
70108 – AGENTE DE ENDEMIAS 

Página 1 de 7 

PORTUGUÊS 

 
O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 04: 
 
Meu avô foi um belo retrato do malandro carioca 
 
Este texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. No 
entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo 
e triste, mal o via, chegava de aviões de guerra e nem me olhava. 
Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, 
para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em 
minha vida. [...] 
Meu avô adorava a vida e usava sempre o adjetivo “esplêndido”, 
tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava 
“esplêndida”, a jabuticaba, a manga-carlotinha, tudo era 
“esplêndido” para ele, pobrezinho, que nunca viu nada; sua única 
viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiros. 
“Esplêndidas...” [...] 
Meu avô não era ninguém. Mas nunca houve ninguém como ele. 

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2004, p.23 e 24 

 

QUESTÃO 01 

Não podemos afirmar sobre o texto: 
 
A) É um texto narrativo, cujo foco narrativo é de 1ª pessoa; 
B) No texto, o avô é caracterizado por meio do pronome 

ninguém, o que significa dizer que ele foi uma pessoa comum, 
não foi uma pessoa importante; 

C) O avô não é uma referência importante para o autor, uma vez 
que não era uma pessoa ilustre; 

D) O sentido da palavra pobrezinho, no texto, diz respeito ao fato 
da simplicidade do avô, que se maravilhava com as coisas 
comuns; 

E) Esplêndido significa no contexto “muito bom”, “maravilhoso”. 
 

QUESTÃO 02 

Há no texto um desvio da norma padrão. Assinale a opção que 
mostra a passagem em que o autor não utilizou as regras 
gramaticais.  
 
A) “A laranja chupada na feira estava ‘esplêndida’“; 
B) “sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe 

mudas de pinheiros.”; 
C) “No entanto, que grande homem ele foi para mim.”; 
D) “Foi uma figura masculina carinhosa em  minha vida ”; 
E) “Me pegava pela mão e me levava para o Jockey, para ver os 

cavalinhos.”. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “No entanto, que grande homem ele foi para mim” O termo 
grifado exerce função morfológica de: 
 
A) Conjunção adversativa; 
B) Preposição; 
C) Conjunção concessiva; 
D) Locução prepositiva; 
E) Conjunção explicativa. 
 

QUESTÃO 04 

Na oração: “Mas nunca houve ninguém como ele” O sujeito da 
oração é classificado como: 
 
A) Sujeito simples; 
B) Sujeito composto; 
C) Sujeito desinencial; 
D) Oração sem sujeito; 
E) Sujeito indeterminado. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

Observe a tirinha: 
 

 
 
Observe o uso da palavra porque no primeiro quadrinho, analisando-a do ponto de vista gramatical. Assinale a opção em que não há erro 
no uso da palavra grifada: 
 
A) O assunto não foi discutido. Por que? 
B) Não sei o porque de sua dúvida em relação ao novo emprego; 
C) Por que você não atendeu ao meu chamado? 
D) O caminho porque andas é muito perigoso; 
E) Não atendi o telefone por que não ouvi a chamada. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a quantidade de números com 
três algarismos que podemos formar é: 
 
A) 5; 
B) 24; 
C) 48; 
D) 60; 
E) 100. 
 

QUESTÃO 07 

Um número é divisível por 2 e 3, podemos afirmar que esse 
número: 
 
A) É impar; 
B) O algarismo das unidades só pode ser 2 ou 3; 
C) A soma dos seus algarismos é divisível por 5; 
D) Também é divisível por 6; 
E) Só pode ter dois algarismos. 
 

QUESTÃO 08 

Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas sobre a preferência 
entre os produtos A e B. 50 usam o produto A, 40 usam o produto 
B e 20 usam A e B. O número de pessoas que não usam nenhum 
dos dois produtos é: 
 
A) 10; 
B) 20; 
C) 30; 
D) 40; 
E) 50. 
 

QUESTÃO 09 

Dois médicos dão plantão no mesmo hospital. O primeiro trabalha 
12 horas e folga 12 horas, o segundo trabalha 12 horas e folga 24 
horas. Se seus plantões coincidiram hoje e estão saindo as 19:00 
horas, eles vão iniciar um novo plantão juntos novamente após: 
 
A) 12 hs; 
B) 24 hs; 
C) 36 hs; 
D) 48 hs; 
E) 60 hs. 
 

