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5F12 Agente de Combate a Endemias
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

22

22 de novembro

25 questões

das 9 às 12h

3h de duração*
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

1. Leia o texto.
A venda do seu Chico
A venda do seu Chico tem de tudo:
desde renda até penico.
Tem arroz, feijão, carne de sol,
bota para peão, lençol, semente de girassol.

(15 questões)
3. Assinale a alternativa em que todas as palavras
têm divisão silábica correta.
a. ( X ) Rainha (ra-i-nha) • professores (pro-fes-so-res) •
nascimento (nas-ci-men-to)
b. ( ) Cidadão (ci-da-dão) • saúde (saú-de) •
solidário (so-li-dá-rio)
c. ( ) Seiscentos (seis-cen-tos) •
mangueira (man-gue-i-ra) • raízes (ra-í-zes)
d. ( ) Desceu (des-ceu) • opção (o-pção) •
Uruguai (U-ru-gua-i)
e. ( ) Construído (cons-trui-do) • carro (car-ro) •
enjoo (en-joo)

Tem agulha e linha, milho pra galinha,
panela de barro, unguento para catarro,
folhinha, mala para viagem,
tem tudo quanto é bobagem.

4. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo.

Tem até dicionário de rima.

Coluna 1 Classificação
1. Substantivo próprio
2. Substantivo comum
3. Substantivo coletivo

Pera, uva, maçã. São Paulo: Scipione, p.43.

Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

“Renda” é um adjetivo.
Chico é um substantivo próprio.
“Penico” é um substantivo no plural.
“Folhinha” está no grau aumentativo.
As palavras sublinhadas no texto são todas do
gênero masculino.

2. Assinale a alternativa correta quanto ao plural do
substantivo, colocado no diminutivo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Balão – balãozinhos
Papel – papelzinhos
Irmão – irmãozinhos
Lençol – lencolzinhos
Troféu – troféizinhos
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Coluna 2 Substantivo
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

cidade
prefeitura
Balneário Camboriú
turma
flora

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•1•2•3•1
1•2•3•2•1
2•1•3•3•2
2•2•1•3•3
2•2•3•1•1
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5. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
a frase no plural.
a. ( ) Ganhei um troféu./ Ganhei dois troféis.
b. ( ) O degrau da escada é alto./ Os degrais da
escada são altos.
c. ( ) O ladrão arrombou o cofre. /Os ladrãos arrombaram os cofres.
d. ( ) O cidadão de Balneário Camboriú foi destaque nacional. / Os cidadões de Balneário
Camboriú foram destaque nacional.
e. ( X ) O grão de milho impressionou pelo tamanho. / Os grãos de milho impressionam pelo
tamanho.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. Assinale a alternativa que indica corretamente a
região brasileira formada pelos Estados do Espírito
Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sul
Sudeste
Centro Oeste
Nordeste
Norte

7. Assinale a alternativa que indica apenas cidades
catarinenses.
a. ( ) Esteio, Irati, Leoberto Leal, Monte Castelo, São
Bonifácio e Schroeder
b. ( ) Biguaçu, Criciúma, Florianópolis, Itapema,
União da Vitória e Sapucaia do Sul
c. ( X ) Antônio Carlos, Araranguá, Camboriú,
Fraiburgo, Joaçaba e Mafra
d. ( ) Anitápolis, Ituporanga, Londrina, Rio dos
Bugres, Schroeder e Vacaria
e. ( ) Antônio Carlos, Camaquã, Leoberto Leal,
Monte Castelo, Sapiranga e São Miguel do
Oeste

8. Os continentes são divisões do espaço terrestre.
Assinale a alternativa que indica o maior deles.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ásia
África
Europa
América
Oceania

9. Leia o texto:
É uma das principais cidades de Santa Catarina. Uma
vocação turística e o grande desenvolvimento do
mercado imobiliário a transformaram numa cidade de
grandes oportunidades. É um dos 10 municípios brasileiros com a melhor qualidade de vida.
Assinale a alternativa que indica o município a que se
refere o texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Itapema
São José
Fraiburgo
Pomerode
Balneário Camboriú

