PREFEITURA DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CARGO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (DENGUE)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
 05 (cinco) questões de Português;
 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos;
 Você recebeu:
 Caderno de Prova.
 Cartão-resposta.
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
reclame ao fiscal da sala para que o substitua.
 Não serão aceitas reclamações posteriores.
 Confira os dados que estão no cartão-resposta.
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem
rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno
de Prova.
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A,
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da
letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer,
ela será anulada.
 Procure responder todas as questões.
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas,
para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após,
preencha o cartão-resposta.
 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o
caderno de prova e o cartão-resposta.
BOA SORTE!
Universidade do Contestado - UnC
UnC Mafra/Rio Negrinho
Julho/2013
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS
01. Assinale o sinônimo da palavra sublinhada: Josimar ficou arcado com o peso do saco de soja.
(A) casando.
(B) doente.
(C) machucado.
(D) curvado.
(E)
triste.
02. No trecho: “A sala de aula tem uma mesa nova para a professora”. A palavra sublinhada é:
(A) pronome.
(B) adjetivo.
(C) verbo.
(D) advérbio.
(E)
substantivo.
03. Nenhum aluno passou este ano. A palavra sublinhada é:
(A) substantivo.
(B) pronome relativo.
(C) pronome indefinido.
(D) pronome pessoal.
(E)
adjetivo.
04. O aumentativo dos substantivos mão, homem e amigo, são:
(A) mãozorra; homenzarrão; amigaço;
(B) mãozão; homenzarrão; amigaço;
(C) mãozorra; homenzarrão, amigalhão;
(D) manzorra; homenzão; amigão;
(E)
mãozão; homão; amigão;
05. Marque a frase correta:
(A) Os pastéls são de palmito.
(B) Está 20 grais lá fora.
(C) Os baús estão cheios.
(D) A escada tem vinte degrais.
(E) Os chapéls são novos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
06. A forma hemorrágica da Dengue surgiu nas Américas em 1981, trinta anos depois de seu aparecimento
na Ásia, e tem mostrado uma incidência crescente. No Brasil, o primeiro registro de casos de dengue
ocorreu em 1920. Durante os 63 anos seguintes, não foram relatados casos no país e o Aedes aegypti foi
erradicado do Brasil e de mais 17 países das Américas em 1950 e 1960. Inicialmente os sintomas da
dengue hemorrágica se assemelham à Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de evolução da
doença, surgem hemorragias em virtude do sangramento de pequenos vasos na pele e nos órgãos internos.
A Dengue Hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou
uterinas. Assinale a alternativa CORRETA quanto à forma hemorrágica da dengue costuma estar
associada:
(A) Raça do mosquito transmissor.
(B) Paciente HIV positivo.
(C) A infecções por cepas mais virulentas do vírus.
(D) Pacientes imunossuprimidos.
(E) Pacientes transplantados.
07. O período de incubação em determinadas doenças pode variar. Desta forma este período é
compreendido como:
(A) O período entre o começo dos sintomas e o início da remissão.
(B) O período entre infecção e a presença de sintomas.
(C) O período entre a cura e uma reincidência.
(D) O período entre a exposição de um microrganismo patogênico e a manifestação dos sintomas da
doença.
(E) O período entre a reincidência e a cura.
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08. É uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se
apresenta: infecção inaparente, de forma clássica, como febre hemorrágica. Atualmente é a mais importante
arbovirose que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo.
Assinale a alternativa CORRETA, quanto a doença conceituada acima:
(A) Coqueluche.
(B) Leptospirose.
(C) Dengue.
(D) Febre Amarela.
(E) Doença de Chagas.
09. Nas Américas, os vetores da dengue são mosquitos do gênero Aedes. O mosquito Aedes aegypti, além
de transmitir a dengue, também é vetor da:
(A) Febre reumática.
(B) Doença de Chagas.
(C) Malaria.
(D) Leishmaniose.
(E) Febre amarela.
10. Quanto ao vetor Aedes aegypti é INCORRETO afirmar:
(A) Os adultos de Aedes aegypti vivem em média 30 a 35 dias.
(B) Só a fêmea é hematófaga e pica preferencialmente durante o dia.
(C) Pode produzir entre 300 e 400 ovos durante toda a sua vida.
(D) Após o repasto sanguíneo em uma pessoa infectada, a fêmea pode transmitir o vírus após um período
de 30 a 40 dias.
(E) A capacidade vetorial se mantém durante toda sua vida.
11. O agente de combate às endemias (dengue) faz parte de uma equipe multidisciplinar que visa atuar
junto às situações de riscos epidemiológicos.
Sobre a função do agente de combate às endemias (dengue), assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Aplicar produtos químicos para o controle e/ou combate a animais nocivos à saúde individual e coletiva,
observando as normas técnicas vigentes.
(B) Instalar e monitorar armadilhas, coletar e encaminhar exemplares de vetores capturados em habitat
natural e/ou em armadilhas.
(C) Verificar e/ou testar os equipamentos sob sua responsabilidade antes de sair para o campo.
(D) Vacinar animais todos os animais de rua e realizar o extermínio de doenças quais estes estão expostos.
(E) Verificar diariamente os equipamentos e a condição dos produtos (categoria, prazo de validade,
condição de uso e armazenamento) necessários para a realização das atividades.
12. A transmissão da dengue se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, no ciclo ser humano
– Aedes aegypti – ser humano. A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A
medida preventiva adequada contra a doença é:
(A) Vacinação da população em áreas de risco.
