PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM– RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá

implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura

dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

1
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A SAÍDA
Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. O
menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu
quarto. Caderno e lápis na mão, balançando suavemente,
estava inventando uma história, quando viu pela janela o diabo
pulando o portão de sua casa.
O menino estremeceu. Seus pais haviam saído para fazer
compras e sua irmã não tinha voltado da escola.
O diabo veio caminhando pelo jardim, em direção à porta,
pisoteando as margaridas que se mostravam ao vento. Na hora,
o menino pensou que o diabo, com seus poderes demoníacos,
ia atravessar as paredes, mas ele simplesmente deu um sopro
diabólico e seu bafo insuportável derreteu a porta
instantaneamente. Depois, ao chegar ao quarto e ver o menino
apavorado na rede, deu um sorrisinho perverso e, exalando seu
........ cheiro infernal, disse diabolicamente:
- Vim te pegar, garoto. Vou te levar para o inferno.
Mas aí, inesperadamente, o menino perdeu o medo.
Espichou-se então pela rede, todo belo e formoso, sem dar a
mínima para o diabo.
- Você não pode me pegar – o menino disse.
- Posso – rugiu o diabo, avançando com sua cara de ....... .
O menino retrucou:
- Não pode!
O diabo ficou mais endiabrado ainda e esbravejou:
- .......... não?
- .......... eu posso parar de escrever – disse o menino.
E parou.

Texto adaptado da Revista Nova Escola – maio de 1991.
01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 15, 21, 25 e 26, na ordem em que
aparecem, são:
(a) mau – mau - por que – porque
(b) mal – mau - por que – por que
(c) mal – mal - por que – porque
(d) mau – mau – por quê – porque
(e) mal – mau - por que – porque
02-Assinale a única alternativa que NÃO está de acordo com o texto:
(a) O menino perdeu o medo porque descobriu como acabar com o diabo.
(b) O diabo, no texto, é fruto da imaginação do menino.
(c) A história estava sendo escrita pelo menino.
(d) O menino estava lendo uma história de terror.
(e) O diabo não levou o menino para o inferno.
03-O significado de um termo depende do seu uso num determinado contexto. No título do texto, a palavra
saída significa:
(a) Uma boa venda.
(b) Sair de um lugar fechado.
(c) Solução para um dilema.
(d) Oferecer boa desculpa.
(e) O lugar por onde se sai.
04-Das alternativas abaixo, a única que NÃO se refere ao diabo é:
(a) “Ia atravessar as paredes” (linha 11)
(b) “Veio caminhando pelo jardim” (linha 8)
(c) “Deu um sorrisinho perverso“ (linha 14)
(d) “...pulando o portão de sua casa“ (linha 5)
(e) “Espichou-se então pela rede, belo e formoso“ (linha 18)
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05-Podemos afirmar que o menino estremeceu (linha 6) porque...
(a) Sentiu frio;
(b) A rede balançava suavemente;
(c) Estava inventando uma história;
(d) Viu o diabo;
(e) Estava sozinho.
06-Na frase “E parou” (linha 27), poderíamos substituir a palavra E, sem mudar o sentido do texto, por:
(a) Antes
(b) Então
(c) Mas
(d) Porque
(e) Assim
07-Analisando o contexto em que se encontram as palavras abaixo, assinale aquela que não exerce a
função de adjetivo.
(a) Demoníacos (linha 10)
(b) Diabólico (linha 12)
(c) Insuportável (linha 12)
(d) Perverso (linha 14)
(e) Inferno (linha 16)
08-Dentre as palavras abaixo, assinale aquela que não apresenta dígrafo:
(a) Quatro (linha 1)
(b) Espichado (linha 2)
(c) Tinha (linha 7)
(d) Derreteu (linha 12)
(e) Sorrisinho (linha 14)
09-Todos os substantivos abaixo são classificados como concretos, exceto:
(a) Menino (linha 1)
(b) Diabo (linha 4)
(c) Medo (linha 17)
(d) Vento (linha 9)
(e) Inferno (linha 16)
10-Marque a alternativa em que a palavra sublinhada não está corretamente definida, quanto à classe
gramatical que desempenha:
(a) O menino estremeceu. (verbo)
(b) Vim te pegar, garoto. (pronome oblíquo)
(c) Você não pode me pegar. (pronome pessoal)
(d) O menino estava lá, espichado como um gato, na rede de seu quarto. (pronome demonstrativo)
(e) Aconteceu às quatro da tarde, em plena luz do dia. (numeral)
PROVA DE MATEMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-A área de um terreno de forma quadrada é de 625 metros quadrados. A medida de cada lado, em
metros, é de:
(a) 15 m
(b) 35 m
(c) 25 m
(d) 45 m
(e) 20 m
12-O valor da expressão aritmética 25+(12-6:3)x2 é igual a:
(a) 29
(b) 70
(c) 54
(d) 45
(e) 48
13-Até a terceira rodada do campeonato brasileiro, o Náutico (PE) havia marcado 05 gols e sofrido 06. Na
quarta rodada, esse time venceu por 4 a 1 e, na quinta, empatou por 1 a 1. Qual é o saldo de gols do
Náutico, após as cinco rodadas?
