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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

 

CARGO: AGENTE DA DENGUE  

 
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe 
causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, 
onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta 
esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de 
desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de 
inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o 
CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como 
rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar     
b) alteza, empresa, franceza, miudeza  
c) cuscus, chimpanzé, enxarcar, encher 
d) incenso, abcesso, obcessão,enchada 
e) chineza, marquês, garrucha, meretriz 
 
 
02. Asssinale a alternativa que completa a frase abaixo, empregando corretamente a próclise, pronome 
oblíquo átono antes do verbo, ou a ênclise , pronome oblíquo átono depois do verbo, de acordo com a norma 
culta; 
“Se ninguém  ................................. a verdade, e se precisei lutar para ................................, nada 
........................ a respeito.” 
 
a) disse-me, a encontrar, se falou 
b) disse-me, a encontrar, falou-se 
c) me disse, encontrá-la, se falou   
d) me disse, encontrá-la, falou-se 
e) me disse, a encontrar, se falou 
 
 
03. Assinale a alternativa em que as formas de uso dos “porquês” completam corretamente as lacunas das 
frases, pela ordem: 
Ela abandonou o marido e ninguém sabe o ........................ 
Acusaram-no ........................? 
...............................faltaste ao nosso primeiro encontro ? 
Muita violência acontece ..........................o dinheiro envenena a alma das pessoas. 
 
a) por que, por quê, porquê, porque   
b) por quê, por que, porquê, porque 
c) porque, porquê, por quê, por que 
d) porquê, porquê, por que, por quê 
e) porquê, por quê, por que, porque       
 
 
04. Em qual das alternativas todas as palavras podem ser classificadas como polissílabas? 
 
a) Café, parasitose, força, constituição. 
b) Brasileiro, psicologia, aristocracia, serralheria. 
c) Algodão, martelo, chave, informação. 
d) Abóbora, camiseta, água, armadura. 
e) Tênis, maçã, portão, envelope. 
 
 
05. São antônimos das palavras “ordem”, “soberba” e “mal”, respectivamente: 
 
a) Mistura, tranquilidade, bom. 
b) Bagunça, anistia, legal. 
c) Anarquia, humildade, bem. 
d) Desordem, certeza, melhor. 
e)  Sujeira, maldade, bondade. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a 
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É. 
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80. 
 
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties: 
 
a) É o nome do tipo do petróleo. 
b) Nome de quem descobriu o petróleo. 
c) Acordo entre quem vende e quem compra petróleo. 
d) Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram 

petróleo. 
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera. 
 
 
07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era 
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse 
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”.  Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46. 
 
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é: 
 
a) Jean Louis Tauran. 
b) Julio Sosa.  
c) Carlos Gardel. 
d) José Maria Vilela. 
e) Jorge Mario Bergoglio. 
 
 
08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo 
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:  
 
a) Republicano. 
b) Presidencialismo. 
c) Monarquia. 
d) Parlamentarismo. 
e) Anarquista. 
 
 
09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em 
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura: 
 
a) Alemã. 
b) Polonesa. 
c) Italiana. 
d) Ucraniana. 
e) Açoriana. 
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10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas. 
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município: 
 
a) Palafitas. 
b) Tendas. 
c) Prédios.  
d) Enxaimel.  
e) Alvenaria. 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Para impedir que a dengue continue acumulando focos em locais favoráveis para a criação do mosquito 
transmissor da doença, é necessário tomar muitos cuidados. Para isso, é importante: 
 
a) Não remover folhas e galhos de calhas, recolher copos plásticos e tampinhas de refrigerantes,  
b) Furar pneus velhos, abandonar vasos de plantas com água acumulada. 
c) Deixar garrafas viradas para cima, manter limpo latões e cisternas;  
d) Colocar lixos em sacos plásticos mantendo a lixeira sempre fechada, guardar garrafas viradas para baixo, 

pôr areia em vasos de plantas. 
e) Nenhuma das alternativas acima esta correta. 
 
 
12. As doenças endêmicas preocupam a saúde pública há quase um século. Graças ao avanço das 
investigações científicas e da medicina, essas doenças puderam ser controladas. Por definição, endemia é: 
 
a)  Uma enfermidade, geralmente infecciosa que reina constantemente um certo país ou região, por 

influência de causa local.  
b)  Uma doença genética, associada ao estilo de vida e hábitos de alimentação.  
c)  Uma doença típica de regiões que sofrem problemas de abastecimento de água tratada. 
d)  Doença é causada por um protozoário que aparece nas vísceras, no intestino ou na pele da pessoa 

infectada. 
e)  Uma doença infecto-contagiosa provocada por um vírus. É transmitida através de gotículas de saliva 

contaminada que pode ser transmitida de uma pessoa contaminada para uma saudável. 
 
