
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

FUNDAMENTAL II – 11 – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Fendas 

 

(Mila Fernandes) 

 

Com tantos progressos que existem, 

Moderníssimos, 

Perfeitas estruturas, 

Hábeis movimentos, fendas enormes ainda persistem. 

Onde estão os cientistas? 

Os estudiosos? 

Aqueles que tudo resolvem? 

Com tantos progressos que existem, 

É o ser humano tão atrasado. 

Está sempre preocupado, 

Não sabe cantar 

E tão pouco abraçar. 

É o pó. 

É o lixo. 

São as doenças. Negligência! 

 

01- O texto acima é: 

 

A. Poético 

B. Jornalistico 

C. Informativo 

D. Prosaico 

E. Científico 

 

02- De acordo com o poema, o que significa a palavra „fendas‟? 

 

A. Rachaduras 

B. Defeitos 

C. Olhos 

D. Disfarces 

E. Críticas 

 

03- No verso „Aqueles que tudo resolvem‟, a autora: 

 

A. Admite que há homens superiores. 

B. Critica as pessoas que só resolvem o que querem. 

C. Ironiza a crença do homem de que pode resolver tudo. 

D. Apela para que os homens superiores fechem as fendas. 

E. Metaforiza a condição real do homem de criar seus 

próprios problemas. 

 

04- Qual verso refere-se à poluição? 

 

A. “Onde estão os cientistas?” 

B. “É o ser humano tão atrasado.” 

C. “Não sabe cantar” 

D. “É o lixo.” 

E. “São as doenças.” 

 

05- No texto, a autora: 

 

A. É contrária aos avanços científicos e tecnológicos. 

B. Aponta falhas no progresso material, pois este 

desconsidera o aspecto espiritual. 

C. Nega o desenvolvimento tecnológico, afirmando que o 

mesmo trouxe apenas lixo e doenças. 

D. Elogia a modernidade e se entristece pelos homens 

doentes. 

E. Chama os cientistas e estudiosos para investirem cada 

vez mais no progresso e na modernidade, pois o mundo 

está muito atrasado. 

 

06- Quais palavras completam as frases, respectivamente: 

 

 A cidade está suja por causa da ______do poder 

público. 

 A ciência teve um ___ notável. 

 Deu-lhe a notícia de uma maneira ___. 

 O camundongo entrou por uma ___ debaixo da 

porta. 

 

A. Habilidosa – progresso – fenda – negligência. 

B. Comércio – estudioso – negligência – habilidosa.  

C. Fenda – progresso – negligência – saída. 

D. Saída – estudioso – frutífera – prisão.  

E. Negligência – progresso – habilidosa – fenda. 

 

 
07- Em qual das alternativas há uma palavra que foi escrita no 

plural INCORRETAMENTE? 

 

A. Cidadãos 

B. Juizes 

C. Primeiros 

D. Passos 

E. Culpados 

 

08- O texto faz uma crítica a um comportamento comum na 

rede social fazendo uso: 

 

A. Do humor 

B. Do terror 

C. Da ciência 

D. Da tecnologia 

E. Da justiça 
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09- Em qual das alternativas um substantivo foi empregado no 

gênero adequado? 

 

A. “A eclipse da lua é um fenômeno que atrai muitas 

pessoas e estudiosos há vários anos, sendo observado por 

várias gerações.” 

B. “Sem dó nenhuma, Carolina não parou.” 

C. “A Gol quer acabar com a drama das malas perdidas.” 

D. “O ex-presidente foi arrolado como testemunha pelo 

advogado Marcelo Leal.” 

E. “Flora se queixava de fortes dores de cabeça e, após 

exames, foi constatado a aneurisma.” 

 

10- Assinale a alternativa correta quanto às palavras 

sublinhadas e sua classificação. 

 

A. “Amigos, amigos, negócios à parte.” (substantivo) 

B. “Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar.” 

(adjetivo) 

C. “O seguro morreu de velho.” (adjetivo) 

D.  “O preguiçoso trabalha dobrado.” (substantivo) 

E.  “Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.”  

(substantivo) 

 

 

 
 

11- No texto: 

 

A. O homem faz uma constatação confirmada por Garfield. 

B. Garfield acrescenta uma informação já explicitada pelo 

homem. 

