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MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS  
PODER EXECUTIVO 

Concurso Público 01/2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 horas às 12 horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos deverão entregar o caderno de provas, o cartão resposta e assinar a Ata/Lista de 
Presença para serem liberados. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) 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. 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 
conferência e lacre das provas e dos cartões resposta. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Disciplina Nº de questões Pontuação por questão 

Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte II – Saúde Pública 10 (dez) questões  2 (dois) pontos 

Parte III - Conhecimento Específico  10 (dez) questões  4 (dois) pontos 

. 
 

16/09/2012 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 
Site: www.unijui.edu.br 

 

 

 

 

Nº da inscrição:_____ 
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Parte I – Língua Portuguesa 

(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 
 

Em pesquisa, Brasil fica com a terceira posição em percentual de ex-fumantes 
 

Maior levantamento mundial sobre uso do tabaco aponta que 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres haviam 
largado o cigarro. 
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     O Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes, de acordo com o maior 
levantamento global já feito sobre o uso do tabaco. Segundo o estudo, publicado nesta 
quinta-feira no periódico médico The Lancet, 46,4% dos homens e 47,7% das mulheres 
que disseram já ter fumado diariamente haviam largado o cigarro. O país está atrás 
apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% 
e 50,5%). 
     Coordenado por Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e 
Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de 
Nova York em Buffalo, nos Estados Unidos, e autoridade internacional no estudo do 
tabaco, o levantamento analisou informações de três bilhões de pessoas, entre 2008 e 
2010, de 16 países — dos quais, 14 eram países de baixa e média renda (Brasil, 
Bangladesh, China, Egito, Índia, México, Filipinas, Polônia, Rússia, Tailândia, Turquia, 
Ucrânia, Uruguai e Vietnã). Dados dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha foram usados 
como comparativos. 
     "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer 
prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", diz Giovino. Segundo ele, ___ 
maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão com elas serão 
suportadas por países de renda baixa e média. No último século, 100 milhões de pessoas 
morreram prematuramente devido ao uso do tabaco, aponta ___ Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 
     Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 
11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os 
índices de uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar 
tão cedo quanto os homens — por volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser 
consumido de diversas maneiras, de mascado ___ enrolado ____ mão, a maioria dos 
usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados. 
     A China tem o índice mais elevado de usuários, com 301 milhões (52,9% dos 
homens), seguida da Índia, com 274 milhões (47,9% dos homens). As taxas de pessoas 
que largaram o vício são mais altas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, assim como 
no Brasil e no Uruguai. Esses índices são mais baixos na China, Índia, Rússia e Egito. 
 

Revista VEJA, edição de 17 de agosto de 2012. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/em-pesquisa-brasil-fica-com-a-terceira-posicao-em-

percentual-de-ex-fumantes. Acessado em: 21 ago 2012. 
 
1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto nas linhas 16,19, 25, e 25 é: 
a) a – a – à – à. 
b) a – a – a – à. 
c) à – à – a – a. 
d) à – a – à – a. 
e) a – à – a – a. 
 
2. Quanto ao conteúdo do texto acima, é incorreto afirmar que: 
a) O coordenador do estudo realizado foi Gary Giovino, diretor do Departamento de Saúde Comunitária e 

Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo, 
nos Estados Unidos. 

b) Segundo o estudo os índices de fumante são maiores entre as mulheres, pois elas estão começando a fumar 
mais cedo do que os homens. 

c) O estudo ocorreu entre os anos de 2008 e 2010. 
d) O Brasil participou do estudo e foi incluído entre os países de baixa e média renda como China, Egito, Índia, 

México, etc. 
e) Países como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm as maiores taxas de ex-fumantes, assim como o Brasil 

e o Uruguai. 
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3. O texto trata principalmente de: 
a) como as pesquisas realizadas nos EUA são eficientes no que se refere ao cigarro. 
b) quais os países que mais consomem cigarro no mundo. 
c) dos diferentes hábitos de homens e mulheres no que se refere ao consumo de cigarro. 
d) das diferenças entre os países de baixa e média renda e os países desenvolvidos no que se refere ao número 

de fumantes e ao consumo de tabaco. 
e) um levantamento médico acerca dos índices de pessoas que pararam de fumar no mundo.  
 
