
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AGENTE DE ENDEMIAS 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante uma hora que antecede o término da prova, poderão ser copiados as suas 
respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, 
Chico Buarque de. A arte de Chico Buarque.) 
 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica  das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
   (Jornal do Commercio – 23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 
QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

 
QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra,   conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
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QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
São exemplos de doenças transmitidas por 
animais de estimação, exceto: 
 
a) Brucelose e Raiva. 
b) Dermatoses e Peste. 
c) Febre maculosa e Teníase. 
d) Larva Migrans cutânea e mordedura de gato. 
e) Raiva e Difteria. 
 
QUESTÃO 22 
 
As zoonoses ou doenças causadas por animais 
ao homem podem ser transmitidas de diversas 
formas, como: mordidas, arranhões, contato 
com excreções, pele, entre outros. Relacione a 
1ª coluna (Doença) com a 2ª (Agente etiológico). 
 
( 1) Dermatose. 
( 2) Brucelose.                
(3) Peste.                 
(4) Arranhadura de gato. 
 (5) Teníase                       
 
(    ) Blastomyces  dermatitidis. 
(    ) Hymenolepis nana e Taenia taeniformes. 
(    ) Brucella canis. 
(    ) Ácaros e pulgas. 
(    ) Yersinia pestis. 
 
A sequência correta é: 
 
a) 4,2,5,1,3. 
b) 5,4,2,1,3. 
c) 3,5,4,2,1. 
d) 4,5,2,1,3. 
e) 2,4,5,3,1. 
 
QUESTÃO 23 
 
Sobre a Leishmaniose Visceral (LV), assinale a 
alternativa incorreta. 

a) O agente etiológico é um protozoário 
tripanosomatídeos do gênero da leishmania. 
b) O cão (canis familiaris) é a principal fonte de 
infecção na área urbana. 
c) A Leishmaniose Visceral (LV), primariamente, 
era uma zoonose caracterizada como doença 
urbana.  
d) É uma doença crônica, sistêmica, 
caracterizada por febre de longa duração, perda 
de peso, anemia, dentre outras manifestações. 
e) O período de incubação é bastante variável 
tanto para o homem, como para o cão. No 
homem varia de 10 a 24 meses e no cão, varia 
de 3 meses a vários anos.  
 
QUESTÃO 24 
 
Analise as afirmativas abaixo sobre as medidas 
preventivas da Leishmaniose Tegumentar 
Americana: 
 
I – O controle químico só é indicado nas áreas 
de transmissão, associado à evidências de 
adaptação das espécies em ambiente domiciliar. 
II – O controle de animais silvestres e 
domésticos é recomendado. 
III – A eutanásia de cães só é indicada quando os 
animais doentes evoluírem para o agravamento 
de lesões cutâneas. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e III 
d) apenas II 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 25 
 
A Leishmaniose Visceral é uma moléstia que 
pode causar lesões nas mucosas, pele e 
cartilagens podendo afetar o homem e cães. 
Marque a alternativa INCORRETA. 
 
a) O período de incubação da LV é bastante 
variável tanto para o homem, como para o cão. 
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No homem varia de 10 a 24 meses, e, no cão, 
varia de 3 meses a vários anos. 
b) Pode ser transmitida pela mordida do cão. 
c) Na área Urbana, o cão é a principal fonte de 
infecção. 
d) A forma de transmissão é através da fêmea 
de insetos flebotomíneos, infectados.  
e) O agente etiológico é um protozoário 
tripanosomatídeos do gênero Leisshmania. 
 
QUESTÃO 26 
 
Na organização das atividades de campo o 
agente de endemias é responsável por uma 
zona fixa que terá:  
 
a) 500 a 600 imóveis.  
b) 200 a 400 imóveis.  
c) 750 pessoas. 
d) 700 imóveis.  
e) 800 a 1.000 imóveis. 
 

QUESTÃO 27 
  
Analise as afirmativas abaixo sobre Febre 
Amarela. 
 
