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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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Língua Portuguesa

Questão 01
Escolha a resposta em que todas as palavras dadas são advérbios:
A) sim, não, talvez
B) após, com, desde
C) um, uma, uns, umas
D) alto, baixo, médio

Leia o texto e responda o que se pede nas questões 02 e 03:

“Um dia a areia branca
Seus pés irão tocar
E vai molhar seus cabelos
A água azul do mar
Janelas e portas vão se abrir
Pra ver você chegar
E ao se sentir em casa
Sorrindo vai chorar”.
Roberto Carlos

Questão 02
Qual o sujeito da locução verbal “irão tocar”:
A) a areia branca
B) um dia
C) seus pés 
D) seus cabelos

Questão 03
Ainda relativo ao texto acima, qual o complemento verbal da locução “vai molhar”:
A) seus pés
B) seus cabelos
C) janelas e portas
D) água azul do mar

Questão 04
Que figura de linguagem predomina no trecho:

‘E ao se sentir em casa
Sorrindo vai chorar’

A) metáfora
B) metonímia
C) paradoxo
D) antítese

Questão 05
No fragmento de texto ‘janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar’, a conotação aplicada é
uma: 

A) personificação
B) comparação
C) metáfora



D) metonímia

Questão 06
O uso da crase está correto numa única alternativa, assinale-a:
A) Vamos à Amsterdã amanhã.
B) Iremos à Barcelona cedinho.
C) Voltaremos à Armênia em breve.
D) Chegaremos à Singapura hoje.

Questão 07
Escolha a opção em que todas as palavras são paroxítonas:
A) répteis, macacos, baleias
B) mágico, magérrima, fonética
C) órgão, saúde, casa
D) repórter, forte, prática

Questão 08
Complete usando seção / sessão / cessão e assinale a opção correta:

Os avós fizeram a ______ dos imóveis para netos.
Na ______ de verduras há muitas janelas.
Assisti ao filme da ______ das nove.

A) cessão, sessão, seção
B) cessão, seção, sessão
C) sessão, seção, cessão
D) seção, cessão, sessão

Questão 09
Marque a afirmativa que apresenta palavras escritas incorretamente:
A) inresponsável, mendingo, táubua
B) mortadela, aerioporto, sombrancelha
C) entertimento, cabelerera, eletrecista
D) privilégio, digladiar, cumprimento

Questão 10
Assinale a alternativa em que todas as palavras pertencem a mesma classe gramatical:
A) um, três, os
B) nós, após, se
C) mas, logo, pois
D) minha, duplo, seja

Matemática

Questão 11
Das alternativas a seguir, qual não está com o resultado correto:
a) 2³ = 6
b) 3² = 9
c) 4³ = 64
d) 2² = 4

Questão 12
Qual o valor do número XXXVIII que está representado em números romanos:
a) 23
b) 31



c) 35
d) 38

Questão 13
Qual o resultado obtido ao dividir 19,6 por 7:
a) 2,3
b) 2,8
c) 3,4
d) 4,2

Questão 14
Em uma partida de basquete os torcedores estavam em áreas demarcadas por cores. Na área azul
havia 16.728 torcedores, na área branca 8.100 e na laranja 25.672. Nesta partida, somente 30% dos
torcedores torciam pelo time que venceu. Qual o total de torcedores que torciam pelo time que perdeu:
a) 25.350
b) 30.850
c) 33.250
d) 35.350

Questão 15
Qual o valor da expressão 3(X + 2)= 2(X – 7):
a) 20
b) – 10
c) 10
d) – 20

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
O Município de Bombinhas está situado em qual região do Brasil? 
A) Sudeste
B) Sul
C) Norte
D) Centro-Oeste

Questão 17
Antes da sua emancipação, Bombinhas pertencia a qual Município?
A) Tijucas
B) Itapema
C) Porto Belo
D) Bombas

Questão 18
O Brasil está situado em qual continente?
A) Europa
B) Oceania
C) América
D) África

Questão 19
Assinale a alternativa abaixo que possui o serviço de filmes, seriados e desenhos animados de diversos
grandes estúdios e canais de televisão, além de conteúdos exclusivos. Ele pode ser acessado a partir de
smartfones, além de computador, Smart TVs entre outros.
A) Netflix
B) Facebook
C) Instagran
D) Orkut



Questão 20
Qual o nome do governador do Estado de Santa Catarina?
A) Carlos Moisés da Silva 
B) Jair Bolsonaro
C) Fabrício Oliveira
D) Nilza Simas

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Em relação à Vigilância Epidemiológica e medidas de controle da Dengue, é correto afirmar:

A) A Dengue é uma doença de notificação facultativa, conforme portaria N. 204 do Ministério da Saúde,
de fevereiro de 2016.
B) A participação da população no manejo ambiental e saneamento domiciliar não é fator essencial.
C) A participação governamental ocorre com a vigilância vetorial sistemática, a participação intersetorial,
o fornecimento de água encanada, a coleta regular de lixo independente do destino adequado.
D) É dever da população eliminar recipientes que possam acumular água, conservar canaletas e calhas
desobstruídas, proteger ralos e ladrões de caixa d´agua com tela entre outras situações.

