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Caderno de 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 ou assinalado com um “X”, com 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

Leia os versos abaixo e responda o que se pede nas questões 01 a 06:

Dia, Lugar e Hora 
(Luan Santana)
 
Se a moça do café não demorasse tanto
Pra me dar o troco
Se eu não tivesse discutido na calçada
Com aquele cara louco 
E ó que eu nem sou de rolo
Se eu não tivesse atravessado 
Aquela hora no sinal vermelho

Se eu não parasse bem na hora do almoço
Pra cortar o cabelo
E ó que eu nem sou vaidoso
Eu não teria te encontrado
Eu não teria me apaixonado
Mas aconteceu
Foi mais forte que eu e você

Aí eu disse
Quer que eu faça um café?
Ou faça minha vida
Se encaixar na sua?

Aqui mesmo na rua
Era pra ser agora
Quando é pra acontecer
Tem dia, lugar e tem hora.

Questão 01
Qual o tema da música ?
A) Um sonho do eu-lírico
B) Um encontro por acaso entre duas pessoas
C) Uma provocação do eu-lírico para com a moça 
D) Um passeio pelas ruas da cidade

Questão 02
Analise o verso a seguir: “... Se a moça do café não demorasse tanto...” A palavra destacada é:

I- um verbo que está conjugado na 3ª pessoa do modo indicativo;
II- um substantivo;
III- um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

A) Os itens I, II,III estão corretos
B) Apenas o item II está correto
C)  Apenas o item III está correto
D) Apenas o item I está correto

Questão 03
“ ... Eu não teria me apaixonado...” Neste verso a palavra destacada é:
A) Verbo
B)  Adjetivo
C) Substantivo



D)  Advérbio

Questão 04
“... Era pra ser agora ...” A palavra destacada está empregada na linguagem:

A) coloquial ou informal
B) coloquial ou culta 
C) coloquial ou formal
D) coloquial ou padrão 

Questão 05
Observe a palavra destacada a seguir: “ ... Eu não teria te encontrado...”  Na Língua Portuguesa esta
palavra é classificada como:

A)  Advérbio de negação
B) Verbo 
C) Substantivo 
D) Pronome 

Questão 06
Analise os versos:

 “... Quando é pra acontecer
Tem dia, lugar e tem hora...” 

Qual das alternativas explica melhor a ideia dos versos acima?
A) Que ele quer namorar a moça que acabou de conhecer
B) Que quando tem que acontecer uma paixão ela acontece no dia, no lugar e na hora que o  destino de-
terminar
C) Que paixões acontecem por acaso o tempo todo
D) Nenhuma das alternativas 

Questão 07
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente um ditongo e um hiato:
A) apaixonado -  vaidoso
B) vaidoso – encaixar
C) aqui – louco
D) apaixonado - dia  

Questão 08
Assinale a alternativa que tem uma palavra oxítona e duas palavras paroxítonas respectivamente:
A) você – café – agora
B) café -  hora – você
C) café – tivesse – vermelho
D) louco – calçada  - você 

Questão 09
Marque a alternativa que apresenta somente palavras trissílabas:
A) vermelho – não  - rua 
B) calçada – almoço – vaidoso
C) vida – forte – aquela 
D) moça – cabelo  - teria 

Questão 10
Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente :
A) saudável  – música – infelizmente
B) quizer – público – habilidade
C) adiministração -  cortesia – extrato
D) nutricionista – recepção- epedemia



Matemática

Questão 11
A soma de três números consecutivos é igual a 36. Considerando a soma dos algarismos do primeiro
número, é correto afirmar que:
a) É ímpar.
b) É divisível por 3.
c) É um número primo.
d) A soma dos algarismos é 36.

