
MUNICÍPIO DE CAMBIRA
EDITAL: Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 13/03/2016

CARGO:
AGENTE DE ENDEMIAS

(NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO)

Conhecimentos Específi cos: Questões 01 a 10; Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 16; 
Língua Portuguesa: Questões 17 a 24; Matemática: Questões 25 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



1

QUESTÕES  01 A 10 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01. Conforme os conceitos básicos e a disposição 
da Lei 8.080/90, assinale a alternativa  INCORRETA.
a) Esta lei dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.
b) Das disposições gerais tem-se a saúde como 
um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício.
c) É do Estado o dever total e exclusivo em garantir 
a saúde, através da formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais.
d) São objetivos do Sistema Único de Saúde 
SUS: a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde.
________________________________________

02. Qual Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências?
a) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990
b) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990
c) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 2013
d) Lei 8.080 de 19 de setembro de 2013
________________________________________

03. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
ações de prevenção e recuperação da saúde.
a) Vigilância Sanitária.
b) Vigilância Epidemiológica
c) O controle e a fiscalização de serviços, produtos 
e substâncias de interesse para a saúde.
d) Fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 
bebidas para consumo animais silvestres.
________________________________________

04. A incidência da Dengue vem aumentando de 
forma assustadora em nosso País, transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti, sua forma de controle é 
combatendo seu vetor.
Tendo em vista os crescentes casos endêmicos e a 
importância da atuação da equipe de saúde neste 
contexto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Para o controle de endemias municipais é 
indispensável o trabalho integrado dos agentes de 
endemias e agentes comunitários de saúde, tendo 
como referência as unidades básicas de saúde e o 
Programa Saúde da Família.
b) É importante ter o envolvimento da população 
oferecendo noções básicas de educação em 
saúde, compartilhar com eles a responsabilidade 
de preservação do estado saudável individual e 
comunitário.

c) Para realizar o trabalho de conscientização 
comunitária são oferecidas à população palestras, 
visitas domiciliares, campanhas nos meios de 
comunicação e exposição de materiais usados nas 
rotinas de trabalho.
d) A grande contribuição da educação em saúde 
à população consiste na captura de usuários nas 
Unidades Básicas de Saúde, visando orientar 
apenas aqueles que procuram os serviços de 
saúde.
________________________________________

05. Relacione a primeira coluna com a coluna abaixo 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta:
(  I  ) Epidemia
( II  ) Endemia
( III ) Pandemia
( IV ) Dengue

(  ) À medida que uma determinada doença se 
espalha por grande parte de um continente ou 
mesmo por diversas partes do mundo.
(    ) É a propagação de uma doença infecciosa, que 
surge rapidamente em determinada localidade ou 
em grandes regiões e ataca ao mesmo tempo um 
grande número de pessoas.
(    ) Doença febril aguda causada por um vírus, 
sendo um dos principais problemas de saúde pública 
no mundo. O seu principal vetor de transmissão é 
o mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em 
áreas tropicais e subtropicais.
(    ) É a ocorrência frequente de uma doença, 
geralmente infecciosa, em determinado local, 
acometendo um número maior ou menor de 
indivíduos.

a) II – I – III – IV
b) III – I – IV – II
c) I – II – III – IV
d) III – II – IV – I
________________________________________

06. Sobre a Esquistossomose, assinale a alternativa 
incorreta.
a) Esquistossomose é uma doença transmissível, 
parasitária, causada por vermes trematódeos do 
gênero Schistosoma.
b) O parasita, além do homem, necessita da 
participação de caramujos de água doce para 
completar seu ciclo vital.
c) Tudo começa pelo ato inadequado de uma pessoa 
infectada, ao evacuar nas proximidades de um rio, 
eliminar os ovos do parasita no meio ambiente.
d) Uma forma de profilaxia da Esquistossomose se 
dá pelo uso de repelentes, repassando a cada 4 
horas.
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07. Febre amarela é uma doença infecciosa aguda, 
de curta duração, causada por um tipo de vírus 
chamado flavivírus. De acordo com as noções 
básicas sobre a doença, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) A febre amarela é transmitida pela picada dos 
mosquitos transmissores infectados e também de 
pessoa para pessoa.
b) Os sintomas comuns da doença são; febre 
alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular forte, 
cansaço, calafrios, vômitos e diarreia.
c) Não existe um tratamento específico para a Febre 
Amarela, ele é sintomático e requer cuidados na 
assistência ao paciente,  embora haja a necessidade 
de hospitalização em alguns casos.
d) A única forma de evitar a febre amarela silvestre 
é a vacinação contra a doença. A vacina é gratuita 
e está disponível nos postos de saúde em qualquer 
época do ano.
________________________________________

08. A luta no controle das endemias é incessante 
e depende de um trabalho em equipe envolvendo 
todas as áreas da saúde.
Relacione a primeira coluna com a coluna abaixo 
de acordo com os tipos de controle dos Vetores da 
Dengue.
( I ) Controle Mecânico
( II ) Controle Biológico
( III ) Controle Legal
( IV ) Controle Químico

(  ) Consiste na repressão de pragas utilizando 
inimigos naturais específicos, como predadores, 
parasitas ou patógenos.
(    ) Uso de produto químico para eliminar ou controlar 
as pragas. É a última alternativa de controle.
(   ) Caracterizado por envolver ações de saneamento 
básico com resultados permanentes. Exemplo: a 
coleta e destinação adequada de lixo e a destruição 
de criadouros temporários.
(    ) Uso de instrumentos jurídicos (leis e portarias).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta:

a) I – IV – III – II
b) II – III – IV – I
c) II – IV – I – III
d) IV – II – I - III
________________________________________

