
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES  

Secretaria Municipal de Saúde  

 

Processo Seletivo – 001/2012 – Saúde - Agente de Combate às Endemias - São Mateus/ES      Pág. 1 

 

 

 

 

PROVA PARA O CARGO 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES AO CADIDATO: 

 A Prova Objetiva será aplicada no horário das 14:00 às 17:00.  
 O candidato receberá o caderno questionário com 30 (trinta) questões e Folha-Resposta, onde deverá marcar 

em cada questão a alternativa que julgar correta. 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno Questionário juntamente com a Folha-

Resposta devidamente assinada e respondida com caneta azul ou preta. 

 Serão consideradas na prova somente as respostas transferidas para o Cartão-Resposta apropriado. Não será 

atribuído ponto às questões com emendas ou rasuras, com mais de uma resposta preenchida ou com 

respostas em branco. 

 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Freqüência e/ou não devolver a Folha-

Resposta assinada. 

 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 

uma hora após o início das provas. 

 O candidato somente poderá levar o Caderno Questionário com, no mínimo, uma hora para o término da 

prova, ou seja, somente a partir das 16 horas. 

 Não haverá substituição da folha-resposta por erro do candidato. 

 A Prova constará de 30 (trinta) questões distribuídas por disciplina conforme tabela: 

Disciplinas da primeira etapa Questões 

Português 5 (cinco) 

Matemática 5 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

 Ao término da prova deverão permanecer na sala os 03 últimos candidatos. Estes deverão assinar a ata e o 

lacre do envelope com as folhas-resposta. 

 

 

Exemplo de Preenchimento correto do campo relacionado a alternativa julgada correta: 

Questões 01 A 15 

Nº X A B  D E 
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Texto para questões 1 e 2 

A SOLUÇÃO 

O Sr. Lobo encontrou o Sr. Cordeiro numa reunião do Rotary e se queixou de que a fábrica do sr. Cordeiro estava 

poluindo o rio que passava pelas terras do Sr. Lobo, matando os peixes, espantando os pássaros e, ainda por cima, 

cheirando mal. 

O Sr. Cordeiro argumentou que, em primeiro  lugar, a fábrica não era sua, era de seu pai, e, em segundo lugar não 

podia fechá-la, pois isto agravaria o problema do desemprego na região, e o Sr. Lobo certamente não ia querer 

bandos de desempregados nas suas terras, pescando seu peixe, matando seus pássaros para assar e comer e ainda 

por cima cheirando mal. 

- Instale equipamento antipoluente, insistiu o Sr. Lobo. 

- Ora, meu caro, retrucou o Sr. Cordeiro, isso custa dinheiro, e para onde iria meu lucro? Você certamente não é 

contra o lucro, Sr. Lobo! Disse o cordeiro, preocupado, examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo 

latente. 

- Não, não! Disse o Sr. Lobo. Mas isto não pode continuar. É uma agressão à Natureza e, o que é mais grave, à 

minha Natureza. Se fosse à Natureza do vizinho… 

- E se eu não parar? Perguntou o Sr. Cordeiro. 

- Então, respondeu o Sr. lobo, tomando um café e mastigando um salgadinho com seus caninos reluzentes, eu 

serei obrigado a devorá-lo, meu caro. 

Ao que o Sr. Cordeiro retrucou que havia uma solução: 

- Por que o senhor não entra como sócio na fábrica Cordeiro e Filho? 

- Ótimo, disse o Sr. Lobo. 

E desse dia em diante não houve mais poluição no rio que passava pelas terras do Sr. Lobo. Ou pelo menos, o Sr. 

Lobo nunca mais se queixou. 

(Luis Fernando Veríssimo. Santinho. Porto Alegre, L&PM.) 

____________________________________________________________ 

1. Lendo o texto podemos concluir que: 

A) O lobo age simplesmente como um animal selvagem. 

B) O cordeiro é apenas um animal doméstico. 

C) O lobo e o cordeiro são animais domésticos. 

D) O lobo e o cordeiro agem como animais selvagens. 

E) O lobo e o cordeiro agem, falam e raciocinam como se fossem pessoas, logo trata-se de uma fábula. 

 

2. Em “... examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo LATENTE”, a palavra destacada é 

sinônimo de: 

A) forte 

B) legítimo 

C) claro 

D) oculto 

E) obscuro 

 

3. De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa CORRETA: 

A) fábrica – proparoxítona terminada em a, acentua. 