10. Assinale a alternativa que indica o motivo pelo
qual o nome de Baltazar Pinto Corrêa está ligado à
história de Balneário Camboriú.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Foi o primeiro habitante europeu da região
onde hoje está situada a cidade de Balneário
Camboriú.
( ) Viajante europeu, casou com Bartira, filha do
cacique dos tupis-guaranis que habitavam a
Praia de Laranjeiras.
( ) Aventureiro europeu que se instalou na barra
do Rio Camboriú. Liderou uma expedição que
aniquilou os indígenas que viviam na região.
( X ) Recebeu do Governo da Província de Santa
Catarina uma área de terra para cultivo e
moradia, na localidade que hoje se chama
Bairro dos Pioneiros.
( ) Eleito em 1964, foi o primeiro prefeito do
município de Balneário de Camboriú então
criado. Renunciou em 1965.
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Higiene e Segurança no Trabalho

5 questões

11. Existem algumas regras básicas, previstas pelo
nosso Código de Trânsito para os pedestres, que almejam evitar acidentes.
Assinale a alternativa que contém uma dessas regras.
a. ( ) É proibido ao pedestre caminhar em calçadas
que possuam menos de 10 metros de largura.
b. ( ) É proibido ao pedestre andar de mãos dadas
com algum acompanhante sobre a faixa de
pedestres.
c. ( X ) É proibido ao pedestre permanecer ou andar
nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las
onde for permitido.
d. ( ) É proibido ao pedestre ajudar pessoas cegas
a atravessar vias movimentadas, mesmo nos
locais permitidos.
e. ( ) É proibido ao pedestre respeitar as sinalizações dos semáforos quando as vias se encontram vazias de tráfego de automóveis.

12. Por que é preferível usar papel-toalha a secadores
elétricos após a lavagem das mãos?
a. ( X ) As pessoas geralmente não respeitam o
tempo que leva para secar as mãos nos secadores elétricos; muitos têm um acionamento
manual que recontamina o sujeito. Além disso,
podem armazenar em si microrganismos.
b. ( ) O papel-toalha é mais acessível; infere em
uma economia de energia elétrica por parte
da instituição e contém odores que ajudam
na limpeza das mãos.
c. ( ) Os secadores elétricos podem queimar as pessoas, desinfectar tão profundamente as mãos
a ponto de torná-las secas e deixar as mãos
desprotegidas demais.
d. ( ) O papel-toalha pode ser armazenado dentro
de qualquer bolsa; apenas uma folha já consegue secar a mão de um adulto e o papel dele
não pode ser contaminado.
e. ( ) O papel-toalha é odorizado, o que ajuda na
limpeza das mãos. Ele pode descamar uns
pedaços, melhorando seu desempenho na
esfoliação da mão e é de mais fácil acesso.
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13. Assinale a alternativa que possui uma recomendação para evitar a L.E.R. (Lesão por Esforço Repetitivo):
a. (
b.
c.
d.
e.

) A cada 10 minutos, cabe ao trabalhador ir ao
banheiro ou tomar uma água.
( ) A cada 10 minutos, o trabalhador é proibido
de manter conversa com os demais colegas.
( ) A cada 30 minutos, cabe ao trabalhador ver
algum vídeo que o relaxe.
( ) A cada 40 minutos, cabe ao trabalhador praticar algum exercício físico por uma hora.
( X ) A cada 50 minutos, cabe ao trabalhador se
alongar por um período de 10 minutos.

14. Por que é importante para o trabalhador manter
o hábito de higienizar as suas mãos?
a. (
b.
c.

d.

e.

) Lavar as mãos evita apenas a proliferação de
fungos e mantém a sua estética apresentável.
( ) Lavar as mãos causa refrescância corporal e
evita o envelhecimento das mãos.
( ) Lavar as mãos previne que o sujeito sinta
dores no pulso e alivia a L.E.R. (Lesão por
Esforço Repetitivo).
( X ) Lavar as mãos previne e reduz infecções causadas pelo contato com os outros, além de remover o suor, a oleosidade, os pelos e a sujeira.
( ) Lavar as mãos é um costume cultural dos brasileiros e significa um ato de gentileza frente
aos seus colegas.