I – A febre amarela apresenta-se sob duas 
formas epidemiologicamente distintas: Febre 
amarela silvestre e Febre amarela urbana. 
II – O agente etiológico da febre amarela é do 
gênero Bordetella pertussis. 
III – Na febre amarela urbana o homem é o 
único reservatório. Na febre amarela silvestre os 
primatas (macacos, marsupiais) são os principais 
reservatórios e hospedeiros do vírus. 
IV – O modo de transmissão ocorre pela picada 
do mosquito Aedes aegypti, não infectado. 
 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I e III. 
e) II e IV. 
 
 

QUESTÃO 28 
 
Na figura abaixo temos alguns exemplos de 
como evitar a cadeia de transmissão da Dengue. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Eliminação de recipientes/depósitos 
inservíveis como: latas, material descartável, 
casca de ovo e outros. 
b) Manter canaletas e calhas obstruídas e 
manter vedados caixas d’água. 
c) Manter ralos e ladrões de caixas d’agua 
protegidos com telas. 
d) Lavar e escovar bebedouros de animais, no 
mínimo 1 vez por semana. 
e) Nos pratos aparadores de vasos e plantas 
colocar areia grossa, de forma a não acumular 
água. 
 
QUESTÃO 29 
 
Com relação ao Controle Mecânico do Programa 
Nacional da Dengue. 
I – Usa-se larvicida (para matar as larvas) em 
depósito de água para consumo ou naqueles 
com alguma serentia. 
II – Eliminação de criadouros inservíveis dos 
transmissores da Dengue. 
III – Utilização de medidas que dificultem o 
desenvolvimento do ciclo de vida do inseto. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e III. 
d) II e III. 
e) II apenas. 
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QUESTÃO 30 
 
Dentre as formas de controle vetorial do 
Programa Nacional de Dengue, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
a) O Controle Mecânico – consiste na adoção de 
práticas capazes de impedir a procriação do 
Aedes. 
b) São medidas de controle mecânico: Reforço 
da coleta de resíduos sólidos; coleta, 
armazenamento e destinação adequada de 
pneumáticos. 
c) O controle Biológico é o método mais 
adequado para controlar a proliferação de 
mosquito. 
d) O Controle legal – consiste na aplicação de 
normas de conduta regulamentadas por 
instrumentos legais de apoio as ações de 
controle da dengue. 
e) Vedação de depósitos de armazenamento de 
água. 
 
QUESTÃO 31 
 
A Leptospirose é uma doença infecciosa febril 
que apresenta como sintomas mais comuns: 
febre súbita, cefaleia, mialgias, anorexia, 
náuseas e vômitos. 
Sobre a Leptospirose, julgue os itens abaixo. 
I – O rato (Rattus novergicus) é o principal 
responsável pela infecção humana. 
II – A transmissão ocorre através da penetração 
da L. interrogans na pele e mucosas ou através 
da ingestão de água e alimentos contaminados. 
III – A maioria das infecções ocorre através de 
águas de enchentes, inundações. 
IV – O risco de adquirir leptospirose pode ser 
reduzido evitando-se o contato ou ingestão de 
água que possa estar contaminada com urina de 
humanos.  
Está (estão) correta (s): 
 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) II e IV. 
e) I, II e III. 

QUESTÃO 32 
 
São medidas de prevenção da Leptospirose 
relativas às fontes de infecção, exceto. 
 
a) Vigilância epidemiológica dos doadores de 
sêmen animal e dos comunicantes. 
b) Manutenção de terrenos baldios, públicos e 
privados, com matos e entulhos, evitando 
condições à instalação de roedores. 
c) Coleta, acondicionamento e destino 
adequado do lixo. 
d) Controle sanitário da inseminação artificial. 
e) Cuidados com a higiene animal: cadáveres e 
restos de animais. 
 
QUESTÃO 33 
 
Analise as afirmativas sobre Leptospirose: 
 
I. O período de incubação é de 1 a 30 dias (em 
média, de 5 a 14 dias). 
II. Os animais infectados podem eliminar a 
leptospira através da urina durante 1 mês 
apenas. 
III. Os seres humanos são apenas hospedeiros 
acidentais e terminais dentro da cadeia de 
transmissão. 
Está (estão) correta (s): 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
e) Somente a alternativa I está correta. 
 
