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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de Combate as Endemias 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Saúde Pública e Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 

 

 

 

 

ETIQUETA 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
                                                      
1. A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais 
de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, 
bem como, o levantamento dos fatores que condicionam, numa determinada área geográfica ou população 
definida o estado de saúde/doença. Para isso é necessário: Assinale a alternativa correta: 
a) Definir funções específicas de cada profissional de saúde. 
b) Normatizar os serviços ambulatoriais e hospitalares. 
c) Planejar, organizar e operacionar serviços de saúde. 
d) Conhecer minuciosamente a sua área territorial. 
e) Desenvolver ações não complementares e de modo contínuo. 
 
2. A qualidade da informação na Vigilância Epidemiológica (VE), depende, sobretudo, da adequada coleta de 

dados sobre o (os) caso (casos) ou evento sanitário; surgidos numa determinada área geográfica.  Marque a 
resposta incorreta: 

a) É no primeiro nível que os dados devem ser tratados e estruturados. 
b) São capazes de subsidiar um processo dinâmico de planejamento. 
c) O sistema de vigilância deve abranger maior número possível de fontes geradoras, assegurando a 

regularidade da transmissão das informações.  
d) O fluxo, a periodicidade e os tipos de dados coletados devem corresponder a necessidades de utilização 

previamente estabelecidas. 
e) A coleta de dados ocorre somente no nível primário de atuação do sistema de saúde. 
 
3. A ocorrência de casos, de natureza similar, em população animal de uma área geográfica particular, que se 

apresenta claramente em excesso em relação à incidência normal. Denomina-se: Assinale a alternativa 
correta: 

a) Fitonose. 
b) Epizootia. 
c) Incidência. 
d) Parasitose. 
e) Epidemia. 

 
4. Trata-se de uma zoonose de grande importância social e econômica, por apresentar elevada incidência em 

determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que 
pode chegar a 40%, nos casos mais graves. Assinale a alternativa correta: 

a) Filariose. 
b) Dengue. 
c) Febre Amarela. 
d) Leptospirose. 
e) Esquistomose. 
 
5.  A doença tem duração de 5 a 7 dias, mas o período de convalescença pode ser acompanhado de grande 

debilidade física, e prolongar-se por várias semanas. Assinale a alternativa correta: 
a) Influenza Sazonal. 
b) Infecção por rotavírus. 
c) Doença Diarréica Aguda ( DDA). 
d) Malária. 
e) Dengue Clássico. 
 
6. Na organização das atividades de campo o agente é o responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, 

visitados em ciclos bimensais nos municípios infestados por Aedes aegypti: Entre suas atribuições no 
combate aos vetores estão, exceto:  

a) Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados. 
b) Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle com larvicidas 

autorizados conforme orientação técnica.  
c) Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. 
d) Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico. 
e) Articulação com órgãos municipais de limpeza urbana, tendo em vista a melhoria da coleta e a destinação 

adequada de resíduos sólidos. 
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7. O mosquito Aedes aegypti  se desenvolve através de metamorfose completa, e seu  ciclo de vida  
compreende quatro fases: ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Marque a resposta incorreta: 

a) Quando do mosquito adulto ocorre à fase reprodutora do inseto. 
b) As pupas não se alimentam. 
c) A fase larvária é o período em que se dá a metamorfose e o crescimento do mosquito.  
d) Dentro de 24 horas após, emergirem, o Aedes aegypti podem acasalar, isto ocorre durante o vôo. 
e) As larvas são brancas quando nascem, mas tornam-se negras depois de algumas horas.  
 
8.  O reconhecimento geográfico é atividade prévia e condição essencial para a programação das operações de 

campo, de pesquisa entomológica e tratamento químico. Quanto a marcação de quarteirões e a numeração 
de imóveis podemos afirmar que: Assinale a alternativa correta: 

a) Imóveis com os mesmos números na mesma rua. Observando o sentido de deslocamento do agente e a 
numeração básica do imóvel anterior, este poderá modificar a numeração destes provisoriamente.  

b) Nas localidades onde não exista numeração de imóveis, esta será feita provisoriamente pelo agente de 
endemias. 

c) De acordo com a orientação da visita, tomar-se-á como número base o primeiro imóvel que recebeu 
numeração. 

d) Os quarteirões receberão numeração decrescente, do número um ao infinito. 
e) A inspeção de cada quarteirão sorteado deve ser iniciada pelo primeiro imóvel, com deslocamento no sentido 

anti-horário, ou seja, da esquerda para direita. 
 