15. Assinale a alternativa que contém apenas EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) que possam
ser usados para evitar queimaduras em ambiente de
trabalho.
a. ( ) Boné; bermuda; óculos escuros e joelheiras.
b. ( X ) Luvas térmicas; mangotes de proteção; protetor facial e botas.
c. ( ) Luvas de látex descartáveis; protetor solar;
sapatos abertos e camisetas.
d. ( ) Luvas de látex descartáveis; boné; protetor
auricular e cotoveleiras.
e. ( ) Máscaras de gás; protetor solar; joelheiras e
boné.
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Conhecimentos Específicos
16. De acordo com a Lei no 8080 de 19 de setembro
de 1990, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS)
é única, sendo exercida no âmbito da União, dos
Estados e dos Municípios pelos seguintes órgãos,
respectivamente:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Secretaria de Assistência à Saúde, Secretaria
Regional de Saúde, Secretaria Local de Saúde.
( X ) Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.
( ) Fundação Nacional de Saúde, Colegiado de
Gestão Regional, Conselho Municipal de Saúde.
( ) Comissão Intergestores Tripartite, Comissão
Intergestores Bipartite, Secretários Municipais
de Saúde.
( ) Conferência Nacional de Saúde, Conferência
Estadual de Saúde e Conferência Municipal de
Saúde.

18. O Sistema de Vigilância Epidemiológica baseia-se
na definição de caso para a identificação dos indivíduos que apresentam um agravo de interesse para
o monitoramento das condições de saúde de uma
determinada população. Uma definição de caso é um
conjunto específico de critérios aos quais um indivíduo deve atender para ser considerado um caso do
agravo sob investigação.
Para a esquistossomose, relacione as colunas 1 e 2 de
forma a identificar os casos descritos como suspeito,
confirmado e descartado.
Coluna 1 Identificação do caso
1. Suspeito
2. Confirmado
3. Descartado
Coluna 1 Descrição do caso
(

17. Assinale a alternativa que não corresponde a uma
atribuição do Agente de Combate a Endemias.
) Fazer aplicação de larvicidas e inseticidas.
) Realizar atividades de educação em saúde nas
escolas.
c. ( X ) Supervisionar o trabalho do Agente Comuni
tário de Saúde nas visitas domiciliares para
identificação de vetores.
d. ( ) Fazer vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais
para buscar focos endêmicos.
e. ( ) Orientar moradores e responsáveis para
a eliminação e/ou proteção de possíveis
criadouros.

(10 questões)

a. (
b. (

(
(

) Todo indivíduo que apresente ovos de
Schistosoma mansoni em amostras de fezes,
tecidos ou outros materiais orgânicos e/ou
formas graves de esquistossomose.
) Caso que não atenda à definição de caso
confirmado.
) Indivíduo residente e/ou procedente de área
endêmica com quadro clínico sugestivo das
formas aguda, crônicas ou assintomáticas,
com história de contato com as coleções de
àguas onde existam caramujos eliminando
cercárias.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3
1•3•2
2•1•3
2•3•1
3•1•2
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19. Assinale a alternativa correta com relação à dengue, febre amarela e malária.

21. Com relação à malária, são consideradas medidas
de prevenção e controle dessa doença:

a. (
b.
c.
d.

e.

) As três doenças são transmitidas pela picada
de mosquitos e são causadas por vírus.
( ) Nas três doenças, o tratamento tem o objetivo
apenas de amenizar os sintomas.
( ) Das três doenças, apenas a dengue não tem
vacina.
( ) Das três doenças, a malária e a febre amarela
são as de maior prevalência no Brasil, já que
os mosquitos que as transmitem vivem tanto
em ambientes silvestres como urbanos.
( X ) Nas cidades, o vetor da febre amarela é o
Aedes aegypti, o mesmo que transmite a
dengue.