QUESTÃO 10 

Seu José deseja encher um tanque na forma de um 
paralelepípedo com dimensões 3m, 2m e 1m, com um balde cuja 
capacidade é de 15dm³. O número de baldes necessário para 
encher completamente o tanque é: 
 
A) 250; 
B) 300; 
C) 400; 
D) 500; 
E) 600. 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre as eleições que ocorrerão no ano de 2012, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito e Vice Prefeito; 
B) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vereador e Deputado Estadual; 
C) As eleições serão destinadas, exclusivamente, à escolha de 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
D) Os eleitores terão a oportunidade de votar nos candidatos a 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Governador; 
E) As eleições serão destinadas apenas para a escolha de 

Vereadores e Deputados Estaduais. 
 

QUESTÃO 12 

O número de linhas de telefonia móvel (celular), no Brasil, cresce 
constantemente. Por uma decisão da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, através da Resolução nº 553/10, 
para aumentar a disponibilidade de números de telefones móveis 
(celulares) e atender à crescente demanda de novos usuários, os 
números de telefone terão o nono dígito.  A partir do dia 29 de 
julho de 2012, os usuários de celular de uma determinada Capital 
e Região Metropolitana de um Estado do país, pertencente ao 
DDD 11, tiveram que acrescentar o dígito "9" à esquerda de todos 
os números atuais. Assinale a alternativa que indica a Capital e 
Região metropolitana onde a referida mudança inicialmente 
ocorreu: 
 
A) Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro e Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
C) Juazeiro do Norte e Região Metropolitana do Cariri; 
D) São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo; 
E) Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 

QUESTÃO 13 

O dia 20 de julho de 2012 ficou marcado na imprensa 
internacional em virtude das 12 pessoas mortas e mais de 50 
feridos, pelo jovem James Homes, durante a estréia do filme 
“Batman – O cavaleiro das trevas ressurge”, em um cinema de 
Aurora, subúrbio de Denver, nos Estados Unidos da América. O 
fato trágico ficou conhecido como um “massacre” e levantou 
inúmeros debates na Política norte-americana, especialmente no 
que se refere à Segurança Pública. Assinale a alternativa que 
indica corretamente o Estado norte-americano onde ocorreu este 
massacre:       
 
A) Texas; 
B) Virgínia; 
C) Colorado; 
D) Nova Iorque; 
E) Califórnia. 
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QUESTÃO 14 

Marque a alternativa que aponta corretamente as Cidades do 
Brasil que sediarão a Copa do Mundo de 2014: 
 
A) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 

Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

B) Belém (PA) São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

C) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Maceió (AL), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

D) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), São Luís (MA), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA); 

E) Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Aracajú (SE), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA). 

 

QUESTÃO 15 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que indica uma 
moeda corrente da Europa: 
 
A) Dólar; 
B) Euro; 
C) Real; 
D) Yuan; 
E) Peso. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Em relação à Esquistossomose, marque a opção correta: 
 
A) A esquistossomose ou bilharzíase é uma doença crônica 

causada por platelmintos parasitas e multicelulares do gênero 
Schistosoma; 

B) É a de menor gravidade na forma de parasitose por organismo 
multicelular; 

C) Existem somente cinco espécies de Schistosoma que podem 
causar a esquistossomose ao homem: S. hematobium, S. 
intercalatum, S. malayensis, S. Mansoni e S. mekongi; 

D) Apenas S. Mekongi é encontrada no continente americano; 
E) A esquistossomose, com o desenvolvimento da agricultura, 

passou de problema sério para doença rara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Quanto às medidas de prevenção da Esquistossomose, marque 
verdadeiro ou falso. 
 
(   ) Saneamento básico com esgotos e água tratadas; 
(   ) Erradicação dos caramujos que são hospedeiros 

intermediários da doença; 
(   ) Proteção dos pés e pernas com botas de borracha com 

solado antiderrapante; 
(   ) Informar a população das medidas profiláticas da doença; 
(   ) Evitar entrar em contato com água que contenha cercárias. 
 
A) V, F, V, V, V; 
B) V, V, V, F, V; 
C) V, V, V, V, V; 
D) V, F, F, F, V; 
E) F, V, F, V, F. 
 

