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Prefeitura Municipal de Palma Sola – SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões,
numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•

•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder,
conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de
sua prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE
RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. A doença de chagas é uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita. O
responsável pela transmissão desta doença é um:
A) Morcego.
B) Mosquito.
C) Macaco.
D) Cachorro.

02. O mosquito da dengue (Aedes Aegypti) se reproduz em qualquer lugar que houver condições
propícias. Garrafas ou outros recipientes semelhantes (latas, vasilhas, copos) devem ser
armazenados em locais cobertos e sempre de cabeça para baixo. Se não forem usados devem ser
embrulhados em sacos e descartados no lixo (fechado).
O trecho acima:
A) Está totalmente correto.
B) Está totalmente incorreto.
C) Apenas a primeira frase está correta.
D) Apenas a segunda frase está correta.

03. Trata-se de um tipo de flor que acumula água em suas folhas, tornando-se um local propício
para a reprodução do mosquito da dengue:
A) Cravo.
B) Camélia.
C) Bromélia.
D) Margarida.

04. A amebíase é transmitida ao ser humano através:
A) Da poluição ambiental.
B) Do ar.
C) Do contato físico.
D) Do consumo de alimentos ou água contaminados por fezes com cistos.
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05. Sobre a malária está incorreto afirmar:
A) É transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles.
B) Os mosquitos gostam de temperaturas baixas para o seu desenvolvimento, a máxima deve
ser de 10ºC.
C) É uma doença infecciosa aguda ou crônica.
D) Os machos vivem de seivas de plantas e não picam o ser humano.

06. Complete a lacuna corretamente. A giardíase é uma parasitose _______________________ mais
frequente em crianças do que em adultos.
A) Umbilical.
B) Intestinal.
C) Estomacal.
D) Visual.

07. Trata-se de uma atribuição do Agente de Combate as Endemias:
A) Indicação de medicamentos para combate de doenças simples.
B) Cadastramento das famílias no programa bolsa escola.
C) Promoção da saúde.
D) Monitoramento das condições financeiras de cada família atendida.

08. Analise:
I – haver concluído o ensino médio.
II – ter idade superior a vinte e um anos.
Dos itens acima são requisitos exigidos ao Agente de Combate as Endemias:
A) Nenhum dos itens.
B) Apenas o item I.
C) Apenas o item II.
D) Ambos os itens.

09. São doenças sexualmente transmissíveis, exceto:
A) Herpes genital.
B) Hepatite B.
C) Cancro mole.
D) Hepatite A.
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10. A atenção básica é:
A) O primeiro nível da saúde.
B) Desnecessária para a população.
C) Indicada somente para os grandes centros urbanos.
D) Indicada somente para a população rural e ribeirinha.

11. O conceito de Vigilância em Saúde inclui a vigilância e controle das doenças transmissíveis, a
vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, a vigilância da situação de saúde, vigilância
ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária.
O trecho acima:
A) Ficará correto caso se subtraia as palavras “vigilância ambiental em saúde”
B) Ficará correto caso se subtraia as palavras “vigilância sanitária”.
C) Está totalmente correto.
D) Está totalmente incorreto.

12. É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Trata-se:
A) Da vigilância inativa.
B) Da vigilância epidemiológica.
C) Da vigilância segura.
D) Da vigilância tardia.

13. O agente de controle de endemias deve:
I - Realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções hídricas de importância
epidemiológica.
II - Realizar, quando indicado a aplicação de larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos.
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão corretos.
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D) Ambos os itens estão incorretos.

14. A esquistossomose pode ocorrer onde existam:
A) Ratos, hospedeiros intermediários da doença.
B) Baratas, hospedeiros intermediários da doença.
C) Caranguejos, hospedeiros intermediários da doença.
D) Caramujos, hospedeiros intermediários da doença.

15. A esquistossomose é conhecida popularmente como:
A) Barriga d’água.
B) Lepra.
C) Bicheira.
D) Elefantíase.

16. A hanseníase é transmitida por meio:
A) Do alimento contaminado pelo inseto transmissor.
B) De pessoa doente sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando
outras pessoas suscetíveis.
C) De objetos enferrujados.
D) Da carne suína contaminada.