9.  É realizado por meio de pesquisa larvária, para conhecer o grau de infestação, dispersão e densidade por 

Aedes aegypti e/ou Aedes albopictus nas localidades. Assinale a alternativa correta: 
a) Levantamento de índice. 
b) Pesquisa em pontos estratégicos. 
c) Pesquisa em armadilhas. 
d) Pesquisa vetorial especial. 
e) Pesquisa entomológica. 
 
10.  O manuseio dos inseticidas implica cuidados que visam à prevenção de acidentes, bem como à manutenção 

da saúde do trabalhador que, por necessidade de manipulação, mantém contato direto com tais produtos. É 
correto afirmar:  

a) Como medida de segurança, recomenda-se que agentes de endemias do sexo feminino, gestantes, evitem 
trabalhar com inseticidas, nos primeiros três meses de gestação, devendo, nesse período, serem 
aproveitadas em outras atividades. 

b) na pesagem para preparação da carga, deve ser evitado o contato direto com a pele e olhos, mantendo assim 
a segurança do trabalhador;  utilizando-se, assim, recursos humanos de empresas especializadas para esta 
atividade. 

c) No caso do inseticida em pó molhável, ele deve ser transportado sempre em sacos plásticos, até o momento 
da diluição. 

d) Em relação ao uso de piretróides e organofosforados, PM ou GT-UBV, os aplicadores devem evitar o contato 
direto do produto com a pele, impreterivelmente na formulação original.  

e) De acordo com o ciclo gonotrófico do Aedes aegypti, que geralmente dura quatro dias, deve-se aplicar 
inseticida durante esse período, consecutivamente, em doses baixas, prevenindo assim, o tempo de 
exposição do trabalhador ao produto químico. 

 
2 – SAÚDE PÚBLICA e LEGISLAÇÃO 

 
11.  Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Capítulo II da Participação Complementar, 
Artigo 24, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, 
quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área. Sendo correto afirmar: 
a) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante indicação por parte do governo 

municipal, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
b) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
c) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante indicação por parte do governo 

federal, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
d) As entidades privadas nacionais com fins lucrativos terão preferência para a contratação dos serviços 

complementares. 
e) As entidades privadas estrangeiras sem fins lucrativos terão preferência para a contratação dos serviços 

complementares. 



4 

 

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração Desenvolvimento e Educação Noroeste do Estado RS 
Site: www.unijui.edu.br 

12. Dentre as ações específicas definidas pela Portaria Nº 687/GM de 30 de março de 2006 que aprova a Política 
Nacional de Promoção da Saúde, estão incluídas: Assinale a alternativa correta: 

a) A Prevenção e controle do tabagismo e a Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito. 
b) O controle do câncer de mama, do colo de útero e pulmão. 
c) O controle da hipertensão arterial e da diabetes mellitus. 
d) A eliminação da desnutrição infantil e a saúde da mulher. 
e) O controle da tuberculose e a eliminação da hanseníase. 
 
13. A Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Artigo 2°, afirma que os recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) serão alocados como: exceto: 
a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta. 
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
e) Investimentos previstos no Plano de Saúde Anual do Estado e do Município. 
 
14. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Vacina Tetravalente protege 

a criança contra quais doenças? Assinale a alternativa correta: 
a) Hepatite B e Hepatite C. 
b) Formas graves de tuberculose e diarreias por Rotavírus. 
c) Sarampo, Rubéola e Caxumba. 
d) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B. 
e) Febre Amarela, Malária e Difteria.   
 
15. Conforme a Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, o Pacto pela Vida tem seis prioridades 

pactuadas, dentre elas, podemos citar: Assinale a alternativa correta: 
a) Saúde do homem. 
b) Redução da mortalidade infantil e materna. 
c) Saúde do adulto. 
d) Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 
e) Saúde da criança. 

 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 
 
17.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta: Assinale a alternativa incorreta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
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18.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
19.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c) manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d) representar  contra  a legalidade e o uso do poder; 
e) apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
 
20. A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 
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