
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AGENTE DE ENDEMIAS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 06 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 15 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AGENTE DE ENDEMIAS – 03

 
  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01) O vocativo é o termo 

ou expressão de natureza 

exclamativa que tem como função 

destacar alguém ou algo 

personificado.  Aponte a oração que 

apresenta vocativo. 

A) Menino, venha até aqui. 

B) Clara passeava no jardim com as 

crianças. 

C) Não, ele não vai até o parque 

hoje. 

D) O jogo terminou empatado. 

E) Machado de Assis, o maior 

prosador brasileiro, escreveu 

obras realistas. 

Questão 02) Assinale a alternativa 

correta quanto ao emprego do sinal 

indicativo de crase. 

A) Andei à cavalo. 

B) Não assisto à filmes de terror. 

C) Fomos contrários à decisão. 

D) Ela começou histericamente à 

gritar. 

E) Estou disposto à estudar. 

Questão 03) Marque a opção em 

que todas as palavras apresentam o 

sufixo grafado corretamente. 

A) Fixação, discução, imposição. 

B) Pulsação, diverssão, realização. 

C) Exceção, excursão, prescrição. 

D) Transmição, suceção, concessão. 

E) Previsão, admissão, compreenção. 

 

 

 

Questão 04) Assinale o par de 

palavras cujo prefixo grego significa 

ao longe, à distância. 

A) Prólogo/diálogo. 

B) Anemia/epidemia. 

C) Anáfora/anagrama. 

D) Euforia/eutanásia. 

E) Telefone/televisão. 

Questão 05) Marque a alternativa 

em que ocorre o emprego correto do 

artigo antes dos substantivos. 

A) O diabete, a eclipse, o omelete. 

B) A dó, o cal, o elipse. 

C) A libido, a champanha, a 

presidenta. 

D) A campanha, a afã, o testemunha. 

E) O omoplata, o dinamite, a 

telefonema. 

Questão 06) Relacione os radicais 

gregos e latinos e seus respectivos 

significados nas duas colunas abaixo, 

e assinale a opção que apresenta a 

sequência numérica correta. 

1. andro (   ) coração 

2. crono (   ) muitos 

3. pluri (   ) tempo 

4. cordi (   ) homem 

5. proto (   ) primeiro 

A) 4, 3, 5, 1, 2. 

B) 4, 3, 2, 1, 5. 

C) 5, 4, 1, 2, 3. 

D) 2, 4, 5, 3, 1. 

E) 1, 2, 3, 4, 5. 

 
 
 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AGENTE DE ENDEMIAS - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 07) Um retângulo tem 192 

cm de comprimento por 84 cm de 

largura. Com um corte reto, obtém-

se um quadrado e um retângulo. 

Com um corte reto nesse segundo 

retângulo, obtém-se outro quadrado 

e outro retângulo. A área do 

retângulo menor é 

A) 85,33 cm2 

B) 2016 cm2 

C) 1050 cm2 

D) 8589 cm2 

E) 16.128 cm2 

Questão 08) A torre Eiffel 

construída em 1889 em Paris tem 

320 m de altura. Essa edificação é 

vista sob um ângulo de 30º por uma 

pessoa que se encontra a uma 

distância x da sua base, e cujos olhos 

estão no mesmo plano horizontal 

dessa base. A distância x é 

aproximadamente de 

A) 454 m 

B) 554 m 

C) 654 m 

D) 754 m 

E) 354 m 

Questão 09) Considere um número 

natural n e o conjunto Cn, formado 

por todos os números obtidos 

somando-se a n um número racional. 

Nessas condições, pode-se afirmar 

que 

 

 

A) Cn é um conjunto finito. 

B) Cn é um conjunto vazio. 

C) o número 2 pertence Cn. 

D) o número π pertence Cn. 

E) Cn é o conjunto dos números 

irracionais. 