(a) 2 gols
(b) 3 gols
(c) 9 gols
(d) 5 gols
(e) 7 gols
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14-Um carro percorreu 240 km em 3 horas, em certa velocidade. Com a mesma velocidade, em quanto
tempo ele percorrerá 480 km?
(a) 5h30min
(b) 5 horas
(c) 6 horas
(d) 6h30min
(e) 5h40min
3 _____
15-Determine o Resultado de √8000:
(a) 80
(b) 40
(c) 20
(d) 10
(e) 25
16-Alfredo fez um empréstimo de R$ 400,00 e, após 30 dias, pagou R$ 412,00. A taxa de juros cobrada foi
de:
(a) 2% ao mês
(b) 3% ao mês
(c) 4% ao mês
(d) 2,5% ao mês
(e) 3,5% ao mês
17-Um carpinteiro possui três peças de madeira de comprimento 1,5m, 0,75m e 2m. Ele quer cortar todas
as peças em pedaços iguais, do maior tamanho possível, de modo que não haja sobra de madeira. O
comprimento de cada pedaço deve ser:
(a) 15cm
(b) 45cm
(c) 30 cm
(d) 25 cm
(e) 50 cm
18-Escreva este trinômio na forma de um quadrado a²-6a+9.
(a) (a + 3)²
(b) (a – 3)²
(c) (a – 3)x( a + 3)
(d) (a² - 3 )²
(e) (a² + 3)²
19-Do quadrado de um número real vamos subtrair o quádruplo do mesmo número. O resultado
encontrado é 60. Quais são os números?
(a) 5 e -6
(b) -6 e 4
(c) 5 e -5
(d) 7 e -7
(e) 8 e -4
20-Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15cm e um cateto 12 cm. Qual é a medida do outro cateto?
(a) 09 cm
(b) 12 cm
(c) 10 cm
(d) 18 cm
(e) 16 cm
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Com relação ao Agente de Combate às Endemias, é correto afirmar que:
(a) Este profissional 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.
(b) 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.
(c) O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias possuem as mesmas atribuições,
pois foram regulamentados pela mesma lei.
(d) A lei que regulamenta a contratação do Agente de Combate às Endemias é a lei 8080, que regulamenta
os recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS).
(e) As contratações de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias ficam a
critério do secretário, podendo ser ou não precedidas de processo seletivo público de provas ou de provas
e títulos.
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22-O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder
público, constitui o:
(a) SINAN
(b) SAI/SUS
(c) SIAB
(d) SUS
(e) INSS
23-A população exerce o controle sobre o SUS, participando de duas instâncias , que são:
(a) Conselhos de saúde e Diretoria de saúde.
(b) Conferências de saúde e Comitê de saúde.
(c) Conferências de saúde e Conselhos de Saúde.
(d) Conselho de saúde e reuniões comunitárias.
(e) Comitê Municipal de Administração e Secretaria de Saúde.
24-O combate ao vetor da dengue pode ser feito através de tratamento focal, perifocal e de aspersão. Em
relação ao tratamento focal, somente serão tratados os(as):
(a) Bebedouros de animais;
(b) Depósitos de água de consumo;
(c) Aquários;
(d) Caixas de descargas;
(e) Ralos de banheiros.
25-Estão entre as obrigações básicas de um agente de endemias as seguintes atividades:
(a) Realizar pesquisas larvárias, acompanhar a execução das programações e a qualidade dos trabalhos;
(b) Manter atualizado o cadastro de imóveis, participar da elaboração do planejamento de atividades e da
organização e execução de treinamentos;
(c) Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento, controlar a frequência e distribuição de
materiais de consumo;
(d) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, acompanhar o registro de dados e fluxo de
formulários.
(e) Descobrir focos, realizar a eliminação de criadouros e orientar a população com relação aos meios de
evitar a proliferação de vetores;
26-Conhecer o agravo e suas características é fundamental. Todas as doenças transmissíveis são
causadas por agentes infecciosos específicos ou por seus produtos tóxicos, cada uma delas
manifesta-se de maneira muito particular. Alguns aspectos devem ser observados, como:
(a) Tratamento da doença, medicamentos e agente etiológico.
(b) Modo de transmissão, tratamento da doença e medicamentos.
(c) Agente etiológico, modo de transmissão, período de incubação.
(d) Período de incubação, medicamento e modo de transmissão.
(e) Agente hospedeiro e tratamento da doença.
27-Do material abaixo, NÃO é utilizado na rotina de levantamento de Índices:
(a) Pescas-larvas;
(b) Espelho pequeno;
(c) Plástico preto;
(d) Pipeta;
(e) Capturador de alados.
28-Os depósitos que contêm água podem servir de criadouros ou foco de mosquitos. Baseado nesta
premissa, são considerados depósitos inspecionados aqueles em que foram:
(a) Aplicados adulticidas;
(b) Inutilizados como criadouro;
(c) Tampados e reutilizados;
(d) Examinados com auxílio de uma fonte de luz;
(e) Furados e colocados ao sol.
