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Cargo: Agente de Combate a Endemias 
 
Língua Portuguesa 

 
Vacina contra HPV 

 A escolha da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), 
em parceria com o laboratório Butantan, para produzir a vacina 
contra o HPV que será distribuída pelo SUS foi feita pelo 
Ministério da Saúde de olho na nonavalente. 
 A vacina nonavalente, que vem sendo pesquisada há 
cinco anos, poderá proteger contra vírus que estão relacionados 
a aproximadamente 90% dos casos de câncer de colo do útero. 
 A vacina atual, que o SUS disponibilizará a partir de 
março de 2014, garante a proteção contra dois vírus (que 
desenvolvem 70% dos cânceres), além de outros dois tipos de 
HPV. 
 A expectativa do ministério é que os resultados das 
pesquisas clínicas da nonavalente sejam entregues para a 
Anvisa até o final do ano que vem. 
 Os valores dos investimentos que estão sendo 
realizados no desenvolvimento dessa nova vacina não foram 
divulgados. 
 A infecção pelo HPV atinge hoje uma em cada dez 
pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 
 No Brasil, cerca de 700 mil novos casos são 
registrados a cada ano. Estima-se que sejam entre 09 milhões e 
10 milhões de infectados em todo país. 

Folha de São Paulo – 08/07/2013 
 

01. De acordo com o texto qual a afirmação errada? 
a) O laboratório Butantan e a Merck Sharp & Dohme produzirão 

a vacina que será distribuída pelo SUS. 
b) A vacina contra o HPV garante a proteção contra vírus que 

são cancerígenos. 
c) A vacina nonavalente será disponibilizada pelo SUS a partir 

de março de 2014. 
d) A nonavalente ainda está sendo clinicamente pesquisada. 
 
02. Qual palavra em destaque não é paroxítona? 
a) A vacina vem sendo pesquisada há cinco anos. 
b) O Ministério da Saúde está de olho na nonavalente. 
c) A vacina garante a proteção contra dois vírus. 
d) A infecção pelo HPV atinge uma em cada dez pessoas. 
 
03. Em qual das orações o verbo não está no presente do 
indicativo? 
a) Os resultados das pesquisas não foram ainda divulgados. 
b) 700 mil novos casos são registrados a cada ano. 
c) A infecção pelo HPV atinge uma a cada dez pessoas no 

mundo. 
d) As pesquisas ainda estão no início. 
 
04. Em qual frase o verbo não está na voz passiva analítica? 
a) A vacina será distribuída pelo SUS em 2014. 
b) Os valores dos investimentos não foram divulgados pelos 

pesquisadores. 
c) A escolha foi feita pelo Ministério da Saúde. 
d) A vacina protegerá contra vírus causadores de câncer. 
 
05. Qual palavra em destaque foi acentuada pela mesma regra 
com que foi acentuada a palavra saúde? 
a) Há vírus relacionados a 90% dos casos de câncer. 
b) O ministério ainda espera os resultados das pesquisas. 
c) A vacina será distribuída pelo SUS. 
d) Atualmente a vacina garante a proteção contra dois vírus. 
 
06. Em qual alternativa há uma oração sem sujeito? 
a) Há entre 9 a 10 milhões de infectados. 
b) A escolha foi feita pelo Ministério da Saúde. 
c) Dois vírus estão relacionados a 70% dos cânceres. 
d) A expectativa do ministério é de resultados rápidos. 
 

 
 
 

Música 
Luan Santana recebeu a coluna às vésperas da 

gravação de seu terceiro DVD. Em estúdio – no ensaio final 
para show que faz amanhã em Itu -, o cantor revelou estar 
“à flor da pele”. Motivos não faltam: na última hora, uma 
nova música foi incluída no set list e “a galera da banda 
nem sabia”; também a turnê inédita no Japão se aproxima; 
e ele ainda não teve tempo para digerir uma notícia que o 
deixou “nervoso pra caramba”. Vai cantar a Oração de São 
Francisco para o papa, durante a Jornada Mundial da 
Juventude. “Estou vivendo os dias mais intensos da minha 
carreira. Mas muita gente queria estar no meu lugar.” Para 
não surtar? “Pé no chão e humildade sempre”, diz, como o 
sotaque de Campo Grande. No pescoço, crucifixo e terço 
entrelaçados. 