C. Na verdade, o homem não sabe se realmente foi Garfield 

quem colou seus cotovelos. 

D. Fica claro que o homem não esperava a brincadeira de 

Garfield. 

E. Garfield demonstra grande surpresa ao ver-se descoberto 

pelo homem. 

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “meus” nomeia “cotovelos”. 

B. “na” indica tempo. 

C. “e” expressa ideia de acrescentamento. 

D. “agora” pontua o local do acontecimento. 

E. “sua” é verbo e indica ação. 

 

 

 

 

13- Sobre os verbos e as pessoas verbais, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Ao usar a forma de tratamento „você‟ o homem mostra 

uma relação distante do gato. 

B. O homem fala de um acontecimento ocorrido antes do 

momento da fala no segundo quadrinho. 

C. No terceiro quadrinho, o gato toma a palavra na primeira 

pessoa do discurso. 

D. No segundo quadrinho, o gato responde com um verbo 

no infinitivo. 

E. No terceiro quadrinho o gato propõe ao homem uma ação 

posterior ao momento da sua fala. 

 

14- Em qual das alternativas abaixo o trecho foi escrito 

corretamente, sem erros? 

 

A.  
 

 

 

B.  
 

 

C.  
 

 

 

 

D.  
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E.  

 
 

15- Em qual dos trechos a seguir NÃO HOUVE ocorrência de 

crase e por isso não deveria ter sido empregado o acento grave. 

 

A. Em Minas, foram 26,5 mil e, em Belo Horizonte, 2 mil 

segurados estão à espera de atendimento. 

B. A Prefeitura de Uberlândia recorreu à Justiça do 

Trabalho com objetivo de colocar fim à greve da classe 

médica 

C. O modelo colocado à venda pela H.R. Owen possui 

pintura na cor laranja e detalhes em fibra de carbono. 

D. A Bolsa de Xangai encerrou à sessão de terça-feira (26) 

em forte queda de 6,42%. 

E. O Sony Xperia Z5 é um desses exemplos, e foi 

colocado à prova pelo usuário do site de vídeos. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Referente ao modo de transmissão da hanseníase, indique 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. O homem é considerado a única fonte de infecção da 

hanseníase.  

B. O contágio se dá através de uma pessoa doente, 

portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o 

elimina para o meio exterior, contagiando pessoas com 

baixa imunidade, passando de uma pessoa para outra 

por meio das secreções das vias respiratórias e pelas 

gotículas de saliva.  

C. A maioria das pessoas é resistente ao bacilo e não 

adoece.  

D. A doença progride rapidamente.  

E. Quando a pessoa doente inicia o tratamento para 

hanseníase, ela deixa de ser transmissora da doença. 

 

17 – Indique a alternativa INCORRETA quanto à Leptospirose: 

 

A. A doença é causada por um vírus presente na urina de 

ratos, ratazanas e camundongos, presente na água das 

enchentes, lama e esgoto.  

B. A transmissão acontece pelo contato da urina 

contaminada com a pele ou mucosas (boca, olhos, nariz 

e etc.).  

C. No contato direto ou indireto com a urina de animais 

infectados, a penetração do microrganismo ocorre 

através da pele com presença de lesões.  

 

 

D. A transmissão entre humanos é muito rara e de pouca 

importância epidemiológica, podendo ocorrer pelo 

contato com urina, sangue, secreção e tecidos de 

pessoas infectadas.  

E. Deve-se evitar o contato com a água e a lama das 

enchentes ou esgoto.  

 

18 – A taxa de mortalidade infantil é caracterizada pelo: 

 

A. Número de crianças que morrem após completar 1 ano 

de vida para cada mil nascidos vivos. 

B. Número de crianças que morrem após completar 1 ano 

de vida para cada 100 mil nascidos vivos. 

C. Número de crianças que morrem antes de completar 1 

ano de vida para cada mil nascidos vivos. 

D. Número de crianças que morrem antes de completar 1 

ano de vida para cada 100 mil nascidos vivos. 

E. Número de crianças que morrem antes de completar 5 

anos de vida para cada mil nascidos vivos. 

 

19 – A Proporção de menores de 5 anos de idade é um 

indicador que está associado principalmente: 

 

A. Aos níveis de fecundidade apenas. 

B. Aos níveis de natalidade apenas. 

C. Aos níveis de fecundidade e natalidade. 

D. Aos níveis de nascidos vivos apenas. 

E. Aos níveis de fecundidade, natalidade e nascidos 

vivos. 

