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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2013 PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE IPORÃ - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
DATA: 29/09/2013 

PERÍODO DE PROVA: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele 
contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem 
como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 

caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 

ASSINATURA: ____________________________________________ 
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Carol Castro – 3 de janeiro de 2013 
 
Se você faz parte do time que exagera nas comilanças de férias, nem pense em entrar numa dieta louca para 
recuperar seu peso normal. Seu cérebro vai te deixar cada vez com mais fome e vai ficar ainda mais difícil 
resistir à tentação de devorar umas gordices. 
Pesquisadores da Universidade de Melbourne convidaram 50 adultos obesos para testar a eficácia dos regimes. 
Por oito semanas, os voluntários tiveram de fazer uma dieta radical: comer entre 500 e 550 calorias por 
dia (para ter uma ideia: um bife à parmegiana ou um beirute já atingem essa quantidade) – é quase um quarto 
do recomendável para mulheres. No fim da brincadeira, eles perderam pouco mais de 13 quilos. 
Ótimo. Mas a magreza não durou tanto tempo assim. Ao final de um ano, ainda recebendo conselhos e 
assistência dos pesquisadores, os participantes haviam recuperado, em média, 5 quilos. Eles também disseram 
sentir mais fome e, claro, ficavam mais paranoicos em relação ao peso do que antes de entrar na dieta. 
Isso só acontece porque o corpo simplesmente não vê razão em emagrecer – e luta contra. Segundo 
a pesquisa, a grelina, um hormônio que estimula o apetite, aumentava 20% depois do fim da dieta. Enquanto 
isso, a produção do hormônio que suprime a fome estava menor do que de costume. 
É, dieta louca nunca funciona. E todo mundo sabe disso. Aquele velho papo sobre mudar aos poucos 
seus hábitos alimentares e se exercitar ainda é o melhor conselho. 

(http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/fazer-dieta-te-deixa-gordo-e-triste-2/) 
 
01 - De acordo com o texto, assinale a alternativa correta: 
a) A solução mais adequada para emagrecer é adquirir bons hábitos e fazer exercícios regulares. 
b) A solução mais adequada para emagrecer é comer entre 500 e 550 calorias por dia. 
c) A solução mais adequada para emagrecer é ficar paranoico em relação ao peso. 
d) A solução mais adequada para emagrecer é comer muito nas férias e depois fazer uma dieta louca. 
 
02 - Na frase: “Por oito semanas, os voluntários tiveram de fazer uma dieta radical [...]”, a quem 
se refere “os voluntários”? 
a) aos pesquisadores. 
b) às mulheres. 
c) aos 50 adultos obesos. 
d) às semanas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras acentuadas são orientadas pela mesma regra: 
a) tentação – eficácia. 
b) férias – eficácia. 
c) recomendável – hormônio.  
d) voluntários – tentação. 
 
04 - Na frase “Mas a magreza não durou tanto tempo assim”, a conjunção “mas” poderia ser 
substituída, sem perder o sentido, por: 
a) porém. 
b) enquanto. 
c) outrossim. 
d) por isso. 
 
05 - Qual o perímetro de um retângulo que tem 5 cm de largura e 10 cm de comprimento? 
a) 30 cm. 
b) 40 cm. 
c) 50 cm. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06 - Um vaso custa R$ 10,00. Sabendo-se que hoje é promoção e ele está custando R$ 8,00, qual a 
porcentagem de desconto? 
a) 30%.     c) 10%. 
b) 20%.     d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - Um retângulo, um quadrado e um triângulo possui quantos lados respectivamente? 
a) 4, 4, 2. 
b) 4, 4, 3. 
c) 4, 3, 4. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
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08 - Um título de R$ 8.400,00 descontado 3 meses antes do seu vencimento, à taxa de desconto 
simples de 21% a.a. tem valor atual comercial igual a: 
a) R$3.108,00. 
b) R$ 5.799,00. 
c) R$ 7.959,00. 
d) R$ 7.995,00. 
 