 
13. Dentre as principais endemias que desafiam hoje a saúde pública brasileira, temos: 
 
a)  Febre, aparelho circulatório, câncer, diabetes, dengue, doenças respiratórias, leishmaniose, malária, 

sarampo, leucemia.  
b)  Aids, cólera, dengue, hanseníase, hepatite, alergia. 
c)   A gripe A, a leishmaniose, a esquistossomose, a febre amarela, a malária, a dengue,  o tracoma, a doença 

de Chagas, a Hanseníase, a tuberculose. 
d)  Doença de Chagas; a Hanseníase; a tuberculose; a cólera, gripe A, Aids, dengue. 
e)  Doenças respiratórias, leucemia, coceira, leishmaniose, malária, sarampo. 
 
 
14. Quais as medidas para aconselhar os moradores a eliminar os locais de reprodução do mosquito Aedes 
aegypti: 
 
a) Cobrir ou furar pneus, acumular vasos ao ar livre, tampar os grandes depósitos de água. 
b) Usar areia grossa em pratos de vasos de flores, remover o lixo, remover sujeiras das calhas, tampar 

caixas de água. 
c) Cobrir pneus, não verificar as calhas, acumular o lixo. 
d) Virar de boca para baixo garrafas vazias, deixar tampinhas viradas para cima, limpar os recipientes de 

água. 
e) Tampar as caixas de água, deixar lixos fora de sacos plásticos, fazer controle químico. 
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15. Conceito de liderança: 
 
a) É ser chefe e agir em prol de ações particulares com objetivo. Pode ter os mais variados propósitos: 

indicar, convencer, projetar, transformar, produzir, controlar,  mandar. 
b) É o guia, aquele que comanda, é ter uma visão global, uma relação entre o homem e o seu ambiente de 

trabalho, saber ensinar e também aprender, sendo este último de vital importância, ou de maior 
importância. 

c) É usufruir do poder para coordenar os que não têm capacidade de transformar. 
d) É um esforço temporário empreendido para criar serviço. 
e) Indica o desempenho de tarefas dos assuntos de um grupo que não tem importância. 
 
 
16. A bioestatística é essencial para: 
  
a) Tomar decisões sobre os cuidados que devem ter com cada paciente e o seu diagnostico. 
b) Estudar a estrutura e organização dos seres vivos, tanto externa quanto internamente. 
c) Analisar espaço necessário à sua sobrevivência e reprodução, mas também às suas funções vitais, 

incluindo o seu comportamento. 
d) Coletar e avaliar dados obtidos em pesquisas, sendo assim fundamental na área epidemiológica. 
e) Verificar se o espaço é adequado para a organização dos seres. 
 
 
17. O mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti, originário da África. Seu ciclo apresenta fases. 
Aponte a sequencia do seu ciclo: 
 
a) Ovo, larva, girino e adulto. 
b) Larva, embrião, metamorfose e adulto. 
c) Ovo, larva, metamorfose e adulto. 
d) Ovo, lagarta, pupa e adulto. 
e) Ovo, larva, pupa e adulto. 
 
 
18. A fêmea do Aedes aegypti pode voar até três quilômetros em busca de locais para depositar seus ovos. 
Assinale a alternativa que completa a frase abaixo: 
  
O ciclo se começa quando a fêmea do Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue. O tempo necessário para 
o vírus se reproduzir no organismo do mosquito é de _____________ dias. Após isso, ele começa a transmitir 
o vírus causador da doença. 
 
a) 5 a 15 dias. 
b) 7 a 9 dias. 
c) 8 a 12 dias. 
d) 9 a 30 dias. 
e) 8 a 25 dias. 
 