4. Leia atentamente as afirmações abaixo: 
I – Ao afirmar que “Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% dos homens e 11% das 
mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos)” (linhas 21 e 22), podemos entender que além 
desses foram obtidos outros resultados.  
II – A partir da seguinte colocação de Gary Giovino: "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de 
pessoas no mundo irão morrer prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", (linhas 15 e 16), 
podemos entender que as referidas mortes poderiam ser evitadas.  
III – No estudo não temos comparações entre homens e mulheres, no que se refere ao consumo de cigarro, pois 
eles têm comportamentos muito diferentes, o que dificulta os resultados.  
Com base no texto, a alternativa correta é:  
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II. 
e) A I, II e III. 

 
5. No fragmento a seguir retirado do texto “Entre os principais resultados encontrados no estudo, viu-se que 49% 
dos homens e 11% das mulheres fazem uso do tabaco (fumado, sem fumaça ou ambos). Embora os índices de 
uso ainda sejam menores entre as mulheres, elas estão começando a fumar tão cedo quanto os homens — por 
volta dos 17 anos, e não mais aos 20. Apesar de ser consumido de diversas maneiras, de mascado _ enrolado _ 
mão, a maioria dos usuários (64%) faz uso de cigarros industrializados.” (linhas 21 até 26), as palavras 
sublinhadas Embora, tão cedo quanto e Apesar de, no contexto da frase, trazem em si, respectivamente, a ideia 
de: 
a) Oposição, alternância e conclusão. 
b) Explicação, comparação e conformidade. 
c) Oposição, esclarecimento e inclusão. 
d) Oposição, comparação e oposição. 
e) Adição, oposição e alternância.  
 
6. Leia atentamente as afirmações abaixo: 
I – Ao afirmar que O país está atrás apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados 
Unidos (48,7% e 50,5% (linhas 4, 5 e 6), pode-se entender que está à frente dos outros países.  
II - Na frase, O país está atrás apenas do Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos 
(48,7% e 50,5%). (linhas 4, 5 e 6), podemos substituir a palavra atrás por atraz sem prejuízo de significado, já 
que a segunda é uma variação da primeira.  
III – A expressão periódico médico (linha 3) é utilizada no texto para se referir a uma publicação na área da 
medicina que se repete de tempos em tempos, como um jornal ou revista.  
Com base no texto, a alternativa correta é: 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II. 
e) A I, II e III. 
 
7. A frase a seguir, “Segundo ele, a maior parte dessas mortes e os custos de saúde e econômicos que virão 
com elas serão suportadas por países de renda baixa e média.” (linhas 16, 17 e 18), foi retirada do texto e está 
de acordo no que se refere à concordância. Assinale a alternativa em que a frase também esteja correta quanto 
à concordância.  
a) Os países de renda baixa e média suportará a maior parte das mortes por conta do tabaco. 
b) Os homem e as mulher consomem o cigarro de maneira diferente, os primeiros fumam mais do que os 

segundos.  
c) Fazem anos que as pesquisas com relação ao número de ex-fumantes iniciaram. 
d) A maioria dos fumantes desistiu de fazer uso do cigarro. 
e) Para a pesquisa, nenhum dos entrevistados faltaram.  
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8. A frase a seguir, retirada do texto, foi construída de acordo com a estrutura frasal da língua Portuguesa: “O 
Brasil é o terceiro país com maior índice de ex-fumantes” (linha 1) Qual das frases abaixo está incorreta, no que 
se refere à estrutura frasal? 
a) No Brasil, a venda de cigarros é maior do que a de livros e revistas.  
b) Deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas e fumo.  
c) Jovens, passam a fumar ao verem os pais fumando. 
d) Em outros países, o consumo de tabaco é menor. 
e) Homens e mulheres, no Brasil, fumam exageradamente. 
 
9. Na frase, "Na ausência de ações efetivas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo irão morrer 
prematuramente no próximo século pelo uso do tabaco", (linhas 15 e 16 ) poderíamos substituir, sem prejuízo no 
sentido da frase, a palavra efetivas por:  
a) definíveis. 
b) criativas.  
c) imediatas. 
d) afetivas. 
e) permanentes. 
 