(B) Manter os espaços domiciliares limpos.
(C) Eliminação de criadouros de mosquitos peridomiciliares.
(D) Utilizar água mineral, fervida ou filtrada.
(E) Utilizar cloro em todos os poços e fontes utilizadas para consumo.
13. O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical, encontrada em todo mundo, entre as latitudes
35ºN e 35ºS. Embora a espécie tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes têm sido achados
esporádicos apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao inverno. A larva do Aedes aegypti,
mosquito transmissor da dengue, desenvolve-se em água:
(A) Suja e corrente.
(B) Parada e limpa.
(C) Mineral e parada.
(D) Salgada e limpa
(E) Salgada e suja.
14. A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), define a __________________________ como sendo um
conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento,
o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores
condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e
eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Assinale a alternativa
CORRETA:
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15. Quanto ao conceito de agente etiológico é CORRETO afirmar:
(A) É a penetração e desenvolvimento, ou multiplicação de um agente infeccioso no homem ou animal.
(B) É o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo. Pode-se dizer
também que uma área ou local está infestado de artrópodes e roedores.
(C) É o animal vertebrado que alberga o agente etiológico e o elimina para o meio exterior.
(D) É a multiplicação desordenada de microrganismos no hospedeiro.
(E) É o causador ou responsável pela doença. Este pode ser: bactéria, vírus, fungo, protozoário, rickéttsia,
chlamydia, ectoparasito e endoparasito.
16. Quanto ao conceito de reservatório é CORRETO afirmar:
(A) É um animal ou local que mantém um agente infeccioso na natureza. O solo, por exemplo, pode ser
reservatório, como elemento abiótico, mantendo agentes infecciosos, ocasionando as doenças
denominadas de origem telúrica, como as saprozoonoses, e entre elas estão a listeriose e histoplasmose.
(B) Trata-se de um ou mais animais doentes, numa área ou concentração pequena. Exemplo de um foco de
febre aftosa, que acomete vários animais, de uma determinada propriedade rural. Normalmente o foco é
identificado como rebanho afetado.
(C) É o animal infectado ou doente, como exemplo tem-se um caso de aborto por Listeria monocytogenes,
ou um caso de mangueira, que é doença, causada pelo Clostridium chauvoei. O caso refere-se, portanto, à
fonte de infecção.
(D) Trata-se de um ou mais animais doentes, numa área ou concentração pequena. Exemplo de um foco de
febre aftosa, que acomete vários animais, de uma determinada propriedade rural. Normalmente o foco é
identificado como rebanho afetado.
(E) São os indivíduos ou animais, que tiveram contato com animais infectados ou doentes, bem como com
locais contaminados, sem que se conheça o seu estado sanitário.
17. O termo ________________________ é utilizado como sinônimo de epidemia ou epizootia, com a
finalidade de evitar alarme.. Sendo assim, pode ser definido como um grupo de focos originários de uma
mesma fonte de infecção, em espaço e tempo determinados, por transmissão direta ou indireta por focos
sucessivos. Assinale a alternativa CORRETA:
(A) Surto endêmico.
(B) Surto epidêmico.
(C) Surto pandêmico.
(D) Foco endêmico.
(E) Fonte de infecção.
18. O controle da dengue na atualidade e uma atividade complexa, tendo em vista os diversos fatores
externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na manutenção e dispersão tanto da doença
quanto de seu vetor transmissor. Dentre esses fatores, destacam-se o surgimento de aglomerados urbanos,
inadequadas condições de habitação, irregularidade no abastecimento de água, destinação imprópria de
resíduos, o crescente transito de pessoas e cargas entre países e as mudanças climáticas provocadas pelo
aquecimento global. Em relação ao controle de vetores transmissores de doenças, é possível afirmar:
(A) O controle biológico não é recomendado no caso de inimigos naturais específicos, para a eliminação
dos vetores causadores de doenças.
(B) O controle mecânico é o único recomendado no controle de vetores causadores de doenças, em razão
dos baixos custos de investimentos.
(C) As ações e as campanhas educativas são de grande importância no controle de doenças transmitidas
por vetores.
(D) O controle químico, o mais recomendado do ponto de vista econômico e ambiental, consiste na
utilização de produtos químicos para eliminação e controle de vetores.
(E) Manter aberto depósitos de armazenamento de água, com a utilização de capas e tampas.
19. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Assinale a
alternativa CORRETA quanto à regulamentação desta lei:
(A) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou
privado.
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(B) Controla com poder de policia os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.
(C) Define quem terá acesso aos serviços de saúde e de proteção ambiental de iniciativa do governo federal
e operacionalizados pelos governos municipais.
(D) Determina quais os serviços de saúde que trabalharam questões de bem-estar social, prestados por
órgãos públicos e instituições privadas nas esferas federal, estaduais e municipais.
(E) Prioriza todas as ações em saúde e qual a população que terá direito aos serviços de saúde, prestados
por órgãos públicos e instituições privadas nas esferas federal, estaduais e municipais.
20. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram
o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal. Assinale a alternativa CORRETA que obedece aos princípios do SUS:
(A) Organização de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
(B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema.
(C) Preservação do controle sobre as pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
(D) O direito aos serviços de saúde para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
(E) O direito à informação, somente para as pessoas em situação de risco ou morte eminente.

Processo Seletivo Público – Mafra (SC) – Edital 001/2013