09 - Em que ano foi criado o município de Iporã? 
a) 1960. 
b) 1965. 
c) 1975. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - O Brasil ocupa qual lugar no ranking mundial de Educação? 
a) 86º. 
b) 87º. 
c) 88º. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândula de veneno que se comunicam com 
os dentes ocos, ferrões, ou aguilhões, por onde o veneno passa ativamente. Para sabermos se uma 
serpente é peçonhenta ou não, algumas características são fundamentais, quais são elas:  
a) Presença de fosseta loreal. 
b) Presença de guizo ou chocalho no final da cauda. 
c) Presença de anéis coloridos (vermelho, preto, branco ou amarelo). 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
12 - Como devemos prevenir acidentes com ofídeos? 
a) Deixar as proximidades das casas com folhagens densas. 
b) Não retirar lixo, entulhos e materiais de construção. 
c) Usar luvas de couro nas atividades rurais e de jardinagem, não colocar as mãos em buracos na terra, ocos 
de árvores, cupinzeiros, utilizando para isso um pedaço de pau ou uma enxada. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
13 - Como deve ser feito os primeiros socorros no caso de acidente com animais peçonhentos? 
a) Fazer cortes, perfurações, torniquetes, para melhorar o agravo. 
b) Lavar o local da picada de preferência com água e sabão, manter o acidentado calmo, podendo oferecer 
água ou chá para beber. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
14 - O que são animais venenosos? 
a) São aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador (dentes, ferrões), provocando 
envenenamento passivo por contato (taturana), por compressão (sapo) ou por ingestão (peixe baiacu). 
b) São aqueles que possuem glândula de veneno que se comunicam com os dentes ocos, ferrões, ou aguilhões, 
por onde o veneno passa ativamente. 
c) Também chamados de lacraus, com a cauda variam de tamanho e comprimento, têm hábitos noturnos, 
escondendo-se durante o dia. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
15 - O escorpião, também conhecido por lacrau ou alacrau, é um animalinvertebrado 
artrópode (com patas formadas por vários segmentos) que pertence à ordem Scorpiones estando 
enquadrado na classe dos aracnídeos. Como prevenir acidentes com escorpiões? 
a) Não usar calçados e luvas nas atividades rurais. 
b) Não examinar e sacudir calçados e roupas pessoais, de cama e banho, antes de usá-las. 
c) Afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de armários, não acumular lixo orgânico, entulhos e 
materiais de construção. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
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16 - O Aedes aegypti é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito. É uma das 
doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população de todos os Estados, 
independentemente de classe social. Quais as atribuições do agente de endemias no combate ao 
Aedes aegypti? 
a) Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamentos de índice e identificação de focos. 
b) Orientar a população os meios de evitar a proliferação de vetores. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
17 - No ciclo de vida o mosquito Aedes aegypti apresenta quatro fases, quais são essas fases 
respectivamente? 
a) Ovo, larva, pupa e adulto.   c) Pupa, ovo, larva e adulto. 
b) Ovo, pupa, larva e adulto.   d) Pupa, larva, ovo e adulto. 
 
18 - Qual a forma de transmissão da dengue? 
a) Pela picada da fêmea do Aedes aegypti contaminada. 
b) Pela picada do mosquito macho. 
c) Tanto pelo macho quanto pela fêmea contaminada com a doença. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - O mosquito adulto vive em média de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de quatro a seis 
vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada. 
Quanto tempo um ovo de Aedes aegypti pode sobreviver? 
a) Por até 300 dias (aproximadamente dez meses). 
b) Por até 450 dias (aproximadamente um ano e dois meses). 
c) Por até 365 dias (aproximadamente um ano). 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
20 - Assinale a alternativa que corresponde às orientações preventivas em relação ao Aedes 
aegypti? 
a) Escorres água dos pratinhos dos vasos de plantas, lavar com uma escova e colocar areia grossa até a borda. 
b) Lavar a parede interna dos vasos de flores com água e trocar a água uma vez por semana. 
c) Manter a caixa d’água sempre limpa e vedada. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21 - É uma doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina de ratos. Assinale a 
alternativa que corresponde à doença: 
a) Hepatite C. 
b) Leptospirose. 
c) Sífilis. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
22 - De que forma é transmitida a Leptospirose? 
a) Contado de pessoas a pessoa, pelo aperto de mãos e gotículas de saliva. 
b) Pela picada de inseto contaminado. 
c) Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à 
enxurrada e à lama das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou lama contaminada 
poderá se infectar. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
23 - A malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários do gênero 
Plasmodium. Assinale a alternativa que corresponde a forma de transmissão da doença: 
a) Pelo contato com a pessoa contaminada. 
b) Pelo mosquito macho contaminado. 
c) Pela picada do mosquito do gênero Anopheles fêmea. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24 - O EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a 
proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Conforme dispõe 
a Norma Regulamentadora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 
EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 
circunstâncias: 
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a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. 
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 
c) Para atender a situações de emergência. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25 - Assinale a alternativa CORRETA em relação ao EPI: 
a) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
b) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso. 
c) Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26 - Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que 
visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. Entre os procedimentos do 
saneamento básico, podemos citar: 
a) Tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e 
tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e materiais (através da reciclagem). 
b) As caixas d’água residenciais não necessitam de limpeza a cada seis meses. 
c) Para uma cidade estar saudável não necessita tratamento de água e tratamento de esgotos. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
27 - São atribuições do agente de combate a endemias no controle da zoonose denominada 
Doença de Chagas: 
a) Atuar de forma desarticulada com as equipes de Saúde da Família e/ou de ACS. Atuar na busca de 
triatomíneos e executar borrifação nas residências com presença de colônias do inseto. 
b) Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de Saúde. 
c) Atuar na busca de triatomíneos e executar borrifação nas residências com presença de colônias do inseto. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
28 - A imunização é um elemento muito importante no exercício profissional do ACE, dessa forma, 
assinale a alternativa que contém apenas doenças que podem ser prevenidas pela vacina: 
a) Dengue, Sarampo, H1N1.    c) Hepatite C, Dengue, Febre amarela. 
b) Sarampo, tétano, tuberculose.   d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Assinale a alternativa que a doença não é transmitida por insetos vetores: 
a) Leishmaniose.    c) Esquistossomose. 
b) Malária.     d) Dengue. 
 
30 - A vigilância epidemiológica possui como funções: 
a) Coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; divulgação das 
informações. 
b) Investigação epidemiológica de casos e surtos. 
c) Análise dos resultados obtidos; e recomendações e promoção das medidas de controle indicadas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 




