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Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08. 

 
 
TEXTO: 

                                                  Agente de Combate a Endemias          
 
 
 

          Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar 
focos endêmicos; inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados; aplicação de larvicidas e 
inseticidas; orientações quanto à prevenção e ao tratamento de doenças infecciosas e 
recenseamento de animais são atividades fundamentais para prevenir e controlar doenças, como 
dengue, chagas, leishmaniose e malária, e fazem parte das atribuições do agente de combate de 5 

endemias (ACE), um trabalhador de Nível Médio que teve suas atividades regulamentadas em 2006, 
mas que ainda tem muito o que conquistar, especialmente no que diz respeito à formação. 
       Assim como os agentes comunitários de saúde (ACS), os ACEs trabalham em contato direto com 
a população e, para o então secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Gerson 
Penna, esse é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho. “A dengue, por 10 

exemplo, representa um grande desafio para gestores e profissionais de saúde. E sabemos que um 
componente importante é o envolvimento da comunidade no controle do mosquito transmissor. Tanto 
o ACS como o ACE, trabalhando diretamente com a comunidade, são atores importantes para a 
obtenção de resultados positivos”, observa. 
       O ACE é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de forma 15 

integrada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e 
trabalhando sempre em parceria com o ACS. “Além disso, o agente de endemias pode contribuir para 
promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Como está 
em contato permanente com a comunidade onde trabalha, ele conhece os principais problemas da 
região e pode envolver a população na busca da solução para essas questões”, acredita o secretário. 20 

 
 
 

AGENTE de Combate a Endemias. Disponível em:< http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Profissao&Num=2&Destaque=1>. 
Acesso em: 20 fev. 2012.Texto publicado na Revista Poli – saúde, educação e trabalho nº 3, de janeiro/fevereiro de 2009.       
Adaptado. 

 
 

     Questão 01 (Peso 1) 
 
  O texto destaca a 
 

A) necessidade de distinção entre os papéis do ACE e do ACS para a comunidade. 
B) formação insuficiente do profissional em questão para atuar em uma comunidade. 
C) importância do trabalho do agente de combate a endemias para a população local. 
D) inconveniência da atuação conjunta de dois profissionais de Saúde na mesma área. 
E) resistência da comunidade em facilitar o trabalho dos agentes locais no combate às endemias. 
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 Questão 02 (Peso 1) 
 
 É uma ideia presente no texto a de que o 
 
A) controle de endemias depende tão somente do compromisso do ACE com a comunidade em que atua. 
B) ACE e o ACS, por desenvolvem as mesmas ações  em  uma  região, atuam em parceria com a  população 

local.  
C) envolvimento da comunidade no combate a endemias é muito significativo para a saúde pública, 

sobretudo no  que se refere à dengue. 
D) trabalho em contato direto com a população possui não só pontos positivos, mas também pontos 

negativos, principalmente em relação ao controle de doenças. 
E) combate a agentes transmissores de doenças passou a ser uma tarefa fácil pelo conhecimentos que têm   

esses  profissionais de Saúde acerca dos problemas regionais. 
 

Questão 03 (Peso 3) 
 
Considerando-se o contexto, é verdadeiro o que se afirma sobre o fragmento transcrito na alternativa 
 
A) “orientações quanto à prevenção e ao tratamento de doenças infecciosas” (linha 3) diz, em outras 

palavras, que população não tem a mínima noção dos perigos resultantes das doenças infecciosas. 
B) “especialmente no que diz respeito à formação.” (linha 7) sugere a falta de preparo suficiente do ACE para 

desenvolver as ações que lhe são atribuídas. 
C) “esse é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho.” (linha 10) mostra que existe 

um compromisso firmado entre o ACE e a comunidade. 
D) “ ‘são atores importantes para a obtenção de resultados positivos’, observa.” (linhas 13 e 14) faz referência 

aos elementos atuantes da comunidade em que trabalham o ACE e o ACS. 
E) “O ACE [...] deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da 

Família” (linhas 15 e 16) revela a existência de um encadeamento de ações voltadas para a prevenção e a 
manutenção da saúde pública. 

 
Questão 04 (Peso 2) 
 
O termo “Além disso” (linha 17)  
 
A)  indica acréscimo. 
B)  expressa a ideia de limite. 
C)  está usado em sentido figurado. 
D)  introduz, na frase, uma conclusão. 
E)  equivale a “Assim como” (linha 8). 
 