20. A Portaria no 1.271, de 6 de junho de 2014, definiu
a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de
saúde públicos e privados em todo o território nacional.
Com relação à notificação compulsória, assinale a
alternativa que não corresponde ao que está preconizado na legislação brasileira.
a. ( X ) A notificação compulsória negativa refere-se
aos casos suspeitos notificados e não confirmados através da investigação epidemiológica.
b. ( ) A notificação compulsória imediata (NCI) é
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas,
a partir do conhecimento da ocorrência de
doença, agravo ou evento de saúde pública.
c. ( ) Os gestores estaduais e municipais do
SUS não podem excluir doenças, agravos
e eventos constantes na Lista Nacional de
Notificação Compulsória.
d. ( ) Os gestores estaduais e municipais podem
incluir doenças, agravos e eventos de saúde
pública além dos que já constam na Lista
Nacional de Notificação Compulsória, que
estejam de acordo com o perfil epidemiológico local.
e. ( ) Na impossibilidade de comunicação com as
Secretarias Municipais ou Estaduais, principalmente nos finais de semana, feriados e período noturno, a notificação deve ser realizada
diretamente à Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde.
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1. Lavar bem as mãos antes de iniciar o preparo
dos alimentos e antes de consumi-los.
2. Diminuir ao mínimo possível as áreas descobertas do corpo onde o mosquito possa picar
com o uso de calças e camisas de mangas
compridas e cores claras.
3. Evitar frequentar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, como beira de
rio ou áreas alagadas ao final da tarde até o
amanhecer, pois nesses horários há um maior
número de mosquitos transmissores de malária circulando.
4. Tomar a vacina contra a malária, principalmente nas áreas endêmicas da doença.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. A raiva é uma zoonose transmitida ao homem
pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado. As exposições (mordeduras,
arranhaduras, lambeduras e contatos indiretos) devem
ser avaliadas de acordo com as características do ferimento e do animal envolvido para fins de conduta de
esquema profilático. O esquema profilático é indicado
quando a exposição for causada por animais considerados de alto risco de transmissão do vírus.
Assinale a alternativa que contém um animal considerado de alto risco de transmissão da raiva, independentemente das características do ferimento e do animal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rato
Coelho
Hamster
Morcego
Cachorro

Estado de Santa Catarina
5F12 Agente de Combate a Endemias

23. A leishmaniose é uma doença infecciosa, não
contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania, que acomete:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pele e mucosas.
Sistema imunológico.
Sistema nervoso central.
Sistema digestivo.
Fígado e Rins.

24. A febre amarela é uma doença febril aguda grave
e de notificação compulsória internacional. As ações
de Vigilância em Saúde da Febre Amarela envolvem
o diagnóstico, a forma de transmissão e o controle
epidemiológico.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

Assinale a alternativa que não está de acordo com
as Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de
epidemias da Dengue.
a. (

b.

c.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O indivíduo com febre amarela apresenta
um quadro clínico muito característico, que
já permite o diagnóstico da doença mesmo
nas formas mais leves de sua manifestação,
o que favorece sua identificação e rápida
notificação.
( ) O exame laboratorial para confirmação de
casos de febre amarela só é realizado em
casos excepcionais, quando há presença de
sintomas não característicos da doença.
( X ) A infecção pelo vírus da febre amarela confere
ao homem imunidade permanente, e a vacina
confere imunidade por um período de 10 anos.
( ) A febre amarela tem potencial de disseminação e transmissão bastante elevado, pois o
indivíduo infectado torna-se um reservatório
do vírus, e transmite a doença a outras pessoas através do contato com secreções e sangue contaminados.
( ) Há dois ciclos epidemiológicos distintos da
febre amarela, um silvestre e outro urbano. No
ciclo silvestre, o macaco infectado é picado
pelo mosquito, que transmite a doença ao
homem sadio. No ciclo urbano, o homem
sadio é picado pelo mosquito infectado,
adquire a doença, e passa a transmiti-la a
outros homens sadios por contágio.

25. A dengue é uma doença viral aguda e de rápida
disseminação, e sua notificação oportuna é medida
essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença.

d.

e.

) A Ficha Individual de Notificação (FIN) contém
os dados básicos sobre o paciente (pessoa,
tempo e lugar).
( ) Nos casos de dengue clássico, durante a
ocorrência de epidemias, o município não é
obrigado a preencher a ficha de investigação,
tendo a opção de realizar apenas a notificação
dos casos.
( ) Nos casos de dengue com complicações, o
preenchimento da ficha de investigação é
realizado tanto em períodos não epidêmicos
como epidêmicos.
( ) A dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos (sendo ou não confirmados) devem ser
obrigatoriamente notificados à Vigilância
Epidemiológica do município.
( X ) A Ficha Individual de Investigação (FII) só é
preenchida após a confirmação do caso, e
nela são inseridos os dados sobre o resultado
da investigação realizada pela Vigilância
Epidemiológica.
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