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PROVA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Assinale a alternativa cujo termo em letras maiúsculas NÃO é um vocativo: 
 
A) “Quando você me deixou, MEU BEM, me disse para ser feliz e passar bem”. 
B)  “GARÇOM, ponha a cerveja sobre a mesa”. 
C)  “Ô MÃE, tô na balada”. 
D)  “MARIA APARECIDA porque apareceu na vida”. 
 
Questão 02 
Observando-se a norma culta da língua portuguesa, leia as frases abaixo e marque a ÚNICA correta: 
 
A) O chá era beneficiente, fui e colaborei. 
B) Meu eletricista é ótimo. 
C) Fiz as sombrancelhas ontem. 
D) Gosto de comprimentar os amigos. 
 
Questão 03 
Assinale a assertiva que apresenta sujeito indeterminado: 
A) Roubaram meu coração, José. 
B) À noite, todos os gatos se esconderam. 
C) Indeterminaram a ação. 
D) Germinaram as flores no jardim. 
 
Questão 04 
Das opções abaixo somente uma apresenta linguagem conotativa, marque a correta: 
A) As minhocas são moles e invertebradas. 
B) As minhocas são necessárias para oxigenar a terra. 
C) Minhocas na cabeça, são pura besteira. 
D) Uma minhoca é sempre uma boa isca. 
 
Questão 05 
Observe a tonicidade das palavras dadas e escolha a alternativa em que todas são tônicas na penúltima 
sílaba: 
A) melhor, rubrica, pudica 
B) acrobacia, caracteres, filantropo 
C) anual, endosso, melhor 
D) edens, liquens, hangar 
 
Questão 06 
Escolha a assertiva cuja mensagem escrita NÃO contempla a norma culta: 
A) Para mim, devolver o presente é questão de honra. 
B) Quando voltares para casa, passa aqui, por favor. 
C) “Você tem sede de que?” 
D) Quando vires a Maria, diga-lhe que estou com saudade. 
 
Questão 07 
Leia as frases dadas e escolha opção cuja expressão correta completa os vazios: 
 
Meu ________________ é sincero! (comprimento/cumprimento) 
Todos temos nossos _________________. (privilégios/previlégios) 
Nos __________________ de vez em quando. (degladiamos/digladiamos) 
 A comida estava __________________. (insossa/insonsa) 
 
A) cumprimento, privilégios, digladiamos, insossa 
B) comprimento, previlégios, degladiamos, insonsa 
C) comprimento, privilégios, digladiamos, insonsa 
D) cumprimento, previlégios, degladiamos, insossa 
 
 
Questão 08 



Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 
A) viajar, viajem, talves, mangericão 
B) ferrugem, enferrujar, loja, logista 
C) beringela, jesto, genjiva, geito 
D) gesto, jeito, viagem, berinjela 
 
Questão 09 
Escolha a proposição cuja transitividade do verbo está adequada às regras da língua culta: 
A) Nós assistimos o filme juntos. 
B) Perdoei ao agressor. 
C) Agradeci o João pelo presente. 
D) Obedecer o critério de seleção é necessário. 
 
Questão 10 
Relativo ao uso das expressões PROIBIDO e ANEXO, opte pela proposta correta: 
A) É proibido a entrada de animais. / O documento está anexo. 
B) É proibida entrada de animais. / O documento está em anexo. 
C) É proibido entrada de animais. / O documento está anexo. 
D) É proibido a entrada de animais. / O documento está em anexo. 
 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Dona Olga preparou 3 bacias de pipocas para assistir ao jogo do Brasil. Na primeira bacia havia 36 pipocas 
salgadas, na segunda 54 pipocas doces, e na terceira 62 pipocas mescladas. Quantas pipocas dona Olga 
preparou no total? 
 
A) 142                          
B) 152 
C) 157 
D) 162 
 
Questão 12 
Uma churrascaria vendeu 1450 espetinhos de vários tipos de carne, no mês passado. Desse total, 30% 
eram de frango. Quantos espetinhos de frango foram vendidos no mês passado? 
 
A) 435                            
B) 455 
C) 485 
D) 535 
 
Questão 13 
No posto de gasolina BR Turbo, a gasolina está custando R$ 4,58 o litro. Joel abasteceu 18 litros no seu 
automóvel, quanto ele gastou neste abastecimento? 
 