Questão 05 (Peso 3) 
 
“ ‘Como está em contato permanente com a comunidade onde trabalha, ele conhece os principais problemas 
da região e pode envolver a população na busca da solução para essas questões’ ” (linhas de 18 a 20) 
 
A frase em destaque foi construída tomando por base uma relação de 
 
A)  proporção e tempo. 
B)  causa e consequência. 
C)  condição e finalidade. 
D)  concessão e conclusão. 
E)  conformidade e explicação. 
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Questão 06 (Peso 1) 
 
Quanto à forma verbal presente em “e fazem parte das atribuições do agente de combate de endemias” 
(linhas 5 e 6), é correto afirmar: 
 
A)  Indica uma ação concluída. 
B)  Está flexionada no modo subjuntivo. 
C)  Pertence ao grupo dos chamados verbos regulares. 
D)  Constitui um exemplo de indeterminação do sujeito. 
E)  Apresenta-se na mesma voz que “trabalham” (linhas 5 e 6). 
 
 Questão 07 (Peso 2) 
 
A respeito da palavra “permanente” (linha 19), é uma informação incorreta a indicada em 
 
A)  Modifica “contato” (linha 19), indicando frequência. 
B)  Possui uma única forma para o masculino e o feminino. 
C)  Pertence à classe dos nomes identificados como adjetivos. 
D)  Pode ser substituída, sem prejuízo de significado, por temporário. 
E)  Está no singular, porque o nome que modifica também está no singular. 
 
Questão 08 (Peso 3) 
 
As vírgulas existentes no trecho “para o então secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
Gerson Penna, esse é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho.” (linhas 9 e 10) 
foram usadas para  
 
A)  separar uma oração intercalada. 
B)  isolar uma circunstância deslocada.                                  
C)  destacar um termo de valor explicativo. 
D)  evidenciar palavras que sugerem correção de uma ideia. 
E)  indicar orações coordenadas sem a presença de um elemento de ligação.  
 
Leia atentamente o texto a seguir (charge) para responder às questões 09 e 10. 
 
TEXTO: 

 

 
 

CABRAL, Ivan.  Disponível em:  <http://www.google.com.br/search?q= cartum+sobre+a+ dengue&hl=ptBR&prmd= imvns&tbm=isch 
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei= fdqT9qNNYeLgwfGsa2jBg&sqi=2&ved=0CDIQsAQ&biw=853&bih=519>.  Acesso em: 22 mar. 2012. 
  
*OBS: RN= recém-nascido 
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Questão 09 (Peso 2) 
 
A leitura dessa charge permite afirmar que a “combinação perfeita” a que se refere o mosquito da dengue 
está relacionada com 
 
A) a fragilidade do recém-nascido e a péssima assistência médico-hospitalar a ele dispensada. 
B) os registros de descuidos com os recém-nascidos e a carência  de leitos nos hospitais públicos. 
C) a baixa imunidade do recém-nascido e a deficiência nas condições higiênicas da rede hospitalar. 
D) o fato de o recém-nascido necessitar de assistência dia e noite e a escassez de profissionais de Saúde na   

rede  hospitalar. 
E) a assistência deficiente dada ao recém-nascido e os problemas envolvendo a superlotação das 

maternidades nos hospitais. 
 
Questão 10 (Peso 2) 
 
No texto, a única informação falsa é a referente ao termo transcrito na alternativa 
 
A)  “é” pertence ao verbo ser, usado, nesse caso, como sinônimo de originar-se. 
B)  “perfeita” é um adjetivo que equivale, quanto ao sentido que assume no contexto, a “excelente”. 
C)  “rede” tem o mesmo significado nos dois casos, mas nenhuma relação com a usada pelo mosquito. 
D)  “excelente” e “péssima” modificam o mesmo nome, opondo-se quanto ao sentido. 
E)  “hospitaleira” está relacionada com  hospedagem e “hospitalar”, com hospital. 
 
Questão 11 (Peso 2) 

 
Os Agentes de Combate às Endemias já contratados por uma prefeitura devem ser divididos em grupos para 
desenvolverem uma determinada ação. 
Sabe-se que o número total de agentes varia entre 05 (cinco) e 20 (vinte) e que, dividindo-os em grupos de 
quatro agentes, haverá um grupo com apenas três componentes e dividindo-os em grupos de seis agentes, 
também haverá um grupo com apenas três componentes. 
 
Então, o maior número de grupos que podem ser formados, todos com o mesmo número de agentes, é     
igual a 
 
A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
E) 7 

Questão 12 (Peso 1) 
 
Uma comunidade recebe uma visita de agentes a cada vinte dias. 
Tendo recebido uma visita no dia 22 de dezembro de 2011, é correto afirmar que uma outra visita ocorreu no 
dia  
 
A) 15 de novembro de 2011.            
B) 04 de dezembro de 2011.           
C) 09 de janeiro de 2012.               
D) 20 de fevereiro de 2012.              
E) 17 de março de 2012.  
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Questão 13 (Peso 3) 
 

 
 
A pintura de um muro chamou a atenção de uma pessoa que passava em frente a ele. Essa pessoa observou 
que a parede foi dividida em quatro faixas horizontais de mesma largura e cada faixa foi dividida em um certo 
número de partes iguais, como representado na figura. 
 