 

20 – Em crianças com dengue, é comum acontecer quadros 

de desidratação. Para evitar tal quadro, além do soro de 

reidratação, é preciso complementar com líquidos. São 

líquidos que auxiliam no controle da desidratação e sais de 

minerais, EXCETO: 

 

A. Suco de maçã 

B. Suco de laranja. 

C. Suco de beterraba. 

D. Água de coco. 

E. Água. 

 

21 - O reservatório de maior importância epidemiológica da 

meningite na forma pulmonar bacilífera é: 

 

A. Bovino. 

B. Suíno. 

C. Homem. 

D. Frango. 

E. Rato. 

 

22 – Referente aos modos de prevenção/proteção da gestante 

contra a dengue é INCORRETO afirmar: 

 

A. Utilizar telas em janelas e portas. 

B. Usar roupas compridas – calças e blusas – e, se vestir 

roupas que deixem áreas do corpo expostas, aplicar 

repelente nessas áreas. 

C. Buscar uma Unidade Básica de Saúde para iniciar o pré-

natal assim que descobrir a gravidez e comparecer às 

consultas regularmente. 
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D. Em caso de febre ou dor, procurar um serviço de saúde. E 

utilizar medicamentos contra dor e febre como o 

paracetamol. 

E. Relatar ao seu médico qualquer sintoma ou medicamento 

usado durante a gestação. 

 

23 – No diagnóstico da raiva, se um cão doméstico morde seu 

dono levemente, este cão deve: 

 

A. Ficar em um período de observação de 05 dias. 

B. Ficar em um período de observação de 10 dias. 

C. Ficar em um período de observação de 15 dias. 

D. Ficar em um período de observação de 30 dias. 

E. Não precisa de observação por ser um cão doméstico e já 

se conhece suas atitudes. 

 

24 - Agentes são “fatores que perturbam o ser diretamente em 

suas funções vitais produzindo a doença”.  

 

Essa descrição de agente refere-se a que modelo de 

epidemiologia? 

 

A. Biomédico. 

B. Processual. 

C. Sistêmico. 

D. Fisiológico. 

E. Descritivo. 

 

25 – Não é um Sistema de Informação do Ministério da Saúde: 

 

A. SIAB: Sistema de Informações Ambulatorial Brasileira. 

B. SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares. 

C. SINAN: Sistema de Notificação de Agravos. 

D. SINASC: Sistema de Informações de Nascidos Vivos. 

E. SINITOX: Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas. 

 

26 – Quanto à exposição aos fatores de risco. Um contato que 

vai e volta, que ocorre periodicamente, em pulsos no tempo, é 

denominado? 

 

A. Exposição Aguda. 

B. Exposição Intermitente. 

C. Exposição Reiterada. 

D. Exposição Múltipla. 

E. Exposição Regressa. 

 

27 – Na curva epidêmica, a egressão refere-se a quando: 

 

A. No incremento inicial de casos: o coeficiente de 

incidência aproxima-se do nível superior endêmico. 

B. A incidência ultrapassa o limite superior endêmico. 

C. Ocorre a fase inicial do processo até o clímax. 

D. A força de crescimento da epidemia se extingue devido 

a: diminuição do número de expostos, diminuição do 

número de suscetíveis, ação intencional de vigilância e 

controle ou processos naturais de controle.  

E. Ocorre a última fase na evolução de uma epidemia. 

 

28 – Refere-se à velocidade do processo na primeira etapa, que 

é de progressão. A incidência máxima é alcançada logo após 

ter-se iniciado a progressão. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Epidemia lenta 

B. Epidemia por fonte comum 

C. Epidemia progressiva 

D. Epidemia explosiva 

E. Epidemia por fonte pontual  

 

29 – Os conselhos de saúde são formados por ______de 

usuários e _______composto de trabalhadores de saúde, 

governo e prestadores de serviços. As mais diversas lideranças 

comunitárias podem se fazer representar nestes conselhos. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 30% e 70%. 