Questão 10) Felipe recebe 

mensalmente um salário composto 

de duas partes: uma parte fixa, no 

valor de R$ 622,00, e uma variável, 

que corresponde a uma comissão de 

8% do total de vendas que ele fez 

durante o mês. A lei da função que 

melhor representa seu salário é 

A) y = (622 + 0,08)x 

B) y = (622 + 0,8)x 

C) y = 622 + 8x 

D) y = 622 + 0,8x 

E) y = 622 + 0,08x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AGENTE DE ENDEMIAS - 05 
 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 11) A Revolta dos 

Marinheiros de 1910 ou Revolta da 

Chibata foi um motim contra o uso 

de castigos corporais na Marinha de 

Guerra do Brasil. Os amotinados 

tomaram o controle de poderosos 

navios de guerra e ameaçaram 

bombardear a cidade do Rio de 

Janeiro. Seu líder era o marinheiro 

João Cândido Felisberto. 

Recentemente foi-lhe prestada uma 

homenagem póstuma quando seu 

nome foi atribuído a 

A) uma escola de aprendizes-

marinheiros. 

B) um cais do porto do rio de janeiro. 

C) uma ilha na baia de Guanabara. 

D) um navio petroleiro construído no 

nordeste. 

E) um navio-hospital da Marinha de 

Guerra do Brasil. 

Questão 12) O conjunto de revoltas 

e rebeliões que atingiram os países 

árabes do Norte da África, iniciado na 

Tunísia em 2010, e que no Egito 

provocou a destituição de Hosni 

Mubarack, ficou conhecido como 

A) Intifada. 

B) Guerra do Yom Kippur. 

C) Paz Celestial. 

D) Guerra do Golfo. 

E) Primavera Árabe. 

 

 

Questão 13) Em 1991 a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) foi desfeita, seguindo a 

tendência de diversos países do Leste 

europeu que haviam sido seus aliados 

e deixaram de ser socialistas. São 

exemplos de países do Leste europeu 

que haviam sido alinhados com a 

URSS: 

A) Polônia e Grécia. 

B) Romênia e Hungria. 

C) Suécia e Eslovênia. 

D) Alemanha Oriental e Luxemburgo. 

E) Finlândia e Eslováquia. 

INFORMÁTICA 

Questão 14) No Word 2007, qual é o 

função do botão ?  

A) Colocar o texto selecionado em 

ordem alfabética ou classificar 

dados numéricos. 

B) Fazer o texto parecer como se 

tivesse sido marcado com um 

marca-texto. 

C) Colorir o plano de fundo do texto ou 

parágrafo selecionado. 

D) Alterar a cor do texto. 

E) Copiar a formatação de um local e 

aplicá-la a outro. 

Questão 15) Das opções abaixo, qual 

apresenta um dos principais objetivos 

do Power Point 2007? 

A) Auxiliar na formatação de textos. 

B) Facilitar a criação de planilhas 

eletrônicas. 

C) Criar arquivos compactados. 

D) Criar apresentações através de 

slides. 

E) Navegar na internet. 






AGENTE DE ENDEMIAS – 06 

 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 16) São elementos que 

envolvem o ser humano individual e 

coletivamente e que estão 

relacionados ao viver com saúde e ao 

adoecimento, EXCETO 

A) meio ambiente; 

B) lazer e trabalho; 

C) cultura; 

D) alimentação e economia; 

E) igualdades sociais. 

Questão 17) Aponte a seguir a Lei 

que define o agente de combate às 

endemias como profissional que 

desenvolve atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e 

promoção à saúde. 

A) Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 

2006. 

B) Lei Ordinária nº 2214, de 05 de 

janeiro de 1984. 

C) Lei 4.642, de 08 de julho de 1998. 

D) Lei 11.434, de 28 de dezembro de 

2006. 

E) Lei 11.628, de 26 de dezembro de 

2007. 

Questão 18) No Brasil a dengue é 

considerada uma doença 

A) epidêmica. 

B) endêmica. 

C) pandêmica. 

D) fúngica. 

E) empírica. 

 

 

Questão 19) São doenças causadas 

por artrópodes, EXCETO 

A) escabiose. 

B) pediculose. 

C) acne. 

D) alergias respiratórias. 

E) salmonelose. 

Questão 20) Sistema de assistência 

à saúde proposto pela reforma 

sanitária e criado pela Constituição 

de 1988 o qual garante que "a saúde 

é direito de todos e dever do 

Estado”. Este conceito refere-se ao 

A) SIAB. 

B) SISVAN. 

C) SUS. 

D) SIM. 

E) SISCOLO. 