29-No controle da dengue, a aplicação espacial a ultrabaixo volume (UBV) e aplicação residual, através
dos carros fumaçê, têm como função específica a eliminação:
(a) Dos ovos do Aedes aegypti.
(b) Das fêmeas do Aedes aegypti.
(c) Da pupa do Aedes aegypti.
(d) Da larva do Aedes aegypti.
(e) Dos machos do Aedes aegypti.
30-Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. Endemia.
2. Epidemia.
3. Pandemia.
4. Hospedeiro.
5. Reservatório.
( ) Pode ser o homem, ou algum animal.
( ) Nome usado para designar a fonte do agente infeccioso.
( ) Quando a doença atinge mais de um continente.
( ) Número de casos inesperados.
( ) Número de casos esperados em determinados lugares.
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Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da segunda coluna, de cima para baixo.
(a) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
(b) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
(c) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
(d) 5 – 4 – 1 – 3 – 2.
(e) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.
31-As diretrizes nacionais preconizam como ideal a disponibilidade de um agente de combate de
endemias para cada:
(a) 600 a 800 imóveis.
(b) 800 a 1.000 imóveis.
(c) 800 a 1.200 imóveis.
(d) 1.000 a 1.200 imóveis.
(e) 1.200 a 1.500 imóveis.
32-O que é o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa):
(a) É a contagem de larvas do mosquito da dengue em determinada área geográfica.
(b) É uma metodologia que ajuda a mapear os locais com baixos índices de infestação do mosquito Aedes
aegypti .
(c) É uma metodologia que ajuda a mapear os locais com altos índices de infestação do mosquito Aedes
aegypti e, consequentemente, alerta sobre os possíveis pontos de epidemia da doença.
(d) É o dado que mostra quantos casos de dengue vão ocorrer no município.
(e) É identificar as áreas da cidade com menor proporção/ocorrência de focos do mosquito e os criadouros
predominantes.
33-O tratamento focal no combate ao vetor da dengue consiste em aplicação de um produto larvicidas nos
depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos que não possam ser eliminados
mecanicamente. No ciclo do mosquito, há uma fase em que não deve ser colocado larvicida, por não
haver alimentação. Qual é esta fase?
(a) Larva.
(b) Pupa.
(c) Adulto.
(d) Ovo.
(e) Ninfa.
34-Para prevenir e controlar a dengue, a única maneira é impedir que:
(a) O mosquito voe além de 100 metros, especialmente no peridomicílio.
(b) A larva se transforme em pupa e fique depositada no recipiente.
(c) O mosquito se contamine.
(d) O mosquito se prolifere, interrompendo seu ciclo de reprodução.
(e) O homem seja picado.
35-Os depósitos que contêm água deverão ser adequadamente examinados pois qualquer um deles
poderá servir como criadouro ou foco de mosquito. Dentre os tipos de depósito de água, é considerado
inservível:
(a) Caixas d’água.
(b) Tonel.
(c) Tanque.
(d) Vaso sanitário.
(e) Pneus.
36-O controle de vetores, através do controle biológico, tem a vantagem de:
(a) Ser utilizado em larga escala.
(b) Ser mais barato.
(c) Possuir alto poder residual.
(d) Minimizar os danos ambientais que outros inseticidas podem causar.
(e) Ter boa tolerância a exposição solar direta.
37- Julgue os itens subsequentes e marque V para Verdadeiro(s) e F para Falso(s):
( ) O vírus causador da dengue se reproduz diretamente nos resíduos sólidos dos lixões localizados nos
arredores das grandes cidades. Por isso, o destino adequado do lixo é importante para se evitar a transmissão
desse vírus.
( ) O controle de roedores é uma medida importante para a prevenção de doenças como a malária e a
dengue.
( ) Melhorar as condições de moradia da população e a limpeza urbana são medidas de controle de roedores.
( ) Inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros de mosquitos, educação em saúde e
mobilização social são medidas úteis para a prevenção e o controle da dengue.
A sequência CORRETA de cima para baixo é:
(a) F, F, V, V.
(b) V, V, V, F.
(c) V, F, V, F.
(d) F, V, F, V.
(e) F, V, V, V.
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38-Quanto aos índices utilizados para avaliação da situação de risco para a transmissão do dengue, é
correto afirmar que:
(a) O índice predial é uma relação entre imóveis fechados.
(b) O índice predial é uma relação entre recipientes positivos.
(c) O índice de breteau é uma relação entre recipientes positivos e de imóveis pesquisados.
(d) O índice de breteau é uma relação entre imóveis positivos e imóveis pesquisados.
(e) O índice por tipo de recipiente é utilizado para pontos estratégicos.
39-O Mosquito responsável pela transmissão da Dengue é o Aedes Aegypti. Ele também é responsável
pela transmissão da:
(a) Malária;
(b) Febre amarela urbana.
(c) Leptospirose;
(d) Leishmaniose tegumentar;
(e) Raiva.
40-O alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo ou nas vestes de
pessoas, sem a penetração no meio interno do organismo, é chamado de:
(a) Infestação.
(b) Infecção.
(c) Contaminação.
(d) Propagação.
(e) Desinfecção.
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