Questão 22
Em relação às atribuições do Agente de Campo do Programa de Combate às Endemias é  incorreto
afirmar:

A) Tem como função primordial detectar focos precocemente, eliminar potenciais criadouros e orientar a
comunidade por meio de ações educativas.
B) Organizar, gerenciar, conduzir e acompanhar as ações do Programa de Combate às Endemias.
C) Tratamento e eliminação de depósitos nos imóveis em áreas de foco ou infestadas.
D) Utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual.

Questão 23
Em relação às atividades executadas pelo Agente de Campo do Programa de Combate às Endemias é
correto afirmar:

A) A visita domiciliar pode ser realizada mesmo sem a presença de um maior de idade como responsável
pela casa.
B) O Reconhecimento Geográfico (RG) é a atividade prévia e condição essencial para o planejamento e
a programação de todas as operações de campo.
C) Para iniciar o RG não é necessário possuir o mapa do município.
D) Durante a Visita Domiciliar não é necessário identificar e tratar recipientes suspensos.

Questão 24
Em relação a Dengue é incorreto afirmar: 

A) O agente etiológico é o Flavivirus e existem 4 sorotipos: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4.
B) O período de incubação para o aparecimento dos sintomas da Dengue é de 4 a 10 dias após a picada
do mosquito
C) O Aedes Aegypti é o mosquito transmissor da Dengue no Brasil, América e Ásia.
D) A fonte de infecção e o hospedeiro vertebrado são o homem. Na Ásia e na África, foi descrito também
um ciclo selvagem envolvendo macacos.

Questão 25
Em relação aos aspectos clínicos da Dengue é incorreto afirmar:

A) Os sinais e sintomas da Dengue são Febre, náusea, vômitos, exantema, mialgias, artralgia, cefaleia,
dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva e plaquetopenia.
B)  A Dengue  com  sinais  de  alarme  pode  se  apresentar  com  sangramento  de  mucosas.  Letargia,
aumento progressivo do hematócrito, hipotensão postural entre outros sintomas.



C) A Dengue grave, tipo C, pode apresentar choque, sangramentos graves e dano hepático importante.
D) O diagnostico pode ser clínico e/ou laboratorial.

Questão 26
Em relação ao mosquito Aedes Aegypti é correto afirmar:

A) É o único transmissor da Febre Amarela.
B) É o único transmissor da Febre Chikungunya.
C) É o único transmissor da Zika.
D) O mosquito até completar seu desenvolvimento, passa pelas fases de ovo, larva, pupa e mosquito
adulto.

Questão 27
Ainda sobre o mosquito Aedes Aegypti é correto afirmar:

A) Os ovos deste mosquito suportam grandes períodos de seca sem sofrer qualquer dano.
B) A fêmea grávida é atraída para recipientes escuros, sombreados e necessariamente com água.
C)  A tendência deste mosquito é se deslocar das proximidades de onde nasceu,  procurando áreas
distantes para realizar sua postura.
D) O mosquito adulto apresenta com acinzentada, com anéis brancos em todo tórax.

Questão 28
Em relação à Febre Amarela é incorreto afirmar:

A) É uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores artrópodes.
B) Possui dois ciclos epidemiológicos distintos: silvestre e urbano
C) Na Febre Amarela urbana o macaco é o hospedeiro.
D) A forma de transmissão da doença é pela picada do mosquito transmissor infectado, não transmitindo
de pessoa pra pessoa.

Questão 29
Em relação à Febre Maculosa é correto afirmar:

A) É uma doença infecciosa não febril.
B) É transmitida por carrapatos contaminados pela bactéria.
C) O hospedeiro nunca é o homem.
D) É transmitida de pessoa pra pessoa, não sendo necessário contato com o carrapato contaminado.

Questão 30
Em relação à Leishmaniose é incorreto afirmar:

A) É uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por parasitas do gênero Leishmania. 
B)  Há dois tipos de leishmaniose: leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou
calazar. 
C) A leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos (que se alimentam de sangue) conhecidos
como flebótomos ou flebotomíneos.
D)  As fontes de infecção das leishmanioses são,  principalmente,  os animais silvestres e os insetos
flebotomíneos que abrigam o parasita em seu tubo digestivo, porém, o hospedeiro não pode ser o cão
doméstico.