O Estado de S.Paulo - 06/07/2013 
 
07. Segundo o texto Luan Santana está “a flor da pele” por que: 
I - Vai cantar para o papa. 
II - A turnê inédita para o Japão está chegando. 
III - Uma música foi inserida de última hora antes de um show. 
IV - Estava recebendo os jornalistas para dar uma entrevista. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
 
08. Em qual oração o predicado é nominal? 
a) A turnê inédita no Japão se aproxima. 
b) Ele está nervoso por várias causas. 
c) Luan Santana recebeu a coluna antes da gravação. 
d) “Estou vivendo os dias mais intensos da minha carreira”. 
 
09. Em qual alternativa a palavra destacada não é dissílaba? 
a) A notícia deixou-o nervoso. 
b) Ele estava num ensaio final para um show em Itu. 
c) E ele ainda não teve tempo para digerir uma notícia. 
d) A turnê inédita para o Japão se aproxima. 
 
10. As palavras destacadas em “A turnê inédita no Japão se 
aproxima”, classificam-se em: 
a) Adjetivo – substantivo – verbo. 
b) Substantivo – adjetivo – verbo. 
c) Adjetivo – verbo – substantivo. 
d) Substantivo – adjetivo – substantivo. 
 
11. Marque a alternativa em que todos os substantivos são 
masculinos. 
a) Suéter – cal – sentinela. 
b) Pirata – aguardente – champanha. 
c) Manacá – alface – hematoma. 
d) Guaraná – eclipse – formicida. 
 
12. Em qual frase há uma palavra escrita errada? 
a) Encontrou refúgio na fé. 
b) O pronunciamento do presidente deu muita repecurssão. 
c) Precisamos fazer contenção de gastos. 
d) Nunca tive a pretensão de fazer sucesso. 
 
13. Em qual alternativa o sinal da crase foi empregado de 
maneira errada? 
a) Não me refiro à médica, mas ao médico. 
b) Fui à casa dela, mas não a encontrei. 
c) Não me refiro à qualquer pessoa, refiro-me a você. 
d) Eles ficaram à distância de duzentos metros dali.  
 
14. Marque a alternativa na qual o par singular/plural está 
errado. 
a) O capitão – os capitões. 
b) O chofer – os choferes. 
c) O pôster – os pôsteres. 
d) O limão – os limões. 
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15. Em qual alternativa há um adjetivo no grau superlativo 
absoluto analítico? 
a) Teu bebê é mais esperto que o meu. 
b) Aquele bebê é muito esperto. 
c) Aquele bebê é espertíssimo. 
d) Meu bebê é tão esperto quanto o teu. 
 
16. A afirmação incorreta é: 
a) Na palavra impróprio o prefixo im- indica negação. 
b) O prefixo re- na palavra reler indica repetição. 
c) Em enterrar o prefixo en- indica movimento para dentro. 
d) O prefixo ex- na palavra expelir indica movimento para 

dentro. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Nos municípios é indispensável o trabalho integrado dos 
agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, tendo 
como referência as unidades básicas de saúde e o Programa 
Saúde da Família. Adotando-se a prevenção e a estratégia de 
Controle Integrado da Doença, com prioridade no (a): 
a) Identificação precoce dos casos na população a fim de 

priorizar a dedetização. 
b) Cuidado ao indivíduo com diagnóstico precoce e preciso, 

além de tratamento imediato e adequado. 
c) Cuidado com a comunidade, orientação e popularização dos 

conceitos saúde-doença. 
d) Atuar emergentemente nas populações carentes sem 

saneamento básico. 
 