B) pássaros – todas as paroxítonas são acentuadas. 

C) contra – oxítona terminada em a, não acentua. 

D) café – todas as oxítonas são acentuadas 

E) sócio – paroxítona terminada em ditongo, acentua. 

 

4. Analise as frases e assinale a alternativa CORRETA quanto o emprego dos verbos regulares. 

I- Como poderemos concluir a viagem, se fiquei sem o dinheiro? (poder – futuro do presente) 

II- As louças quebravam sempre. (quebrar – pretérito imperfeito) 

III- O coronel e seus filhos gostaram muito do compadre. (gostar – pretérito imperfeito) 
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IV- Ele respondeu que era de coração. (responder – pretérito perfeito) 

V- O rapaz parece doente. ( parecer - presente) 

 

A) Todas as orações estão corretas. 

B) Apenas a oração III está errada. 

C) As orações I, III e V estão erradas. 

D) Todas as orações estão erradas. 

E) Apenas a oração V está correta. 

 

5. Indique a opção CORRETA, no que se refere à concordância verbal: 

A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 

B) Um ou outro escravo conseguiram a liberdade. 

C) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 

D) Bateu seis horas quando o entrevistador chegou. 

E) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 

 

6. Uma caixa d’ água possui capacidade de armazenar cerca de 20000 litros de água. Uma torneira enche 

essa caixa todos os dias, cerca de 20% da capacidade total da caixa, mas o gasto de água equivalente a 1 dia 

é cerca de 12% da capacidade total. Se hoje essa caixa se encontra vazia, quantos dias, aproximadamente, 

serão necessários para encher completamente essa caixa? 

A) 4 dias   

B) 7 dias  

C) 13 dias  

D) 16 dias  

E) 24 dias 

 

7. A produção diária de rádios transistores, realizada por um determinado operário, é avaliada pela 

expressão 16 + 18x unidades, onde x é o número de horas.  O operário inicia o turno às 9 horas da manhã. 

Qual é a produção desse operário até o meio dia? 

A) 70     

 B) 156   

C) 178    

D) 194    

E) 221 

 

8. Considere as afirmações: 

I)  é um número natural 

II)  é um número racional 

III) 0,40 é um número inteiro 

IV) 0 é um número natural 

Quantas dessas afirmações são verdadeiras? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

E) 0 

 

9. Para pintar uma casa, se gasta 1 galão de tinta para cada 12 metros quadrados. Sabendo-se que essa casa 

tem 372 metros quadrados para serem pintados, quantos galões de tinta serão consumidos? 

A) 30    

B) 31    

C) 32    

D) 33   

E) 34 
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10. Joana recebe cerca de R$ 965,00 por mês de trabalho. Ela trabalha em uma empresa de comunicações 

como atendente e irá perder seu emprego, no próximo mês, por cortes na empresa. Sabendo que ela vai 

receber seu salário, 1/2 do salário de férias proporcionais e 2/5 do salário de bonificação, qual é o valor 

recebido por Joana? 

A) R$ 3956,50   

B) R$ 3512,50      

C) R$ 2548,50  

D) R$ 2298,50     

E) R$ 1833,50 

 

11. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é incorreto afirmar: 
A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter substitutivo. 
B) É princípio do SUS a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 
C) O SUS deve atuar de maneira integral, ou seja, as ações de saúde devem ser voltadas para o indivíduo e a 
comunidade. 
D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 
E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 
 
12. O SUS tem alguns princípios que regem sua organização. Sobre a UNIVERSALIDADE, pode-se 
afirmar que: 
A) qualquer pessoa, independente de cadastro e de renda pode ser atendida na rede SUS. 
B) qualquer pessoa tem o direito de ser atendido em um pronto socorro do SUS desde que seja moradora 
da região e seja cadastrada. 
C) somente a pessoa que não tenha convênio médico pode utilizar-se dos serviços do SUS. 
D) o acesso universal garante o atendimento na rede SUS tendo o hospital como porta de entrada para os 
problemas mais simples de cada cidadão. 
E) a universalidade é o direito de ser atendido em qualquer hospital público ou privado, sempre que 
comprovado que a pessoa é carente. 
 