 
19. Segundo o Direito de Propriedade, assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
 
Direito de propriedade é o direito de _________,________,______e ______ de um determinado bem, e de 
reavê-lo, de quem quer que injustamente o esteja possuindo. 
 
a)  Usar, gozar, usufruir e dispor. 
b)  Usar, gozar, usufruir e apear. 
c)  Usar, curtir, usufruir e demolir. 
d)  Usar, gozar, destruir e dispor. 
e)  Usar, quebrar, usufruir e dispor. 
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20. O Estado poderá intervir na propriedade privada e nas atividades econômicas para propiciar o bem estar, 
desde que obedeça aos limites constitucionais que amparam o interesse público e garantem os direitos 
individuais. Se a propriedade privada não estiver cumprindo a sua função social, ocorre: 
  
I-  A intervenção representa uma penalidade ao proprietário (perda da propriedade). 
II-  A indenização será por títulos dá divida pública. 
III-  Não terá nenhuma restrição. 
IV- A intervenção só pode ter por base a supremacia do interesse público sobre o particular, ou seja, só 

poderá ser feita por necessidade pública, utilidade pública, ou por interesse social. 
 
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I esta correta. 
c) Somente II e IV estão corretas. 
d) Somente III esta correta. 
e) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
 
21. Uma doença transmitida por vetores é: 
 
a) Aquela que passa diretamente de uma pessoa para outra.  
b) Aquela que não passa diretamente de uma pessoa para outra. Porém, requer um hospedeiro intermediário, 

na maioria das vezes um inseto, que suga o sangue de uma pessoa saudável e ao picar um indivíduo 
doentio, transmite a enfermidade. 

c) Aquela que não passa diretamente de uma pessoa para outra e requer um hospedeiro intermediário, na 
maioria das vezes um inseto, que suga o sangue de uma pessoa doente e, ao picar um indivíduo sadio, 
transmite a doença. 

d) Aquela que passa diretamente de uma pessoa para outra. Em algumas vezes pode ser transmitida por um 
inseto, que suga o sangue de uma pessoa doente e acaba passando doença para outros indivíduos. 

e) Aquela que não passa diretamente de uma pessoa para outra pelo contato físico, mas sim pelo ato sexual. 
 
 
22. O principal objetivo é criar ações educativas para a mudança de comportamento e a adoção de práticas 
para a manutenção do ambiente domiciliar preservado da infestação por Aedes aegypti. Analise as 
afirmativas abaixo sobre ação educativa e assinale a alternativa correta: 
 
I-  Inserir recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos. 
II-  Divulgar a necessidade de vedação dos reservatórios e caixas de água. 
III-  Divulgar a necessidade de desobstrução de calhas, lajes e ralos. 
IV- Promover orientações dirigidas a imóveis especiais (escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, 

creches, igrejas, comércio, indústrias, etc). 
V-  Desestimular a participação da população na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue 

executada pelo Poder Público. 
 
a) Somente I e II estão corretas 
b) Somente II e V estão corretas 
c) Somente I e IV estão corretas 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 
e) Somente IV e V estão corretas. 
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23. O que ocorrera se um morador resistir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas ao 
mosquito da dengue? 
 
a) O agente será notificado por invadir o domicilio que tem vestígios da doença.  
b) O morador será notificado, tendo a obrigação de dar acesso do seu domicilio no prazo de 30 dias. Em 

caso excepcional, por motivo de interesse publico, mediante despacho fundamentado, será publicada uma 
única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação. 

c) O morador será notificado, porém não será forçado a receber os agentes em sua residência. 
d) O morador não será notificado, somente terá a obrigação de dar acesso do seu domicilio no prazo de 30 

dias. E em caso excepcional, por motivo de interesse publico, mediante despacho fundamentado, será 
publicado muitas vezes na imprensa oficial. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
24. Para diminuir os casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti é necessário fazer 
mobilizações sociais. Nesse sentido, MOBILIZAÇÃO SOCIAL é definida como: 
 
a) É quando uma pessoa que decide e age sem um objetivo comum, buscando resultados desejados  por ele próprio . 
b) É quando uma influência publica age, e apenas espera um resultado para si próprio. 
c) É convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido 

também compartilhados. 
d) São pessoas convidadas a paralisar um bem em prol da sociedade, têm a liberdade de decidir se querem ou não participar. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
25. Marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
O Agente da dengue é membro de uma equipe, composta de profissionais que atuam juntos, é fundamental 
que este profissional esteja em harmonia com sua equipe. Para isso deve evitar: 
 
(    ) Egocentrismo profissional. 
(    ) Desconhecer as atribuições dos demais membros da equipe. 
(    ) Acomodação. 
(    ) Relutar em trocar conhecimento. 
(    ) Participar de troca de saberes, reelaborando ações de uma equipe. 
 
Assinale a alternativa que corresponde à sequencia correta: 
 
a) V – F – V – V – F 
b) V – V – F – V – F 
c) F – V – F – V – V 
d) V – V – V – V – F 
e) F – V –V – V – F 
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