18. A educação em saúde é parte de uma proposta de ação 
voltada à prevenção de doenças, por meio de mudanças de 
comportamentos ou de esclarecimentos quanto às atividades 
que oferecerem riscos à saúde dos cidadãos, atuando ainda no: 
a) Contribuir para a prevenção terciária de saúde. 
b) Contribuir para a prevenção secundária de saúde. 
c) Evitar pandemias de casos como Dengue e Malária. 
d) Controle de doenças por meio da orientação ao uso 

adequado dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
19. É possível envolver as pessoas no processo de construção 
de uma vida com hábitos mais saudáveis, por meio de: 
a) Educação em saúde para a população. 
b) Educação em gastronomia a população. 
c) Educação em saneamento básico e infraestrutura. 
d) Reeducação para hábitos de higiene saudáveis. 
 
20. Quais os tipos de Vetores da Dengue? 
a) Material, Mecânico e Biológico. 
b) Mecânico, Biológico e Químico. 
c) Químico, Físico e Biológico. 
d) Mecânico, Biológico e Físico. 
 
21. O tipo de vetor que é Caracterizado por envolver ações de 
saneamento básico com resultados permanentes. Exemplo: a 
coleta e destinação adequada de lixo e a destruição de 
criadouros temporários. 
a) Mecânico. 
b) Material. 
c) Legal. 
d) Biológico. 
 
22. Uso de produto químico para eliminar ou controlar as 
pragas. É a última alternativa de controle. 
a) Material. 
b) Físico. 
c) Mecânico. 
d) Químico. 
 
23. Vetor que consiste na repressão de pragas utilizando 
inimigos naturais específicos, como predadores, parasitas ou 
patógenos. 
a) Mecânico. 
b) Legal. 
 

c) Biológico. 
d) Material. 
 
24. São utilizados três tipos de tratamentos utilizados para 
combater a Dengue. São eles: 
a) Residual, Espacial e Focal. 
b) Residual, Espacial e Universal. 
c) Universal, Intencional e Focal. 
d) Universal, Residual e Intencional. 
 
25. O tratamento que atua por contato com o inseto e consiste 
na aplicação de grandes partículas do inseticida que ofereça 
estabilidade química. O objetivo é atingir o mosquito adulto que 
pousar na área tratada. 
a) Universal. 
b) Residual. 
c) Focal. 
d) Espacial. 
 
26. Tratamento que Consiste em colocar gotículas pulverizadas 
do inseticida na massa de ar. 
a) Focal. 
b) Universal. 
c) Intencional. 
d) Espacial. 
 
27. Tipo de tratamento que se refere às ações de eliminação de 
larvas em criadouros, usando larvicida. 
a) Universal. 
b) Especial. 
c) Focal. 
d) Intencional. 
 
28. Todo o objeto que possa proteger o trabalhador, evitando o 
contato com agentes tóxicos, exposição a ruídos, objetos 
perfurantes, são chamados de: 
a) Equipamento de Proteção Coletiva. 
b) Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
c) Proteção das pessoas. 
d) Proteção dos criadouros. 
 
29. Entre as atribuições do Agente Endêmico estão: 
a) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento 

de índice. 
b) Realizar a eliminação de criadouros. 
c) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual 

indicados para cada situação. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
30. “Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade 
específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja 
pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja 
acessível à fêmea do Aedes aegypti para postura dos seus 
ovos. Também são caracterizados como criadouros: 
a) Ralos, calhas, piscinas, tanques em obras, em borracharias, 

em floriculturas etc. 
b) Terrenos baldios, falta de saneamento e lixões. 
c) Lugares com excesso de terra; desabitados. 
d) Ralos, calhas, piscinas e em terras úmidas. 
 