13. De acordo com a Lei nº 8.080, “o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade” diz 
respeito ao princípio de: 
A) direito a informação. 
B) universalidade de acesso. 
C) integralidade de assistência. 
D) participação de comunidade. 
E) igualdade de assistência. 
 
14. A presença habitual de uma enfermidade dentro de uma determinada área geográfica 
denomina-se: 
A) endemia. 
B) pandemia. 
C) incidência. 
D) prevalência. 
E) causalidade. 
 
15. São endemias em que há necessidade do controle de vetores biológicos: 
A) Febre Tifóide e Gripe. 
B) Hanseníase e Esquistossomose. 
C) Leishmaniose e Hepatite. 
D) Dengue e Malária. 
E) Tuberculose e Hanseníase. 
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16. A Vigilância Ambiental em Saúde tem por objetivo: 
A) Intervir com ações diretas de responsabilidade no agente causador das doenças ambientais. 
B) Estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionados à vigilância 
ambiental. 
C) Produzir, integrar, processar e interpretar informações, disponibilizando ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) instrumentos para o planejamento administrativo do MS. 
D) Identificar os riscos, manter em sigilo as informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e 
determinantes das doenças. 
E) Promover junto aos órgãos afins, ações de proteção da saúde humana relacionadas ao controle e 
recuperação do paciente. 
 
17. Com relação ao Agente de Combate às Endemias, é correto afirmar que: 
A) o exercício das atividades do Agente de Combate às Endemias dar-se-á no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e das instituições privadas. 
B) possui as mesmas atribuições do Agente Comunitário de Saúde, pois foram regulamentados pela mesma 
lei. 
C) a contratação do Agente de Combate às Endemias é regulamentada pela Lei 8080, que, também, 
regulamenta os recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) as contratações da mesma forma que as de Agentes Comunitários de Saúde ficam a critério do Secretário 
de Saúde, podendo ser ou não precedidas de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos. 
E) tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção 
da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 
federado. 
 
18. Numa visita domiciliar, o agente de combate às endemias encontra um foco de uma larva. A 
conduta correta, para esse caso, é: 
A) anotar em seu formulário de visita a ocorrência e tratá-lo com inseticida piretróide. 
B) solicitar que o morador do imóvel o acompanhe a todos os recintos da casa, fazer busca e tratamento 
mecânico de pequenos focos e químico ou biológico de grandes focos. 
C) fazer a captura das larvas existentes e informar ao morador que há risco de transmissão de dengue. 
D) obter com o morador do imóvel a informação sobre a existência de outros focos e anotar no relatório. 
E) entrar em todas as outras residências, mesmo naquelas em que o morador não estiver e tratar todos os 
focos positivos. 
 
19. Assinale a alternativa incorreta para as atribuições do Agente de Endemias, no combate aos 
vetores para o controle da Dengue: 
A) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice. 
B) Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores. 
C) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação. 
D) Guardar sigilo sobre seu itinerário diário de trabalho. 
E) Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. 
 
20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas ( F ), em relação às atribuições do 
Agente de Controle de Endemias (ACE) no controle da dengue. 
(  ) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
(  ) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – e o 
agente transmissor e medidas de prevenção. 
(  ) Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável, para identificar locais de existência de objetos que 
sejam ou possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue. 
(  ) Solicitar exames complementares, quando necessário. 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
A) V – V – V – F 
B) V – F – V – F 
C) V – F – F – F 
D) F – F – V – V 
E) F – V – F – V 
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21. Identifique a atribuição que não compete ao Agente de Controle de Endemias (ACE) na atividade 
de Vigilância em Saúde: 
A) Diagnosticar e tratar precocemente os agravos/doenças. 
B) Identificar sinais e sintomas dos agravos/ doenças e encaminhar os casos suspeitos para a Unidade de 
Saúde. 
C) Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-los quanto à necessidade de sua conclusão. 
D) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das 
doenças/agravos, em sua área de abrangência. 
E) Orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e familiar para a prevenção de 
doenças. 
 

22. Sobre a visita domiciliar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(  ) Torna possível conhecer o que as pessoas devem fazer para cuidar melhor de sua saúde. 
(  ) Faz parte da rotina do trabalho do Agente de Combate a Endemias. 
( ) Deve obedecer às normas padronizadas para inspeção domiciliar/ É uma das atividades mais 
importantes do Agente de Combate a Endemias. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V 
B) V, V, V 
C) F, F, V 
D) F, V, F 
E) V, V, F 
 

23.O transmissor de uma doença infecto-contagiosa é denominado: 
A) Vetor biológico. 
B) Agente etiológico. 
C) Hospedeiro intermediário. 
D) Hospedeiro definitivo. 
E) nenhuma das anteriores. 
 