QUESTÃO 18 

Responda verdadeiro ou falso quanto à Doença de Chagas: 
 
(   ) Ainda não há vacina para a prevenção da doença; 
(   ) Uma forma possível de prevenir as complicações dessa 

doença é sendo um doador de sangue regular, pois nas áreas 
endêmicas fazem gratuitamente o exame para identificar 
Chagas em todas amostras coletadas e enviam uma carta 
nominal com os resultados; 

(   ) A infecção não  pode se dar por transfusão de sangue ou 
transplante de órgãos, ou por via placentária; 

(   ) O barbeiro é o principal vetor da doença; 
(   ) Dentre os sintomas possíveis na fase crônica estão: aumento 

do fígado e do baço, problemas cardíacos e inchaço nos 
olhos. 

 
A) V, V, V, F, F; 
B) V, F, F, V, V; 
C) V, V, F, V, F; 
D) V, F, V, F, V; 
E) F, V, F, V, F. 
 

QUESTÃO 19 

Existem nove nematóides filariais conhecidos, que usam os 
humanos como hospedeiros definitivos. São divididos em três 
grupos, de acordo com o nicho que ocupam dentro do corpo. 
Responda V ou F  para identificar a classificação desses grupos.  
 
(   ) Filariose linfática; 
(   ) Filariose subcutânea; 
(   ) Filariose da cavidade serosa; 
(   ) Filariose intra dérmica; 
(   ) Filariose da cavidade mucosa. 
 
A) V, V, V, F, F; 
B) V, V, F, F, F; 
C) F, F, F, V, V; 
D) V, F, V, F, V; 
E) V, V, V, V, V. 
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QUESTÃO 20 

Em relação à Cólera, marque a opção correta: 
 
A) Causada pela bactéria Vibrio cholerae, é uma doença com 

grande facilidade de dissipação; 
B) É transmitida pela transfusão de sangue; 
C) O período de incubação é de aproximadamente vinte dias; 
D) Os pacientes liberam os vibriões em suas fezes por cerca de 

cinco dias; 
E) A bactéria sobrevive por até trinta dias em temperatura 

ambiente. 
 

QUESTÃO 21 

Analise as alternativas e a seguir marque a opção INCORRETA: 
 
A) A Febre Amarela é uma doença infecciosa transmitida por 

animais pesonhentos contaminados por um flavivírus e ocorre 
na América Central, na América do Sul e na África; 

B) O Aedes aegypti  transmite o vírus da febre amarela de 9 a 12 
dias após ter picado uma pessoa infectada; 

C) O Aedes albopictus também transmite a dengue; 
D) Os sintomas iniciais são inespecíficos como febre, cansaço, 

mal-estar e dores de cabeça e musculares (principalmente no 
abdômen e na lombar); 

E) Segundo recomendação do Ministério da Saúde do Brasil, 
mulheres que estão a amamentar devem adiar a vacinação 
contra a febre amarela até a criança completar seis meses. 

 

QUESTÃO 22 

A Malária também pode ser conhecida como: 
 
A) Palatismo; 
B) Anopheles; 
C) Paludismo; 
D) Malariose; 
E) Plasmodium. 
 

QUESTÃO 23 

O microorganismo causador da Peste Negra é um (a): 
 
A) Vírus; 
B) Protozoario; 
C) Verme; 
D) Animal peçonhento; 
E) Bactéria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Quanto à transmissibilidade da Raiva, responda a opção correta: 
 
A) Em animais domésticos (cão e gato) o período de transmissão 

tem início de 2 a 3 dias antes do surgimento dos sintomas 
clínicos, e perdura por toda a evolução da doença; 

B) Em animais domésticos (cão e gato) o período de transmissão 
tem início de 5 a 7 dias antes do surgimento dos sintomas 
clínicos, e  não perdura por toda a evolução da doença; 

C) Em animais domésticos (cão e gato) o período de transmissão 
tem início de 2 a 3 dias depois do surgimento dos sintomas 
clínicos, e perdura por toda a evolução da doença; 

D) Em animais domésticos (cão e gato) o período de transmissão 
tem início de 5 a 7 dias depois do surgimento dos sintomas 
clínicos, e perdura por toda a evolução da doença; 

E) Em animais domésticos (cão e gato) o período de transmissão 
tem início de 15 dias antes do surgimento dos sintomas 
clínicos, e perdura por toda a evolução da doença. 