Assim sendo, a fração da parede que estava pintada de cinza era igual a 
 

A)  
1
4

    

B)  
5

12
  

C)  
7

16
  

D)  
1
2

   

E)  
3
4

   

                                                
Questão 14 (Peso 1) 
 
A coleta seletiva de lixo pode trazer, além do benefício ecológico, algum rendimento com a venda de 
materiais, como alumínio, papelão, vidros e plásticos, utilizados para reciclagem.  
Uma prefeitura acumulou, durante certo período de coleta seletiva, 2,5 toneladas de garrafas pet que serão 
vendidas ao preço de R$ 0,90 o quilo.  
 
O valor total a ser arrecadado com essa venda  é igual a 
 
A) R$ 22,50 
B) R$ 112,50           
C) R$ 225,00               
D) R$ 1125,00            
E) R$ 2250,00         
 
Questão 15 (Peso 1) 
 
O resultado de uma pesquisa mostrou que 30% dos habitantes de uma cidade jogavam lixo nas ruas. Após 
uma campanha educativa esclarecedora dos aspectos negativos desse hábito, foi feita uma nova pesquisa, 
constatando-se que o citado percentual passou de 30% para 18%, o que equivale a uma redução do número 
de pessoas que jogam lixo nas ruas de  
 
A) 12%.      
B) 40%.                 
C) 48%.                 
D) 60%.                        
E) 66%.  
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Questão 16 (Peso 3) 
 
Uma pessoa iniciou uma tarefa quando eram decorridos 7/18 de certo dia e a encerrou duas horas e 45 
minutos depois.  
 
Assim sendo, essa tarefa foi concluída às 

A) 12 horas e 05 minutos.  
B) 12 horas e 35 minutos.  
C) 12 horas e 50 minutos.  
D) 13 horas e 15 minutos.  
E) 13 horas e 30 minutos. 

 
Questão 17 (Peso 2) 
 
Caminhar e andar de bicicleta são atividades físicas benéficas à saúde. Considerando-se que, em uma hora 
de caminhada, o organismo queime 360 calorias e, em uma hora andando de bicicleta, queime 420 calorias, 
pode-se estimar que, em 15 minutos de caminhada, serão queimadas tantas calorias quanto em x minutos de 
bicicleta.  
 
O valor de x é aproximadamente igual a 
 
A) 10                    
B) 11                    
C) 12                 
D) 13              
E) 14   
 
Questão 18 (Peso 1) 
 
Para se candidatar a receber benefícios de um programa social do governo, uma família preencheu uma ficha 
cadastral em que, no item referente às idades, se verificou que o pai tinha 43 anos, a mãe 37 anos e que a 
média das idades dos três filhos era igual a 10 anos. 
  
Então, a média de idade dos cinco membros dessa família era igual a 
 
A) 22 anos.              
B) 25 anos.                  
C) 27 anos.                 
D) 30 anos.                      
E) 32 anos. 
 
Questão 19 (Peso 3) 
 
Um indivíduo investiu um total de R$ 2000,00, a juros simples, em uma instituição bancária do seguinte 
modo: uma parcela igual a 3/4 desse valor foi aplicada a uma taxa de 1,5% ao mês, por quatro meses, e uma 
segunda parcela, formada pelo capital restante, foi aplicada a uma taxa de 2% ao mês. 
 
Sabendo-se que o montante da aplicação foi R$ 2125,00, pode-se afirmar que o tempo de aplicação da 
segunda parcela foi de 
 
A) um mês e meio.   
B) dois meses.                     
C) dois meses e meio.    
D) três meses.                           
E) três meses e meio.                  
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Questão 20 (Peso 3) 
 
Em uma visita domiciliar, um agente de combate às endemias encontrou um depósito de forma cúbica com 
lado medindo 60 cm, contendo água parada e contaminada necessitando de higienização. 
 
Supondo-se que a quantidade mínima de água necessária para lavar o depósito corresponde a 0,1 da sua 
capacidade, pode-se afirmar que essa quantidade, em litros, é igual a 
 
A) 12,6                    
B) 16,2                    
C)  21,6                    
D)  26,1             
E)  32,6 

                                     
Questão 21 (Peso 3) 
 
Na forma da Lei Orgânica Municipal de Morpará, terão reajustados os seus vencimentos 
 
A) os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, nas mesmas épocas, observado o princípio 

geral da isonomia. 
B) primeiramente os servidores do Poder Judiciário Municipal e, depois, os servidores dos Poderes Executivo 

e Legislativo Municipal. 
C) primeiramente os servidores do Poder Legislativo Municipal e, depois, os servidores do Poder Executivo 

Municipal. 
D) primeiramente os servidores do Poder Executivo Municipal e, depois, os servidores do Poder Legislativo 

Municipal. 
E) primeiramente os servidores do Poder Legislativo Municipal e, depois, os servidores dos Poderes 

Executivo e Judiciário Municipal. 
 
