
d) Participação comunitária, igualdade e  amizade. 
 
31.  Assinale a alternativa correta sobre o Agente de Combate 
às Endemias. 
a) A Lei n º 8.080, que regulamenta os recursos  humanos para 

o Sistema Único de Saúde -  SUS, também regulamenta a 
contratação do  Agente de Combate às Endemias. 

b) O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às 
Endemias possuem as mesmas atribuições, pois foram 
regulamentados pela  mesma lei. 

c) As contratações de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Agentes de Combate às Endemias são de responsabilidade 
direta do governo federal. 

d) Este profissional tem como atribuição o exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com 
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de  cada 
ente federado. 

 
32.  Assinale a alternativa que corresponde às doenças que 
necessitam de notificação para a Vigilância Sanitária. 
a) Varicela e blastomicose. 
b) Coqueluche e brucelose. 
c) Dengue e tuberculose. 
d) Endocardite e difteria. 
 
33. Após a imunização contra a rubéola, as mulheres precisam 
ser  orientadas com relação quanto a: 
a) Manter repouso absoluto por dois dias. 
b) Manter abstinência sexual por duas semanas. 
c) Não engravidar nos dois meses subseqüentes à aplicação 

da vacina. 
d) Não engravidar nos seis meses subseqüentes à aplicação 

da vacina. 
 
34.  Os meios de transmissão do HIV podem ser: pelo sangue, 
sêmen, secreção vaginal e leite materno; além destas, assinale 
a alternativas abaixo que também pode ser considerado um 
mecanismo de transmissão do vírus HIV: 
a) Piscina, ar. 
b) Talheres, copos. 
c) Sabonete, lençóis. 
d) Instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados. 
 
35.  A falta de orientação na limpeza corporal em crianças pode 
provocar o aparecimento de surtos periódicos de: 
a) Sarna (escabiose). 
b) Coqueluche. 

c) Rubéola. 
d) Gripe. 
 
36.  É fundamental para o desenvolvimento  saudável das 
crianças no primeiro ano de vida as orientações as famílias que 
tem recém-nascidos que procurem tornar o ambiente da 
criança mais saudável. Parte desta orientação é: 
a) Usar produtos de limpeza, independentemente do cheiro 

muito forte. 
b) É importante levá-los para passear em supermercados e 

shoppings. 
c) Não fumem dentro de casa. A fumaça faz mal  para o bebê. 

Se os pais fumam, não devem pegá-lo logo após terem 
fumado. 

d) Agasalhe sempre a criança e deixe as janelas da casa 
fechadas para não apanhar friagem. 

 
37.  A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) é regida 
pelos seguintes princípios, exceto: 
a) Automação. 
b) Hierarquização. 
c) Regionalização. 
d) Descentralização. 
 
38. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS)  
são movimentados sob a  Fiscalização: 
a) Dos Conselhos de Saúde 
b) Do Senado Federal. 
c) Da Câmara dos Deputados. 
d) Das Assembléias Legislativas 
 
39.  Assinale a alternativa incorreta. São características do 
Programa de Saúde da Família (PSF) no País: 
a) O Ministério da Saúde repassará recursos específicos aos 

municípios que implantarem o programa. 
b) É atribuição das equipes de saúde da família identificar os 

problemas de saúde mais relevantes da área de sua 
responsabilidade. 

c) Cabe a cada chefe de família definir a escolha da equipe de 
saúde da família. 

d) As secretarias municipais de saúde são responsáveis pela 
contratação das equipes de saúde da família. 

 
40.  Assinale a alternativa correta quanto ao controle da 
dengue.  
a) A pesquisa larvária (LI) é realizada para se conhecer o grau 

de infestação, dispersão e densidade por Aedes aegypti na 
localidade. 

b) Não existe transmissão de dengue fora dos períodos 
chuvosos. 

c) As velas de citronela e repelentes são fundamentais no 
combate a dengue. 

d) Se o paciente contrair dengue uma vez, ele fica imune e não 
mais pegará a doença. 

 