 

QUESTÃO 25 

Por iniciativa da Aliança para o Controle da Raiva, o dia que é 
dedicado ao combate à doença é: 
 
A) 30 de Novembro; 
B) 28 de Setembro; 
C) 14 de Agosto; 
D) 29 de Abril; 
E) 15 de Fevereiro. 
 

QUESTÃO 26 

Sobre a vacina contra a Raiva, marque a opção correta: 
 
A) A primeira vacina contra a Raiva deve-se ao célebre 

microbiologista  russo Elias Mechnikov, que a desenvolveu em 
1886; 

B) A primeira vacina contra a Raiva deve-se ao célebre 
microbiologista francês Louis Pasteu,que a desenvolveu em 
1886; 

C) A vacina contra a Raiva deve-se ao  microbiologista Jean 
Baptiste Berger Jupille; 

D) A  vacina contra a Raiva deve-se ao  microbiologista  Emest 
Renan, que a desenvolveu em 1886; 

E) A primeira vacina contra a Raiva deve-se ao  microbiologista  
Adelchi Negri. 

 

QUESTÃO 27 

Responda (V) para verdadeiro ou (F) para falso quanto aos 
principais sinais de alerta que caracterizam a dengue 
hemorrágica: 
 
(   ) Mal estar, cefaleia; 
(   ) Dor abdominal contínua, hemorragias; 
(   ) Vômitos persistentes; 
(   ) Pulso rápido e fino; 
(   ) Dores nos olhos. 
 
A) F, V, V, F, F; 
B) V, V, F, F, V; 
C) V, V, V, F, F; 
D) F, F, V, V, V; 
E) F, V, V, V, F. 
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QUESTÃO 28 

Em relação ao tratamento da Dengue, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) O paciente é aconselhado pelo médico a ficar em repouso e 

beber muitos líquidos (sucos, água e chás  sem cafeína) 
evitando café, refrigerantes e leite (que irritam o estômago); 

B) É importante  evitar a automedicação, porque pode ser 
perigosa, já que a prescrição médica desaconselha usar 
remédios à base de ácido acetilsalicílico (AAS) ou outros 
antinflamatórios não-esteróides (AINEs) normalmente usados 
para febre, porque eles facilitam a hemorragia; 

C) Um medicamento muito usado na dengue é o paracetamol, 
por suas propriedades analgésicas e antitérmicas, boa 
tolerância e poucos efeitos colaterais; 

D) Analgésicos à base de dipirona (como Novalgina, Dorflex e 
Anador)são indicadas  para pessoas com pressão baixa pois 
podem normalizar a pressão e evitam as manchas de pele; 

E) Em caso mais graves, quando ocorre perda de fluido estimada 
em 5% ou mais do peso corporal, é feita uma reidratação 
endovenosa com um bolus de solução glicofisiológica ou seja, 
é injetado  soro fisiológico na veia pra repor a água que foi 
perdida suando, vomitando, urinando e sangrando. 

 

QUESTÃO 29 

Em relação à prevenção da Dengue, marque a opção 
INCORRETA: 
 
A) O controle é feito basicamente através do combate ao 

mosquito vetor, principalmente na fase larvar do inseto. Deve-
se evitar o acúmulo de água em possíveis locais de desova 
dos mosquitos. Quanto à prevenção individual da doença, 
aconselha-se o uso de janelas teladas, além do uso de 
repelentes; 

B) O uso de borra de café nos locais de potencial proliferação de 
larvas é extremamente eficiente na aniquilação do mosquito. 
Foi descoberto que a larva do Mosquito da Dengue pode ser 
combatida através de borra de café, já utilizada; 

C) Apenas 500 microgramas de borra de café são necessários 
para matar a larva do mosquito transmissor da dengue, sendo 
sugerida a utilização de 2 colheres dessa borra para cada 
meio copo d'água; 

D) É importante tratar de todos os lugares onde se encontram as 
fases imaturas do inseto, neste caso, a água. O mosquito da 
dengue coloca seus ovos em lugares com água parada limpa; 

E) No intuito de prevenir quanto a doença, a comunidade 
científica internacional e brasileira desenvolveram uma vacina 
onde  se encontra comercialmente disponíveis para a dengue. 