10. Assinale a opção que preenche correta e respectivamente as lacunas nas frases a seguir: 
I - Por _________ iniciaremos a campanha sobre o tabaco? 
II – O médico pediu para _______ parar de fumar? 
III – _________ o cigarro faz _______ para a saúde das pessoas? 
a) AONDE – MIM – POR QUE - MAU. 
b) ONDE – EU – POR QUE – MAL. 
c) ONDE – MIM – PORQUE – MAL. 
d) AONDE – MIM – PORQUE - MAL. 
e) ONDE – EU – POR QUE – MAU. 

Parte II – Saúde Pública 
(cada questão correta equivale a 2 (dois) pontos) 

 
11. Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), Artigo 7º, dentre os princípios do SUS, podemos citar: Assinale a alternativa 
correta: 
a)  A igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  
b) A formulação de política de saúde destinada a promover os campos econômicos e sociais. 
c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
d) A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
e) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
 
12. De acordo com o Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, no Art. 5º, para ser instituída a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços 
de: exceto: 
a) Atenção primária; Urgência e emergência; 
b) Atenção psicossocial; 
c) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar;  
d) Vigilância em saúde; 
e) Centro de Atendimento em Oncologia. 
 
13. De acordo com a Lei Nº 8142 de 28 de Dezembro de 1998 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, como deverá ser a composição do Conselho de Saúde? Assinale a alternativa 
correta: 
a) O Conselho de Saúde é um órgão privado composto por representantes do serviço judiciário, prestadores de 

serviço e profissionais de saúde. 
b) O Conselho de Saúde é um órgão coletivo composto por representantes de entidades hospitalares privadas, 

entidades religiosas, profissionais de saúde e usuários. 
c) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários. 
d) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes da secretaria de assistência social, 

profissionais de saúde e usuários. 
e) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do poder legislativo federal, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
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14. Em conformidade com o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a Vacina Tríplice Viral 
protege a criança contra quais doenças? Assinale a alternativa correta: 
a) Tuberculose, hanseníase e varicela. 
b) Sarampo, rubéola e caxumba. 
c) Difteria, tétano e coqueluche. 
d) Febre Amarela, malária e difteria.   
e) Meningite, tuberculose e hepatite.  
 
15. A Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde 
da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define que a Equipe de Saúde da 
Família deve ser composta no mínimo por: Assinale a alternativa correta: 
a) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. 
b) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 
c) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família e agentes comunitários de saúde. 
d) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. 

e) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família e agentes comunitários de saúde. 
 
16. Em conformidade com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), quais são as vacinas que a criança 
deverá receber ao nascer? Assinale a alternativa correta: 
a) A vacina Tríplice Bacteriana e a BCG. 
b) A vacina Tetravalente e contra Poliomielite. 
c) A vacina BCG e contra a Hepatite do tipo B. 
d) A vacina BCG e a Dupla Infantil. 
e) A vacina Pneumocócica e contra a Hepatite B. 
 
17. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Artigo 198 define que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: Assinale a alternativa correta: 
a) Descentralização municipal com direção única do município; Atendimento integral com prioridade para as 

atividades assistenciais, sem prejuízo dos serviços preventivos; Participação da sociedade civil. 
b) Descentralização estadual com direção do estado; Atendimento universal com prioridade para as ações 

coletivas; Participação do setor privado. 
c) Centralização federal com direção do ministério da saúde; Equidade para os atendimentos individuais; 

Participação das empresas internacionais. 
d) Centralização estadual com direção do estado; Atendimento integral com prioridade para as ações curativas; 

Participação da sociedade militar. 
e) Descentralização com direção única em cada esfera de governo; Atendimento integral com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; Participação da comunidade. 
 
18. A Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006 divulga o Pacto pela Saúde e define como três 
componentes: Assinale a alternativa correta: 
a) O Pacto pela Educação, o Pacto pela Cidadania e o Pacto pela Paz. 
b) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. 
c) O Pacto pela Mulher, o Pacto pela Criança e o Pacto pelo Idoso. 
d) O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, Neonatal e Infantil.  
e) O Pacto pela Saúde, o Pacto pela Educação e o Pacto pela Igualdade Social. 
 