31. No caso da Malária um dos objetivos do Agente Endêmico é 
de orientar a comunidade quanto ao uso de mediadas de 
proteção individual e ordenamento do meio ambiente para 
combater o vetor na fase imatura, como: 
a) Orientar o uso de medidas de proteção individual e familiar 

na prevenção da malária. 
b) Realizar ações de educação em saúde e mobilização social. 
c) Drenagem de pequenos criadouros; Aterro de criadouros; 

Aumento do fluxo da água e Limpeza da vegetação 
aquática. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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32. As ações de controle da malária são executadas levando em 
consideração a observação de alguns itens como: 
a) Condições de Saneamento Básico. 
b) O hábito do mosquito; a eficácia do efeito residual do 

inseticida; a sensibilidade do anofelino ao inseticida aplicado 
e o efeito tóxico do inseticida. 

c) Condições de higiene e moradia. 
d) Muitos focos de atenção. 
 
33. Com o objetivo de proteger as pessoas do risco de adoecer 
em decorrência da picada do mosquito transmissor da malária, 
dentro de suas próprias residências, é realizado a técnica de: 
a) Borrifação Doméstica. 
b) Borrifação clássica. 
c) Borrifação Intradomiciliar. 
d) Borrifação extradoméstica. 
 
34. Com o objetivo de Proteger as pessoas do risco de adoecer 
em decorrência da picada do mosquito transmissor da malária, 
na parte externa das residências. O inseticida é colocado na 
camada de ar, dessa forma, os mosquitos têm contato com o 
inseticida e morrem. É usada a técnica de: 
a) Borrifação Extradomiciliar (Termonebulização). 
b) Borrifação Doméstica. 
c) Borrifação clássica. 
d) Borrifação natural. 
 
35. Seu uso é indicado durante a preparação da calda e durante 
as aplicações de inseticidas residuais. Deve também ser 
utilizada durante o manuseio de caixas de temephós e a 
colocação do produto em frasco. Não é necessário o uso do 
equipamento durante a aplicação do larvicida. Este 
equipamento é: 
a) Luva Nitrílica. 
b) Máscara semi-facial. 
c) Protetor Auricular. 
d) Avental impermeável. 
 
36. É indicado para uso durante a preparação da calda e nas 
aplicações de inseticidas espaciais (termonebulizações). Trata-
se do equipamento: 
a) Máscara facial completa. 
b) Calçados de segurança. 
c) Capacete simples. 
d) Capacete composto. 
 
37. Esse equipamento deve ser utilizado durante o manuseio de 
inseticidas, durante a preparação de caldas, abastecimento de 
equipamentos e aplicação de inseticidas (residual/espacial). 
a) Avental impermeável. 
b) Camisas de Brim. 
c) Protetor Auricular. 
d) Óculos de Segurança. 
 
38. Devem ser utilizadas em qualquer atividade que envolva 
ações de controle vetorial. Devem ser fornecidas em quantidade 
suficiente para permitir que o trabalhador use sempre uma peça 
limpa diariamente. Trata-se de: 
a) Mascara facial completa. 
b) Calças de brim. 
c) Luva Nitrílica. 
d) Óculos de Segurança. 
 
39. Esse tipo de luva deve ser utilizado durante qualquer 
atividade que envolva o manuseio de inseticidas (preparação de 
caldas, abastecimento de equipamentos e aplicação 
residual/espacial). Não é necessário o uso de luvas durante a 
aplicação de larvicidas. 
a) Protetor Auricular. 
b) Capacete de Aba Larga. 
c) Luva nitrílica. 
d) Calça de Brim. 
 
 
 

40. Devem ser utilizados em qualquer atividade que envolva 
ações de controle vetorial. Devem ser fornecidas duas trocas 
anuais, o suficiente para permitir que o trabalhador use sempre 
uma peça limpa diariamente. Estamos falando dos: 
a) Calçados de segurança. 
b) Calças de Brim. 
c) Camisas de Brim. 
d) Protetor auricular. 
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