 

QUESTÃO 30 

Qual o outro nome dado a Leptospirose na sua forma mais 
grave? 
 
A) Síndrome de Sjogren; 
B) Paralisia de Bell; 
C) Síndrome de Weil; 
D) Síndrome de Ehrlos-Danlos; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Quanto a forma de transmissão da Leptospirose, marque a opção 
correta. 
 
A) A doença é transmitida pela água e urina dos animais, 

principalmente ratos; 
B) A doença é transmitida pelas fezes dos animais, 

principalmente ratos; 
C) A doença é transmitida água e urina  dos animais, 

principalmente cães; 
D) A  doença é transmitida pelas fezes dos cães; 
E) A doença é transmitida pela mordida dos animais, 

principalmente ratos. 
 

QUESTÃO 32 

O tratamento da Leptospirose é feito à base de: 
 
A) Anti-inflamatórios; 
B) Antifúngicos; 
C) Antirretrovirais; 
D) Antibióticos; 
E) Vacinas. 
 

QUESTÃO 33 

Um cidadão que mora perto da sua residência lhe procurou 
procurando ajuda e lhe contou o seguinte fato: 
Seu filho foi passar as férias de julho no interior serrano, na casa 
dos avôs, onde há muita mata e rios. Ele tomou muito banho 
nesses rios. E voltou com uma pequena elevação avermelhada 
na pele que foi aumentando ate se tornar uma ferida coberta de 
secreção purulenta. Também surgiram lesões inflamatórias no 
nariz e na boca. Como sabe que você tem conhecimentos nessa 
área, aflito, perguntou qual um tipo de doença que poderia estar 
relacionada com essas manifestações clínicas. Qual sua 
sugestão?   
 
A) Dengue; 
B) Leishmaniose; 
C) Cólera; 
D) Febre Amarela; 
E) Raiva. 
 

QUESTÃO 34 

Das opções abaixo, aquela em que NÃO é necessário o uso de 
luvas nitrílicas é: 
 
A) Aplicação de larvicidas; 
B) Preparação de caldas; 
C) Abastecimento de equipamentos; 
D) Aplicação residual; 
E) Aplicação espacial. 
 

QUESTÃO 35 

Marque a alternativa que contém somente EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) necessários aos Agentes de Endemias. 
 
A) Óculos plumbífero, protetor auricular, calças de brim; 
B) Protetor de gônadas, avental impermeável, protetor auricular; 
C) Luva de vaqueta, máscara semi-facial, calçados de segurança; 
D) Máscara tripla, óculos plumbífero, calças de brim; 
E) Protetor auricular, camisas de brim, avental impermeável. 
 



70108 – AGENTE DE ENDEMIAS 

Página 6 de 7 

QUESTÃO 36 

O capacete de aba larga pode ser substituído pelo (a): 
 

A) Gorro de PVC; 
B) Gorro descartável; 
C) Chapéu de aba larga; 
D) Touca árabe; 
E) Touca egípcia. 
 

QUESTÃO 37 

Ainda a respeito dos EPIs, marque a opção INCORRETA. 
 

A) O avental impermeável deve ser utilizado apenas durante a 
preparação de caldas e o abastecimento de equipamentos; 

B) Não é necessário o uso da máscara semi-facial durante a 
aplicação de larvicidas; 

C) Devem ser fornecidas 5 trocas anuais de calçados de 
segurança, o suficiente para permitir que o trabalhador use 
sempre uma peça limpa diariamente; 

D) O protetor auricular é indicado para uso durante o uso de 
equipamentos intercostais motorizados; 

E) A máscara facial completa deve ser usada em 
termonebulizações. 

 

QUESTÃO 38 

A respeito da manipulação de inseticidas, marque a opção 
correta. 
 

A) Em relação ao uso de temephós, é recomendado que seja 
evitado o contato prolongado direto com a pele; 

B) Não há problemas em mulheres gestantes trabalharem com 
inseticidas, já que estes não oferecem o menor risco; 

C) Na pesagem para a preparação da carga, devem-se proteger 
principalmente os ouvidos e os olhos; 

D) O inseticida deve ser transportado em sacos de papelão, até o 
momento da aplicação, já que os plásticos podem reagir com 
os produtos químicos; 

E) PM e GT-UBV são inseticidas de formulação que nunca 
devem ser diluídas. 