A) R$ 72,34                         
B) R$ 77,42 
C) R$ 82,44 
D) R$ 92,44 
 
Questão 14 
Um polígono regular que possui 6 lados, recebe o nome de: 
 
A) Eneágono                           
B) Heptágono 
C) Hexágono 
D) Pentágono 
 



Questão 15 
Qual o valor de “x” na seguinte equação: 

3x – 36 = 12 

                         

A) 10                          
B) 12 
C) 14 
D) 16 

 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 
No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a________________, cujo projeto de lei havia sido 
sancionado em Julho pelo Presidente Temer. As principais alterações versam sobre: férias, jornada de 
trabalho de até 12 horas diárias (antes 8); grávidas e lactantes, entre outros. O trecho acima pode ser 
completado corretamente com a alternativa: 
 
a- Reforma trabalhista 
b- Reforma Constitucional 
c- Reforma dos Ministérios 
d- Reforma Comunista Brasileira 
 
Questão 17 
A _______________________começou em março de 2017. Nela, grandes empresas Brasileiras, do ramo 
de carnes, são investigadas pelo crime de adulteração de seus produtos, lavagem de dinheiro e fraudes 
de laudos técnicos, dentre outras irregularidades. Marque a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima. 
 
a- Operação Carne Fraca 
b- Operação Lava Jato 
c- Operação Caça Níquéis 
d- Operação Pente Fino 
 
Questão 18 
No dia 19 de Maio de 2018 na Inglaterra, ao meio dia, no Castelo de Windsor, Capela de São Jorge, o 
mundo parou para ver uma belíssima cena Histórica que marcou a Monarquia Inglesa, mais uma vez. 
Marque a alternativa que cita corretamente o evento ocorrido. 
 
a- Casamento da Princesa Diana e o Príncipe Charles. 
b- Formatura do Príncipe Harry. 
c- Casamento de kate middleton e o Príncipe Willian. 
d- Casamento do Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle. 
 
 
Questão 19 
Em 11 de Setembro de 2018, lembrou-se 17 anos do Atentado Terrorista que derrubou as famosas Torres 
Gêmeas e atingiu a sede do Pentágono. O país foi vítima deste atentado foi: 
 
a- Canadá 
B- México 
c- Estados Unidos 
d- Holanda 
 
Questão 20 
Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta o nome de mulheres que já foram e/ou é Primeira-Dama dos 
Estados Unidos? 
 



a- Melania Trump 
b- Michelli Obama 
c- Hillary Clinton 
d- Brigitte Macron 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
No contexto geral, a definição de endemias, epidemia e pandemias não se confundem. Nestes termos, 
pode-se classificá-las: 
 
A) Endemia como a ocorrência de uma doença infecciosa contagiosa de extensão rápida em uma certa 
população, epidemia como a presença constante de uma doença em determinada zona geográfica e 
pandemia como uma endemia generalizada. 
B) Pandemia como a ocorrência de uma doença infecciosa contagiosa de extensão rápida em uma certa 
população, epidemia como a presença constante de uma doença em determinada zona geográfica e 
epidemia como uma endemia generalizada. 
C) Pandemia como a presença constante de uma doença em determinada zona geográfica. endemia, 
como a ocorrência de uma doença infecciosa contagiosa de extensão rápida em uma certa população, e 
epidemia, como uma epidemia generalizada. 
D) Endemia como a presença constante de uma doença em determinada zona geográfica. Epidemia, 
como a ocorrência de uma doença infecciosa contagiosa de extensão rápida em uma certa população, e 
pandemia, como uma epidemia generalizada. 
 
Questão 22 
A dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos: aedes aegypti e aedes albopictus que 
picam durante o dia e a noite, e é uma doença responsável por grande número de mortes no país. A 
doença é caracterizada em sua forma clássica por: 
 
A) febre alta, dores no corpo, dor na cabeça e manchas na pele; 
B) vômitos, diarreia e demasiada fome; 
C) vômitos em jato, fezes ressecadas e cegueira noturna; 
D) diarreia, febre baixa e ânsia de vômitos; 
 
Questão 23 
Com o verão e as chuvas em abundância e consequentemente as enchentes e a diversidade quantitativa 
de mosquitos proliferam as zoonoses. O resultado direto é o aumento da incidência de  leishmaniose e 
leptospirose, que são caracterizadas como: 
 
A) Leishmaniose transmitida pela urina de ratos e leptospirose causada por um protozoário, transmitido 
aos mamíferos pelo mosquito palha. Seu principal hospedeiro é o cão. 
B) Leishmaniose transmitida pelos gatos e leptospirose causada por protozoário existente na urina de cães 
e animais silvestres. 
C)  Leptospirose, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira presente na 
urina de ratos e outros animais e leishmaniose são doenças infecto-parasitárias que acometem o homem, 
causadas por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania. 
D) Leptospirose, causada por um protozoário, cujo principal hospedeiro são os pássaros e leishmaniose 
transmitida pela urina de ratos, através da bactéria chamada lepstospira. 
 