Questão 12
Um terreno quadrado tem área de 625m². Quantos metros esse terreno tem de frente?
a) 312,5m
b) 1.250m
c) 156,25m
d) 25m

Questão 13
Um trabalhador tem o salário  mensal de R$ 1.200,00. Considerando que todo mês ele gasta 1/4  com
aluguel e 3/5  com despesas gerais, é correto afirmar que:
a) A fração que representa os gastos do trabalhador é 4/9.
b) Todo mês o trabalhador gasta 75% de seu salário mensal.
c) Os gastos do trabalhador chegam a R$ 1.150,00, considerando as despesas fixas.
d) Todo mês sobram R$ 180,00 do salário, considerando as despesas fixas.

Questão 14
Em uma liquidação,  o  preço  de  uma bicicleta  sofreu  desconto  de  13%,  sendo  que  seu  valor  sem
desconto é de R$ 1.500,00. Um cliente possui R$ 1.400,00 e tem interesse em comprar o produto da
promoção, logo, é incorreto afirmar que:

a) O cliente conseguirá comprar a bicicleta. 
b) O valor da bicicleta será de R$1.305,00
c) O produto terá R$195,00 de desconto.
d) Faltará R$95,00 para o cliente efetivar a compra.

Questão 15
Sejam A=1,5, B= 1,55, C= A+A,  D= B-A e E=6,1. É correto afirmar que:

a) E= A+B+C+D
b) C= 1,5
c) D=0,5
d) A= C-B

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Dia 2 de fevereiro no Município de Bombinhas, é feriado em relação a:
a) Apresentação de folia reais anual.
b) Aniversário de emancipação da cidade.
c) Aniversário simbólico da cidade.
d) Nossa Senhora de Navegantes.

Questão 17
O nome George Floyd nos remete a um caso de grande repercussão:
a) Um afro-americano que foi assassinado na rua em Minneapolis Estados Unidos, no dia 25 de maio de 
2020 por um policial branco, e causou comoção internacional.



b) Um ônibus queimado na França por um ativista americano.
c) Uma bomba que explodiu no metrô americano, matando um policial.
d) Um homem que salvou um policial do FBI.

Questão 18
O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos Estados e Municípios, ou
seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Este
pronunciamento foi realizado pelo atual Ministro da saúde (2021):

a) Nelson Teich. 
b) Paulo Guedes.
c) Henrique Mandetta
d) Eduardo Pazuello.

Questão 19
Em janeiro de 2021 o Governo Federal anunciou que o novo Ministro da economia ________________
concentrará o poder de quatro pastas (Fazenda, Planejamento e parte do Ministério do Desenvolvimento
e Comércio Exterior, englobando ainda uma parcela do Ministério do Trabalho) . O nome que completa a
lacuna acima é:

a) Milton Ribeiro.
b) Paulo Guedes.
c) Roberto Campos Neto.
d) Teresa Cristina.

Questão 20
Com relação  a  mudanças  climáticas,  um dos  efeitos  será  a  alteração  do  cenário  de  doenças  que
causará impacto na produtividade agrícola brasileira. As mudanças climáticas poderão ter efeitos diretos
e indiretos tanto sobre o agente infeccioso quanto sobre as plantas hospedeiras e a interação de ambos.
(….)  Doenças  que  requerem  insetos  ou  outros  vetores  poderão  apresentar  uma  nova  distribuição
geográfica ou temporal e:

a) Aumentos na temperatura ou incidência de secas.
b) Temperaturas de cerca de -2 graus no Brasil.
c) Congelamento da terra.
d) Perda apenas das lavouras de café.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009), mais de 50 milhões de casos de Dengue
são relatados anualmente ao redor do mundo, englobando 100 países nos quais o vírus circula. Isto faz 
com que atualmente a Dengue seja considerada:
Fonte: http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_117.pdf 

a) Como a mais importante enfermidade viral transmitida por mosquitos vetores.
b) A doença viral que menos afeta a comunidade internacional no mundo atual.
c) A mais importante doença viral transmitida por vias aéreas no mundo atual.
d)  A Dengue não tem uma posição no ranking internacional de doenças transmitidas por mosquitos
vetores.