B. 70% e 30%. 

C. 50% e 50%. 

D. 40% e 60% 

E. 60% e 40%. 

 

30 – Quanto aos primeiros socorros em casos de acidente 

ofídico é INCORRETO afirmar: 

 

A. Afastar o acidentado da serpente. 

B. Sempre que possível manter o acidentado em repouso, 

evitando correr ou que se locomova por seus próprios 

meios. 

C. Manter o membro picado mais elevado do que o restante 

do corpo. 

D. Fazer torniquete para que o veneno não se espalhe pelo 

corpo. 

E. Limpar o local com água e sabão. 

 

31 – Na Incidência de sífilis congênita, são considerados casos 

de sífilis congênita diagnosticados nos primeiros: 

 

A. 30 dias de vida. 

B. 60 dias de vida. 

C. 6 meses de vida. 

D. 12 meses de vida. 

E. 5 anos de idade. 

  

32 – Inclui-se nas Taxa de mortalidade neonatal precoce os 

óbitos de crianças até: 

 

A. 24 horas de vida. 

B. 5 dias de vida. 

C. 6 dias de vida. 

D. 10 dias de vida. 

E. 30 dias de vida. 
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33 – São sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar 

a reposição populacional Taxas de Fecundidade: 

 

A. Até 2,0 

B. Até 2,1 

C. Até 2,2 

D. Até 2,3 

E. Até 2,4 

 

34 – São atribuições do Agente de Combate a Endemias (ACE) 

no combate à doença de Chagas, EXCETO: 

 

A. Atuar de forma articulada com as Equipes de Saúde da 

Família e/ou de ACS. 

B. Atuar na busca de triatomíneos e executar borrifação nas 

residências com presença de colônias do inseto. 

C. Coletar material para o exame de gota espessa dos 

pacientes sintomáticos e encaminhá-lo para profissional 

responsável para a leitura. 

D. Desenvolver atividades de vigilância em saúde para a 

Doenças de Chagas. 

E. Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade 

Básica de Saúde. 

 

35 – A fauna escorpiônica brasileira é representada por várias 

famílias. Indique a de maior interesse para a saúde pública: 

 

A. Bothriuridae. 

B. Chactidae. 

C. Liochelidae. 

D. Buthidae.  

E. Micrurus. 

 

36 – Quanto ao princípio da descentralização do SUS é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Esse princípio define que o sistema de saúde se organize 

tendo uma única direção, com um único gestor em cada 

esfera de governo.  

B. No âmbito nacional, o gestor do SUS é o ministro da 

saúde; no estadual, o secretário estadual de saúde; no 

distrito federal/DF, o secretário de saúde do DF; e, no 

município, o secretário municipal de saúde.  

C. Cada gestor, em cada esfera de governo, tem atribuições 

comuns e competências específicas.  

D. A descentralização indica a responsabilização de todos os 

municípios pela organização da oferta de todas as ações e 

serviços de saúde.  

E. As normas operacionais de assistência à saúde (NOAS 

01/01 E NOAS 01/02), assim como o Pacto pela Saúde, 

foram instrumentos de grande importância para a o 

processo de descentralização. 

 

37 – O acidente elapídico é causado por: 

 

A. Cascavel 

B. Urutu 

C. Coral verdadeira 

D. Jararacuçu 

E. Jararaca 

 

38 – São fatores que favorecem o câncer de útero, EXCETO: 

 

A. Início da atividade sexual muito cedo. 

B. Ter tido muitas infecções sexualmente transmissíveis. 

C. Falta de higiene. 

D. Desnutrição. 

E. Falta de vitamina D. 

 

39 – São características epidemiológicas da varíola, EXCETO: 

 

A. Tem como principais hospedeiros o ser humano e 

macacos. 

B. Não há forma subclínica. 

C. Pacientes que se recuperaram são imunes e não podem 

transmitir a infecção. 

D. Quando a varíola ocorre naturalmente não há 

disseminação rápida como outras doenças infecciosas, 

tais como sarampo e coqueluche. 

E. A transmissão é somente através do contato humano de 

longa duração. 

 

40 – São situações de risco do recém-nascido, EXCETO: 

 

A. Residente em área de risco. 

B. Baixo peso ao nascer (< 3.000g). 

C. Prematuridade (< 37 semanas gestacionais). 

D. Asfixia grave ou Apgar menor que 7 no 5º minuto. 

E. Mãe com baixa escolaridade (menos de 8 anos de 

estudo). 

 

 

 

 

 