19. A Portaria Nº 687 de 30 de Março de 2006 que aprova a Política Nacional de Promoção à Saúde, define 
ações específicas, dentre elas incluí-se: Assinale a alternativa correta: 
a) O controle da tuberculose. 
b) A eliminação da hanseníase. 
c) O controle do diabetes mellitus. 
d) A alimentação saudável. 
e) O fortalecimento da atenção básica. 
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20. A Portaria MS/GM Nº 2.472, de 31 de Agosto de 2010, no Artigo 1º, define as terminologias adotadas em 
legislação nacional, conforme disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005). Com relação ao 
conceito de doença conforme esta portaria é correto afirmar que: 
a) Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente 

ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. 
b) Doença significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por 

circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 
c) Doença significa manifestação de agravo ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença. 
d) Doença é um evento que apresente risco de propagação ou disseminação de eventos para mais de uma 

Unidade Federada, Estados e Distrito Federal - com priorização dos agravos de notificação imediata e outros 
eventos de saúde pública, independente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que possa 
necessitar de resposta nacional imediata. 

e) Doença é um evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da 
propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional 
coordenada. 

 
Parte III - Conhecimento Específico 

(cada questão correta equivale a 4 (quatro) pontos) 
21. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, quando foi instituído o 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)? Assinale a alternativa correta: 
a) Em 24 de julho de 2002. 
b) Em 10 de abril de 2003. 
c) Em 20 de maio de 2004. 
d) Em 15 de agosto de 2005. 
e) Em 28 de setembro de 2008. 
 
22.  De acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) qual é a recomendação para a 
proporção adequada do número de Agentes de Controle de Endemias e o número de imóveis, nos municípios? 
Assinale a resposta correta. 
a)  01 Agente para cada 500 a 600 imóveis. 
b)  02 Agentes para cada 600 a 800 imóveis. 
c)  01 Agente para cada 800 a 1.000 imóveis. 
d)  03 Agentes para cada 700 a 800 imóveis. 
e)  02 Agentes para cada 300 a 500 imóveis. 
 
23. De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica/2005 do Ministério da Saúde, fazem parte da Lista 
Nacional de Agravos de Notificação Compulsória: Assinale a resposta correta: 
a) Infecção respiratória aguda. 
b) Dengue e malária. 
c) Diarréia aguda por Rotavírus. 
d) Pneumonia viral e bacteriana. 
e) Intoxicação por praguicidas. 
 
24. Em conformidade com o Programa Nacional de Controle da Dengue – Amparo legal para a execução das 
ações de campo, um dos obstáculos, considerados principais para o êxito dos programas de controle da dengue 
são as pendências, as quais são caracterizadas por:, Assinale a resposta correta: 
a) Imóveis em mal estado de conservação sem moradores, onde o proprietário não permite que o agente realize 

a vistoria. 
b) Imóveis precários com moradores, em que o proprietário impede que o agente realize a vistoria. 
c) Imóveis fechados no momento da visita do agente, ou aqueles em que o proprietário não permite que o 

agente realize o seu trabalho (recusas). 
d) Imóveis de madeira incinerados, em que o proprietário não permite que o agente realize o seu trabalho 

(recusas). 
e) Imóveis de alvenaria incinerados, em que o proprietário não permite que o agente realize o seu trabalho 

(recusas). 
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25. Conforme o Manual de Controle de Vetores/Procedimentos de Segurança do Supervisor de Campo da 
Dengue, os trabalhadores encarregados do manuseio (formulação, fabricação e aplicação) de praguicidas estão 
sujeitos a intoxicações do tipo “laborais” ou “profissionais”, as quais podem ser classificadas em: Assinale a 
alternativa correta: 
a) Intoxicações leves ou graves. 
b) Intoxicações agudas ou crônicas.  
c) Intoxicações fracas ou fortes. 
d) Intoxicações brandas ou moderadas. 
e) Intoxicações respiratórias ou gástricas. 
 