Questão 21)  Assinale o Princípio do 

SUS que significa considerar a 

pessoa como um todo, atendendo a 

todas as suas necessidades, incluindo 

a promoção da saúde, a prevenção 

de doenças, o tratamento e a 

reabilitação. Este princípio tende a 

assegurar uma atuação intersetorial 

entre as diferentes áreas que tenham 

repercussão na saúde e qualidade de 

vida dos indivíduos.  

A) Universalização 

B) Equidade 

C) Integralidade 

D) Regionalização e hierarquização 

E) Descentralização e comando único 

 




http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11434.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11434.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11628.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11628.htm
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Questão 22) De acordo com a 

Portaria nº 630, de 31 de março de 

2011 do Ministério da Saúde, são 

atribuições do agente de endemias, 

EXCETO 

A) realizar atividades de identificação 

e mapeamento de coleções 

hídricas de importância 

epidemiológica; 

B) identificar sinais e sintomas dos 

agravos/doenças e encaminhar os 

casos suspeitos para a unidade de 

saúde; 

C) acompanhar usuários em 

tratamento e orientá-los quanto à 

necessidade de sua conclusão; 

D) mobilizar a comunidade para 

desenvolver medidas simples de 

manejo ambiental para o controle 

de vetores; 

E) enviar mensalmente ao setor 

competente as informações 

epidemiológicas referentes às 

doenças/agravo na área de 

atuação da Unidade Básica de 

Saúde - UBS e analisar os dados 

para possíveis intervenções. 

Questão 23) A cadeia de 

transmissão da malária ocorre 

A) de forma cutânea. 

B) pelo contato entre pessoas 

contaminadas. 

C) pela picada do mosquito 

anópheles infectado. 

D) pela ingestão de alimentos 

contaminados. 

E) pelo ar. 

 

Questão 24) São doenças 

transmitidas por vetores, EXCETO 

A) dengue. 

B) esquistossomose. 

C) malária. 

D) leishmaniose. 

E) pneumonia.   

Questão 25) Doença transmissível 

através do modo fecal-oral, 

veiculação hídrica e alimentos 

contaminados: 

A) tétano. 

B) pneumonia. 

C) AIDS. 

D) hepatite A. 

E) gripe. 

Questão 26) São proposições 

importantes a respeito da ética da 

profissão, EXCETO 

A) seguir as normas legais de sua 

própria profissão; 

B) nunca diminuir o respeito e a 

consideração técnica do paciente a 

outro profissional; 

C) nunca restringir ou limitar o 

exercício profissional de outrem; 

D) manter um bom relacionamento 

com os demais membros da 

equipe multidisciplinar de saúde; 

E) manter a concorrência como uma 

ferramenta de diálogo entre a 

equipe de saúde, facilitando assim 

a troca de informações entre 

especialidades e disciplinas de 

saúde. 
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Questão 27)  Equipamento que não 

é utilizado pelo agente de endemias: 

A) protetor auricular. 

B) avental plumbífero. 

C) luva nitrílica. 

D) óculos de segurança. 

E) máscara facial completa. 

Questão 28)  São princípios 

doutrinários do Sistema Único de 

Saúde: 

A) universalidade, integralidade e 

equidade. 

B) descentralização, regionalização e 

hierarquização. 

C) universalidade, regionalização e 

equidade. 

D) universalidade, equidade e 

hierarquização. 

E) descentralização, universalidade e 

integridade. 

Questão 29)  ___________ é a 

comunicação da ocorrência de 

determinada doença ou agravo à 

saúde, feita à autoridade sanitária 

por profissionais de saúde ou 

qualquer cidadão, para fins de 

adoção de medidas de intervenção 

pertinentes. Marque a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna 

acima. 

A) Vigilância epidemiológica. 

B) Notificação. 

C) Dados de morbidade. 

D) Dados de mortalidade. 

E) Inquéritos epidemiológicos. 

 

 

Questão 30) Os objetivos do 

Sistema Único de Saúde são: 

I. a identificação e divulgação dos 

fatores condicionantes e 

determinantes da saúde;  

II. a prestação de serviços apenas a 

portadores de deficiências 

congênitas. 

III. a assistência às pessoas por 

intermédio de ações de 

promoção, proteção e a 

recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades 

preventivas. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a III está correta. 

C) Somente a I e a III estão 

corretas. 

D) Somente a II e a III estão 

corretas. 

E) Todas estão corretas. 