 

QUESTÃO 39 

Em relação ao trabalho com inseticidas ultrabaixo-volume, 
marque a opção INCORRETA: 
 

A) Não fumar ou comer durante a aplicação; 
B) Sempre usar EPIs; 
C) Se houver um contato acidental, lavar o local imediatamente 

com água e sabão, trocar o uniforme e tomar banho após cada 
etapa de trabalho; 

D) Se houver um contato acidental, lavar o local imediatamente 
com água e depois álcool a 70%, trocar o uniforme e tomar 
banho após cada etapa de trabalho; 

E) O uniforme deve ser lavado diariamente com água e sabão. 
 

QUESTÃO 40 

São exemplos de Sistemas de Operacionalização utilizados pelos 
Agentes de Endemias, EXCETO: 
 

A) SIVEP-MALÁRIA; 
B) SISLOC; 
C) SINAN; 
D) DATASUS; 
E) SIM. 

QUESTÃO 41 

São atribuições dos Agentes de Endemias: 
 
A) Preencher as fichas de notificações dos agravos; 
B) Integrar e interagir com os ACS (Agentes Comunitários de 

Saúde); 
C) Realizar pesquisa larvária em armadilhas; 
D) Somente A e C estão corretas; 
E) As opções A, B e C estão corretas. 
 

QUESTÃO 42 

Sobre as características dos problemas de saúde pública, marque 
V para verdadeiro e F para falsa. 
 
(   ) Constituem causa comum de morbidade ou mortalidade; 
(   ) Existem métodos eficazes de prevenção e controle; 
(   ) Os métodos de prevenção e controle não estão sendo 

utilizados de modo adequado pela comunidade. 
 
A sequência correta é: 
 
A) V, V, F; 
B) V, V, V; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V; 
E) V, F, V. 
 

QUESTÃO 43 

O conceito de distrito sanitário está diretamente relacionado à: 
 
A) Atenção primária; 
B) Orçamentação dos serviços de saúde; 
C) Vigilância epidemiológica; 
D) Hierarquização do sistema de saúde; 
E) Seleção de recursos humanos para o setor de saúde. 
 

QUESTÃO 44 

O uso dos recursos financeiros do SUS (Sistema Único de 
Saúde) é fiscalizado pelo: 
 
A) Ministério da Saúde; 
B) Câmara Municipal; 
C) Conselho de Saúde; 
D) Assembleia Legislativa; 
E) Presidente da Saúde. 
 

QUESTÃO 45 

A Conferência Municipal de Saúde serve para: 
 
A) Definir valores para renumeração dos serviços de saúde; 
B) Definir a cobertura assistencial; 
C) Propor diretrizes para politica de saúde municipal; 
D) Elaborar o cronograma financeiro dos distritos sanitários; 
E) Aprovar o plano plurianual de assistência. 
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QUESTÃO 46 

Dentre os indicadores de saúde, o mais conhecido e utilizado é: 
 
A) A taxa de mortalidade proporcional por idade; 
B) O coeficiente de mortalidade infantil; 
C) A taxa de esperança de vida; 
D) O coeficiente de morbidade; 
E) A taxa de letalidade. 
 

QUESTÃO 47 

NÃO é um principio do SUS: 
 
A) Universalidade; 
B) Integralidade de assistência; 
C) Participação da comunidade; 
D) Igualdade da assistência; 
E) Centralização politico-administrativo. 
 

QUESTÃO 48 

”Entende-se por _____________ um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos.” 
Trata-se da definição de: 
 
A) Saúde do Trabalhador; 
B) Vigilância Epidemiologica; 
C) Vigilância Sanitária; 
D) Saneamento Básico; 
E) Recursos Humanos. 
 

QUESTÃO 49 

O SUS foi criado pela: 
 
A) Lei 8.142/1990; 
B) Lei 8.080/1990; 
C) Norma Operacional Básica; 
D) Constituição de 1988; 
E) Constituição de 1986. 
 

QUESTÃO 50 

A profissão de Agente de Endemias atua basicamente na: 
 
A) Atenção primária; 
B) Atenção secundária; 
C) Atenção terciária; 
D) Média complexidade; 
E) Alta complexidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