Questão 22
A dengue antes da Segunda Guerra Mundial possuía uma distribuição:
Fonte: http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_117.pdf 

a) Restrita aos continentes.
b) Em todo território asiático, apenas.
c) Em todo teriitório americano, apenas.
d) Restrita aos trópicos.

http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_117.pdf
http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_117.pdf


Questão 23
Os ovos de A. aegypti podem ser encontrados tanto em criadouros naturais como em vãos de rochas, 
cascas de frutas e internódios de bambus, quanto em criadouros artificiais, que incluem caixas d’água, 
pneus, latas, recipientes plásticos e piscinas, entre outros, onde:

a) As fêmeas depositam os seus ovos na parede interna do recipiente contendo água.
b) Os machos fecundam seus ovos durante 6 meses antes da chegada da água.
c) As fêmeas depositam seus ovos, mesmo com os recipientes limpos e secos.
d) As fêmeas depositam seus ovos apenas em aguá em temperatura específica de -8 graus.

Questão 24
A vacina da Febre Amarela é contra indicada para:
a) Crianças maiores de 6 meses.
b) Crianças menores de 6 meses.
c) Crianças entre 9 e 12 anos incompletos.
d) Mulheres acima de 50 anos de idade.

Questão 25
O plano de saneamento básico é o instrumento indispensável da política pública de saneamento e 
obrigatório para a contratação ou concessão desses serviços. A política e o plano devem ser elaborados 
pelos municípios individualmente ou organizados em consórcio. Com relação a responsabilidade de 
elaborar esses planos:
Fonte: http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa16/manual-imprensa.pdf 

a) Não pode ser delegada.
b) Pode ser delegada.
c) Pode ser revogada parcialmente.
d) Pode ser interrogada totalmente.

Questão 26
O sistema de abastecimento de água se caracteriza pela captação da água da natureza, adequação de 
sua qualidade ao padrão potável, transporte até os aglomerados humanos e:

a) Privatização total do fornecimento e qualidade parcial garantida.
b) Fornecimento à população em quantidade compatível com suas necessidades .
c) Fornecimento parcial a população com 65% de qualidade assegurada.
d) Fornecimento à população em quantidade compatível com o atendimento a 55% da população, e
qualidade parcialmente assegurada.

Questão 27
A vigilância EPIDEMIOLÓGICA , entre outros: 
Fonte: https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf 

a) Acompanha sistematicamente a evolução temporal da incidência de casos de dengue em cada 
localidade do município, comparando com os índices de infestação vetorial.
b) Dispensa organização das informações pertinentes a epidemiologia.
c) Não busca reduzir a magnitude de ocorrência de dengue por meio da identificação precoce de áreas 
com maior probabilidade de ocorrência de casos, com orientações integradas de prevenção, controle e 
organização da assistência.
d) Não necessita organizar discussões conjuntas com equipes de controle de vetores.

Questão 28
Com relação à notificação e investigação de casos e óbitos, todo caso suspeito de dengue deve ser 
notificado à Vigilância Epidemiológica (VE) municipal, conforme rotina de notificação de doenças, e, 
concomitantemente ao Programa de Controle da Dengue (PCD) municipal para que as ações de controle
vetorial sejam realizadas em tempo oportuno. A notificação deve ser realizada: 
Fonte:https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf 

https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf
https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa16/manual-imprensa.pdf


a) No momento da necrópsia, e precisa ser digitado no sistema em até 2 dias.
b) No momento do enterro, e precisa ser registrado no sistema em até 7 dias.
c) No momento em que se tornar conveniente para o funcionário da saúde.
d) No momento da suspeição, e precisa ser digitada no sistema em até 07 dias.

Questão 29
A dengue é uma doença de notificação compulsória, óbitos e casos graves são de comunicação:
a) Mediata.
b) Imediata.
c) Até 48 horas.
d) Livre.

Questão 30
Dentre todas as medidas de prevenção à dengue, a mais importante sempre será:
a) Vacina.
b) Ir ao médico regularmente para verificar se já foi infectado.
c) Tomar remédios para aumentar a imunidade.
d) Limpeza e higiene dos possíveis locais de proliferação do mosquito transmissor.