26. De acordo com o Ministério da Saúde, como ocorre a transmissão da Dengue e quais são as manifestações 
clínicas apresentadas pelo doente na forma clássica? Assinale a alternativa correta: 
a) A transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti infectado. Na forma clássica a 

doença tem início súbito, com febre alta, mialgia e artralgia, dor retrorbital, cefaléia, anorexia, náuseas, 
vômitos, prostração, além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com sarampo ou rubéola. 

b) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes albopictus sadio. Na forma clássica a 
doença tem início tardio, com febre baixa, dor abdominal, cefaléia, anorexia, náuseas, vômitos, prostração, 
além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com processo alérgico de pele. 

c) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho Aedes albopictus infectado. Na forma clássica a 
doença tem início súbito, com ausência de febre, cefaléia, anorexia, náuseas, prostração, além de rush 
cutâneo, podendo assim ser confundida com catapora ou herpes. 

d) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho Aedes aegypti infectado. Na forma clássica a 
doença tem início lento, com febre moderada, mialgia, cefaléia, anorexia, náuseas, além de nódulos na região 
do pescoço, podendo assim ser confundida com caxumba. 

e) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes quinoradis infectado. Na forma clássica a 
doença tem início rápido, com febre alta, hemorragia de gengiva, anorexia, náuseas, diarréia, prostração, 
além de rush cutâneo, podendo assim ser confundida com varicela.  

 
27. Conforme o Ministério da Saúde, não há tratamento específico para a Dengue, no entanto devem-se tomar as 
medidas terapêuticas que visam à manutenção do estado geral do paciente. Diante destas considerações, quais 
são os medicamentos que não podem ser usados em pacientes com Dengue? Assinale a alternativa correta: 
a) Não devem ser usados derivados do paracetamol para combater a dor e a febre, pois podem provocar 

sangramentos. Recomenda-se tomar ácido acetilsalicílico. 
b) Não devem ser usados derivados da dipirona para combater a dor e a febre, pois podem provocar 

sangramentos. Recomenda-se tomar diclofenaco de sódio. 
c) Não devem ser usados derivados do diclofenaco de sódio para combater a dor e a febre, pois podem 

provocar sangramentos. Recomenda-se tomar iboprofeno. 
d) Não devem ser usados derivados do iboprofeno para combater a dor e a febre, pois podem provocar 

sangramentos. Recomenda-se tomar ampicilina sódica. 
e) Não devem ser usados derivados do ácido acetilsalicílico para combater a dor e a febre, pois podem provocar 

sangramentos. Recomenda-se tomar paracetamol ou dipirona. 
 
28. Conforme o Manual de Controle de Roedores do Ministério da Saúde, como é organizado a classificação 
destes animais? Assinale a alternativa correta: 
a) Os roedores são classificados quanto ao peso, sexo e os modos de vida. 
b) Os roedores são classificados quanto à espécie, tamanho e a idade.  
c) Os roedores são classificados quanto à espécie, peso e comprimento. 
d) Os roedores são classificados quanto à espécie, sexo (macho ou fêmea), grupo etário e modos de vida. 
e) Os roedores são classificados quanto ao tamanho, idade e comprimento. 
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29.  De acordo com Ministério da Saúde o Agente de Combate às Endemias tem como atribuição: Assinale a 
alternativa correta: 
a) 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 a supervisão do gestor de cada ente 
federado. 

b) O exercício de atividades de prevenção e tratamento de doenças, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de estadual. 

c) O exercício de atividades de prevenção, controle de doenças e desenvolvimento de ações individuais para o 
tratamento de doenças na comunidade, sob a supervisão do gestor municipal. 

d) O exercício de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas para o tratamento de doenças da 
população, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor federal. 

e) O exercício de realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco de 
famílias carentes; desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de 
estadual. 

 
30. Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica da Tuberculose do Ministério da Saúde, qual é o agente 
causador da Tuberculose e como ocorre a propagação desta doença? Assinale a alternativa correta: 
a) É uma doença viral aguda, não contagiosa. A propagação dá-se através de um macaco doente, portador do 

Bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através 
da urina e das fezes.  

b) È uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo denominado Mycobacterium 
tuberculosis. A propagação ocorre através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um 
doente com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. 

c) É uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por um vírus denominado Tuberculorye, também 
denominado de Bacilo de Koch. A propagação ocorre por contato direto de animal doméstico doente e pessoa 
sadia. 

d) É uma doença viral aguda e contagiosa. O contágio dá-se através de um gato doente, portador do Bacilo de 
Koch, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através da urina.  

e) É uma doença bacteriana aguda, não contagiosa. O contágio dá-se através de um morcego doente, portador 
do Bacilo de Koch, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis através 
do sangue. 

 
 
 

 
 
 