QUESTÃO 34 
 
Para evitar acidentes com animais peçonhentos, 
devemos tomar algumas medidas de controle e 
prevenção.  
I - Para evitarmos os acidentes com Erucismo, 
devemos realizar limpeza periódica do 
periodomicilio. 
II - Para prevenir os acidentes ofídicos,  é 
necessário evitar o uso de botas de cano longo, 
perneiras e luvas. 
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III - Dentre as medidas de prevenção para 
acidentes com Escorpianismo e araneismo, 
podemos citar o cuidado ao manusear 
folhagens. 
IV - Para evitar os acidentes com Escorpianismo 
e areneismo, é necessário inspecionar roupas de 
cama antes de deitar, sacudir roupas, sapatos e 
toalhas antes de usar. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) II e III. 
e) IV apenas 
 
QUESTÃO 35 
 
Analise as afirmativas relacionadas aos EPI 
(Equipamento de Proteção Individual). 
I – A proteção Dermal (EPD) é qualquer 
cobertura que se interponha entre a pele e o 
agente tóxico. 
II – Os equipamentos de proteção visual (EPV), 
destinam a proteger os olhos de agressões 
decorrentes de agentes externos. São exemplos 
(óculos, avental). 
III – São exemplos de proteção Dermal 
(calçados, Bota de borracha e Boné). 
IV – São exemplos de Equipamentos de 
Proteção Respiratória (EPR), máscaras luvas de 
látex, Luvas de raspa de couro. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I e III. 
d) I e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 36 
 
Os EPI existem para proteger a saúde de 
possíveis danos decorrentes do trabalho 
executado, por isso, necessitam ser tratados 
com respeito e cuidado. Assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Luvas de raspa de couro, lavar sempre que 
estiver suja. 
b) Trocar diariamente calças e camisas de 
mangas curtas e longas. 
c) O Boné deverá ser lavado apenas 1 vez por 
mês. 
d) As luvas nitrílicas, devem ser lavadas 
diariamente com água e sabão e colocar para 
secar pelo avesso. 
e) A Botina dever ser engraxada semanalmente, 
uma vez que o couro engraxado tem maior 
poder de impermeabilização. 
 
QUESTÃO 37 
 
O que se entende por tratamento focal? 
 
a) Consiste na aplicação de agrotóxico de médio 
volume. 
b) Consiste na aplicação de uma camada de 
inseticida de ação residual nas paredes externas 
dos depósitos. 
c) Consiste na aplicação de um produto larvicida 
em alguns criadouros. 
d) É o tratamento realizado com larvicida 
Timerós granulado a 1% (Abate, Larvin, Larvel e 
outros). 
e) Consiste na aplicação de um produto em 
todos os potenciais criadouros/depósitos com 
água que não forem passíveis de controle 
mecânico. 
 
QUESTÃO 38 
 
Qual o método de utilizado para controle de 
roedores, onde é praticado através de 
substâncias naturais ou sintéticas, capazes de 
provocar a morte dos roedores que a ingerirem. 
 
a) Controle Biológico (Salmonella enteridides) 
b) Raticida granulado apenas. 
c) Controle químico (Samonella Typhimurium). 
d) Controle químico (raticidas). 
e) Raticidas crônicos apenas. 
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QUESTÃO 39 
 
São atribuições do supervisor de equipe de 
endemias, exceto. 
 
a) Organização e distribuição dos agentes 
dentro da área de trabalho, verificação do 
estado dos equipamentos. 
b) Acompanhamento das programações, quanto 
a sua execução, tendo em vista só a produção. 
c) Capacitação de pessoal sob sua 
responsabilidade. 
d) Acompanhamento do cumprimento de 
itinerários. 
e) Avaliação periódica, junto com os agentes, 
das ações realizadas. 
 
QUESTÃO 40 
 
Com relação a fase de desenvolvimento do 
Mosquito da Dengue, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) O mosquito até completar seu 
desenvolvimento, passa pelas fases de : ovo, 
pupa, larva e mosquito adulto. 
b) Na fase de ovo as fêmeas de Aedes aegypti, 
colocam seus ovos fixando-os em paredes 
úmidas, próximas ao nível de água. 
c) As larvas vivem na água se alimentando, essas 
não resistem a longos períodos sem 
alimentação. 
d) As fases do desenvolvimento do mosquito 
são: Ovo, larva, pupa e mosquito adulto. 
e) Na fase de pulpas essas não se alimentam, 
utilizam a energia armazenada na fase larvária. 
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