Questão 22 (Peso 2) 
 
A servidora pública do Município de Morpará tem, entre os direitos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, a 
concessão de licença à gestante, que  
 
A) não será remunerada. 
B) não poderá ser estendida à servidora que vier a adotar criança. 
C) perdurará até que se completem noventa dias do nascimento. 
D) perdurará até que se completem sessenta dias do nascimento. 
E) perdurará até que se completem cento e vinte dias do nascimento. 

 
Questão 23 (Peso 1) 
 
Os servidores nomeados em virtude de concurso público, pelo disposto na Lei Orgânica Municipal de 
Morpará, 
 
A) poderão ser livremente exonerados. 
B) serão estáveis após um ano de efetivo exercício. 
C) serão estáveis após dois anos de efetivo exercício. 
D) serão estáveis após cinco anos de efetivo exercício. 
E) não adquirem estabilidade, embora possam ser aposentados por tempo de serviço. 
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Questão 24 (Peso 2) 
 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, correlacionando-as. 
 
1ª coluna  
 
(1) Foco  

(2) Vigilância entomológica 

(3) Levantamento Rápido do Índice de 

Infestação por Aedes aegypti 

(4) Capacidade vetorial 

 

 

2ª coluna 
 

(   ) pesquisa  larvária, para  conhecer o grau de 
infestação, dispersão e densidade por Aedes 
aegypti. 

(   ) avaliação    sistemática    da    densidade    e 
dispersão  de  um  vetor. 

(   ) potencial   do   vetor   transmitir   determinada 
doença. 

(   ) depósito com presença de larvas ou pupas de 
mosquitos. 

 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
A) 1 2 3 4 
B) 1 4 3 2 
C) 2 3 4 1 
D) 3 2 4 1 
E) 3 4 1 2 
 
Questão 25 (Peso 2) 
 
Ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial que atinge várias nações, podendo 
se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo 
cidades e regiões inteiras. 
 
Esse é o conceito de 
 
A) surto. 
B) epidemia. 
C) pandemia. 
D) endemia. 
E) prevalência. 
 
Questão 26 (Peso 2) 
 
O Agente de Combate às Endemias é responsável por um território, no qual desenvolve algumas ações, tais 
como 
 
A) controle de vetores e prevenção de agravos. 
B) recolher entulhos dos domicílios. 
C) marcação de consultas médicas. 
D) pesar mensalmente as crianças. 
E) capacitação de pessoal. 
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Questão 27 (Peso 1) 
 
A doença cuja causa de transmissão ao homem ocorre por exposição direta ou indireta à urina de roedores è 
denominada de 
 
A) dengue. 
B) malária. 
C) meningite. 
D) leptospirose.  
E) leishmaniose. 

 
Questão 28 (Peso 3) 

 
Prevalência de criadouros do Aedes aegypti  no município X, nos anos de 2009 a 2011. 
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Com base nesse gráfico, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 
 
 
(   ) O tipo de criadouro predominante no município X, nos últimos três anos, foi o tanque. 
(   ) O número de criadouro do tipo pneu sofreu redução nos últimos três anos. 
(   ) Em 2011, houve redução de criadouros do tipo caixa d’água no município X. 
(   ) No ano de 2010, o número de criadouros tipo tanque foi maior do que o de pneus. 
 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
 
 
A) V V V V 
B) F V V F 
C) F F V V  
D) V V F V 
E) V V F F 
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Questão 29 (Peso 3) 
 
Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

 
Com relação à dengue, fazem parte das competências dos Agentes de Combate às Endemias as seguintes 
ações: 
 
 (   )  Atuar junto aos  domicílios, informando seus  moradores  sobre  a  doença – seus sintomas e riscos –  

sobre o agente transmissor e medidas de prevenção. 
 (   )  Vistoriar  imóveis  não  residenciais,  acompanhado  pelo  responsável,  para identificar locais e objetos 

que sejam ou possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue.  
 (   )  Promover  reuniões com  a  comunidade, com o  objetivo de mobilizá-la  para as ações  de  prevenção e 

controle da dengue . 
 (   )  Notificar os casos suspeitos de dengue, informando a equipe da Unidade Básica de Saúde. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a  
 
A) V F F V 
B) V V F F  
C) F V V F 
D) F F V V 
E) V V V V 
 
Questão 30 (Peso 1) 
 
A Doença parasitária, causada pelo Schistosoma mansoni, cuja sintomatologia clínica depende de seu 
estágio de evolução no homem, é denominada de 
 
A) dengue. 
B) febre tifoide. 
C) febre amarela. 
D) doença de Chagas. 
E) esquistossomose. 

 