Questão 24 
O saneamento básico consiste na atividade de coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de 
resíduos sólidos e controle de pragas, assim como qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde 
das comunidades. Incluem-se também no saneamento básico: 
 
A) O abastecimento de água potável e o manejo de água pluvial. 
B) Os serviços executados pelo Centro de Vivência Animal, com a castração de animais. 
C) Somente as atividades de coleta e tratamento de esgotos podem ser caracterizadas como de 
saneamento básico. 
D) A coleta seletiva de resíduos não faz parte do saneamento básico. 

https://saude.ccm.net/faq/2196-epidemia-definicao


 
Questão 25 
O Agente de combate à endemias, integra o quadro funcional do Município de Bombinhas, com 
característica peculiar em relação ao regime jurídico, em conformidade com o disposto na Lei 
Complementar n.81/2009. De acordo com o disposto o regime jurídico a que estão submetidos os agentes 
de combate à endemias é: 
 
A) Regime jurídico estatutário; 
B) Regime jurídico previdenciário; 
C) Regime jurídico celetista; 
D) Regime jurídico tributário; 
 
Questão 26 
Dentre as atribuições da categoria funcional de Agente de Combate à Endemias, figuram: 
 
A) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das 
doenças/agravos, em sua área de abrangência; 
B) Deixar de realizar atividades de identificação e mapeamento de coleções hídricas de importância 
epidemiológica; 
C) Desorientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e familiar para a prevenção 
de doenças; 
D) Realizar quando assim entender a aplicação de larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos e a 
borrifação intradomiciliar de efeito residual, independentemente de orientações técnicas. 
 
Questão 27 
O período de incubação (para que o ovo se transforme em adulto) do mosquito aedes aegypti, depende 
da temperatura, quanto maior a temperatura, menor o tempo de incubação, podendo variar: 
 
A) De 30 a 60 dias com média de 15 a 20 dias; 
B) De 3 a 15 dias com média de 5 a 6 dias; 
C) De 1 a 3 dias com média de 2 dias; 
D) De 90 a 120 dias, com média de 100 a 110 dias; 
 
Questão 28 
Quanto ao ciclo de vida do mosquito aedes aegypti, este se dá em fases, das quais podemos citar: 
 
A) ovo, larva e mosquito 
B) ovo e adulto 
C) ovo, larva, pupa e adulto 
D) ovo, casulo, pupo e adulto 
 
Questão 29 
A Hantavirose no Brasil tem sido diagnosticada de forma esporádica, sendo que os três primeiros casos 
(1993) da Síndrome Pulmonar por Hantavírus (SPH) foram identificados em São Paulo. Já o diagnóstico 
da Hepatite é feito através da anamnese para identificar os sintomas apresentados e buscar fatores de 
risco para os diferentes tipos. Neste prisma pode-se diferenciar as doenças como: 
 
A) Hepatite como doenças agudas que se manifestam sob as formas de Febre Hemorrágica com 
Síndrome Renal (FHSR) e Síndrome Pulmonar e no caso da Hantavirose designa inflamação do fígado 
por causas diversas, sendo as mais frequentes as infecções pelos vírus tipo A, B e C. 
B) Hepatite constante em ambientes que favorecem a presença de roedores, Hantavirose provocado por 
vírus, consumo de álcool excessivo ou medicamentos. 
C) Hantavirose, vírus de grande proporção, encontrado nos zoológicos e Hepatite doença transmitida ao 
homem através de animais. 
D) Hantavirose como doenças agudas que se manifestam sob as formas de Febre Hemorrágica com 
Síndrome Renal (FHSR) e Síndrome Pulmonar e no caso da hepatite designa inflamação do fígado por 
causas diversas, sendo as mais frequentes as infecções pelos vírus tipo A, B e C. 
 
Questão 30 



As zoonoses se transformaram numa preocupação a partir do momento que o homem passou interagir 
com o meio ambiente em que vive. Nestes termos pode-se classificar zoonoses como: 
 
A) Doenças típicas de animais que podem ser transmitidas aos seres humanos; 
B) Doenças típicas do ser humano que podem ser transmitidas aos animais;   
C) Doenças típicas do ser humano que não podem ser transmitidas aos animais; 
D) Doenças típicas de animais que não podem ser transmitidas aos seres humanos; 