24.Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para os parênteses apresentados abaixo quanto a dengue: 
(  ) A dengue é uma doença viral. 
(  ) A dengue não tem um tratamento especifico. 
(  ) É transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 
(  ) Podem aparecer manchas vermelhas. 
A seqüência correta é: 
A) V V F V 
B) V F V V 
C) V V F F 
D) F V VV 
E) V VVV 
 

25. Os sintomas característicos da dengue na sua forma clássica estão listados abaixo, EXCETO: 
A) febra alta e dores musculares 
B) dores musculares e nas articulações 
C) anorexia e vômitos 
D) hemorragia e hipertensão 
E) Cansaço e falta de apetite. 
 

26. Doenças como dengue e a malária, foram por muito tempo erradicadas dos grandes centros 
urbanos, porém, reapareceram em algumas cidades brasileiras. Uma condição que propicia o 
reaparecimento das doenças citadas é: 
A) andar descalço. 
B) o aumento da poluição do ar. 
C) a ingestão de água contaminada. 
D) a ingestão de alimentos contaminados. 
E) a proliferação de criadouros de mosquitos vetores. 
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27. Analise a Tabela abaixo. 
 
Taxa de incidência de dengue (por 100 mil). 
Brasil e Regiões – 1991 a 2000*. 
 

 
 
De acordo com os dados apresentados na Tabela, analise as afirmativas que seguem: 
1. O primeiro pico de incidência em 1991, correspondente à epidemia que acometeu grandes centros 
urbanos, sobretudo do Sudeste, no período 1990-91. 
2. O pico epidêmico é atingido em 1998, inclusive com maior incidência na região Nordeste. 
3. A menor incidência na região Nordeste ocorreu no ano de 1994. 
4. No período de 1996 a 2000 houve um ligeiro aumento da incidência em todas as regiões. 
 
Estão corretas as afirmativas 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, apenas. 
 
28. Considerando a falta de tratamento específico da dengue, que medidas preventivas devemos 
adotar? 
A) conservar tampadas caixas d’água, poços e cisternas, trocando semanalmente a água de vasos de plantas 
e impedindo o acúmulo de água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
B) conservar destampadas caixas d’água, poços e cisternas, trocando semanalmente a água de vasos de 
plantas e impedindo o acúmulo de água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
C) conservar tampadas caixas d’água, trocar mensalmente a água de vasos de plantas e impedir o acúmulo 
de água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
D) conservar destampadas caixas d’água, poços e cisternas, trocando mensalmente a água de vasos de 
plantas e impedir o acúmulo de água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
E) conservar tampadas caixas d’água, trocar bimestralmente a água de vasos de plantas e impedir o 
acúmulo de água em objetos, como pneus, latas, garrafas. 
 
29. O Mosquito responsável pela transmissão da Dengue é o Aedes Aegypti. Ele também é 
responsável pela transmissão da: 
A) Malária. 
B) Leptospirose. 
C) Leishmaniose tegumentar. 
D) Febre amarela urbana. 
E) Filariose. 
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30. A dengue é transmitida para o homem através da picada do mosquito Aedes aegypti. Mais 
conhecido como mosquito da dengue, ele pertence a uma espécie de mosquito da família Culicidae 
proveniente de África e que já pode ser encontrado por quase todo o mundo, com mais ocorrências 
nas regiões tropicais e subtropicais. Sobre o Aedes aegypti é correto dizer: 
A) É um mosquito que se encontra ativo e tem atividade crepuscular (pica durante o amanhecer ou 
anoitecer) tendo como vítima preferencial o homem. 
B) É um mosquito de hábito diurno (pica durante o dia), somente as fêmeas transmitem o vírus dengue. 
C) Seus ovos são pouco resistentes e não sobrevivem muito tempo sem água propícia a incubação. 
D) Somente os machos se alimentam de sangue, as fêmeas se alimentam apenas de substâncias vegetais e 
açucaradas. 
E) A dengue é transmitida pela fêmea do Aedes aegypti e seu ciclo de reprodução do ovo-alado é de apenas 
4 dias. 
 