17. A hanseníase é uma doença de:
A) Notificação simples em algumas cidades endêmicas.
B) Notificação simples em alguns estados endêmicos.
C) Notificação compulsória em todo território nacional.
D) Notificação esporádica.

18. O tracoma é uma doença que ocorre:
A) Nos olhos.
B) No órgão sexual.
C) Nos membros inferiores.
D) Nos dedos.
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19. A tuberculose é uma doença:
A) Incurável e sem tratamento medicamentoso.
B) Tratável, porém sem cura.
C) Parcialmente curável.
D) Totalmente curável.

20. Assinale a alternativa incorreta. O atendimento prestado as famílias atendidas pelo Agente de
Combate às Endemias sempre deverá ser:
A) Atencioso.
B) Cuidadoso.
C) Prestativo.
D) Preconceituoso.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

21. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita:
A) A espectativa da chegada o deixou ancioso.
B) A espectativa da xegada o deixou ansioso.
C) A expectativa da xegada o deixou ancioso.
D) A expectativa da chegada o deixou ansioso.
22. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
A pontuação que separa os itens do trecho da Constituição Federal acima é:
A) Vírgula.
B) Ponto.
C) Ponto e vírgula.
D) Exclamação.
23. “Nesse caso a situação complica-se” – disse-me José.
Na frase acima há:
A) Colchetes, Reticências e ponto final.
B) Aspas, Travessão e ponto final.
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C) Parênteses, Colchetes e ponto final.
D) Parênteses, Reticências e ponto final.
24. Assinale a alternativa incorreta tendo em vista a ortografia:
A) Dê a volta por trás.
B) Essa música tras boas recordações.
C) Ele nunca tras a tarefa.
D) Saí atráz do garoto.
25. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras está corretamente grafada:
A) Mixirica – Enchugar.
B) Uzina – Gazolina.
C) Arrepiar – Creolina.
D) Engulir – Gerimun.
26. José ficou bastante assustado.
Na frase acima cumpre o papel de verbo de estado a palavra:
A) José.
B) Ficou.
C) Bastante.
D) Assustado.
27. Em qual das alternativas abaixo o verbo está no infinitivo:
A) Hei.
B) Estou.
C) Correndo.
D) Trabalhar.
28. Os itens abaixo correspondem aos respectivos substantivos coletivos:
I – Parlamentares ou membros de uma associação;
II – Objetos de mesa.
A) Assembleia – Baixela.
B) Bando – Cacho.
C) Cáfila – Conclave.
D) Caravana – Cancioneiro.
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29. Assinale a alternativa em que o plural está incorreto:
A) Vilão – Vilãos.
B) Verão – Verões.
C) Guardião – Guardiães.
D) Corrimão – Corrimãozes.
30. Falam muito bem de você.
Na frase acima:
A) O sujeito é simples.
B) O sujeito é indeterminado.
C) A oração é sem sujeito.
D) O sujeito é composto.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Qual a unidade de medida do volume do solido abaixo:

A) cm3
B) cm2
C) cm
D) m2

32. Quanto vale o valor de “x” na equação abaixo:
A) 0,250
B) 0,500
C) 0,125
D) 0,063

∗
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33. Equivale 10% de 50%
A) 1/10
B) 1/20
C) 1/50
D) 1/40
34. Claudio ganhou um prêmio de R$5.000,00 na loteria, e aplicou em um fundo de renda fixa por 1
ano. Quando resgatou o investimento, Claudio tinha R$ 5.150,00 na sua conta. Qual a taxa de juros
do investimento de Claudio?
A) 30%
B) 0,3%
C) 3%
D) 5%
35. João planejou sua viagem para os Estados Unidos nas suas férias. A viagem (incluindo todos os
gastos como: passagem, estadia em hotel e alimentação) lhe custou R$8.000,00. Parcelou no cartão
de crédito em 10x sem juros. Após pagar a sua 6ª parcela, sua mãe resolveu lhe ajudar e deu o
dinheiro para quitar o custo restante da viagem. Quanto João recebeu de sua mãe?
A) R$ 4.800,00
B) R$ 3.200,00
C) R$ 6.400,00
D) R$ 8.000,00