09. Dentre as formas de controle da Dengue, 
destacam-se os Tipos de Tratamento que devem ser 
realizados pela equipe de controle de endemias na 
comunidade. Assinale a alternativa incorreta sobre 
as formas de tratamento dos focos da dengue.
a) Tratamento Espacial: Consiste em colocar 
gotículas pulverizadas do inseticida na massa de ar.

b) Tratamento Convencional: Consiste na captura de 
todos os mosquitos encontrados em sua microárea.
c) Tratamento Residual: Atua por contato com o 
inseto e consiste na aplicação de grandes partículas 
do inseticida que ofereça estabilidade química. O 
objetivo é atingir o mosquito adulto que pousar na 
área tratada.
d) Tratamento Focal: Refere-se às ações de 
eliminação de larvas em criadouros, usando 
larvicidas.
________________________________________

10. Em relação à Malária, transmissão, sinais e 
sintomas, controle, etc., assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) A Malária é uma doença infecciosa febril aguda, 
causada por protozoários.
b) A Malária é transmitida pela picada da fêmea 
infectada do mosquito Anopheles.
c) Usar cortinados e mosquiteiros , de preferência, 
impregnados com inseticidas de longa duração, 
sobre a cama ou rede. Além de ser uma medida 
de proteção individual tem efeito de controle vetorial 
quando usado pela maior parte da comunidade 
envolvida.
d) A vacina anti-Malária é outra forma importante de 
proteção individual, conferindo imunidade contra a 
doença.

QUESTÕES 11 A 16 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. “Posto em xeque depois da derrota nas recentes 
eleições parlamentares, o chavismo corre contra 
relógio para conservar o seu poder na__________.”
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/16/
internacional/1450221704_111353.html. Acesso em 30-
01/2016.

Complete a frase com uma das palavras contidas 
nas alternativas abaixo:
a) Bolívia.
b) Venezuela.
c) Colômbia.
d) Equador.
________________________________________

12. “Pessoas com deficiência são aquelas que 
têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.” 
Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência de Nova York.
Assinale a alternativa correta em relação às pessoas 
portadoras de deficiências no Brasil:
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a) A deficiência afeta a capacidade civil da pessoa.
b) A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário.
c) A educação não constitui direito da pessoa com 
deficiência.
d) Não é permitida a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho.
________________________________________

13. “Poluição da água é a introdução de partículas 
estranhas ao ambiente natural, bem como induzir 
condições em um determinado curso ou corpo 
de água, direta ou indiretamente, sendo por isso 
potencialmente nocivo à fauna, flora, bem como 
populações humanas vizinhas a tal local ou que 
utilizem essa água.”
Disponível em:<http://www.infoescola.com/ecologia/
poluicao-da-agua/>. Acesso em 30-01-2016.

É correto afirmar que a poluição das águas no Brasil 
está relacionada a:
I – Ausência de tratamento de esgoto.
II – Falta de planejamento urbano adequado.
III – Carência de conscientização no uso dos 
recursos hídricos.
IV – Falta de legislação por parte do Poder Público.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente I e III.
b) Somente I, III e IV.
c) Somente I, II e III.
d) Somente I e II.
________________________________________

14. O Estado brasileiro é formado pela união de três 
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Sobre 
a separação dos três poderes, assinale a alternativa 
correta:
a) O Judiciário julga aplicando a lei a um caso 
concreto.
b) O Executivo ordena os demais poderes.
c) O Legislativo administra a coisa pública.
d) O Judiciário elabora a Constituição Federal.
________________________________________

15. Para Pedro Rossi, do Instituto de Economia da 
Unicamp, “A taxa de __________ é o aumento no 
nível de preços. Ou seja, é a média do crescimento 
dos preços de um conjunto de bens e serviços em 
um determinado período.”.
Assinale abaixo a alternativa com a palavra que 
completa corretamente a frase:
a) Inflação.
b) Deflação.
c) Juros.
d) Selic.

16. “Tancredo morreu em 21 de abril de 1985, na 
data simbólica da morte de Tiradentes (...). Uma 
parte das manifestações resultava da comoção 
provocada pela morte de um presidente, ainda mais 
em condições tão dolorosas. Mas havia também a 
sensação de que o país perdera uma figura política 
importante, em um momento delicado (...)”.
Fausto, Boris. História concisa do Brasil. 2ª ed., 6ª 
reimp. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2014.p. 285. (adaptado)
O momento delicado a que se refere o texto diz 
respeito ao seguinte período da história brasileira:
a) Redemocratização.
b) Era Vargas.
c) Estado Novo.
d) Regime Militar.

QUESTÕES 17 A 24 - LÍNGUA PORTUGUESA

17. O que é? O que é?
É muito bonita,
Mas não tem cor.
É saborosa,
Mas não tem sabor.
(Mário Souto Maior. O grande livro das adivinhações. 
Belo Horizonte: Editora Leitura, 2002. P. 16).

Na adivinhação acima, as palavras “bonita” e “cor” 
podem ser classificadas, nesta ordem, como:
a) Advérbio; adjetivo.
b) Adjetivo; substantivo.
c) Substantivo; adjetivo.
d) Preposição; verbo.
________________________________________

18. Chovia há três dias sem parar e o campo de 
futebol estava completamente inundado. Era 
domingo e sem futebol o pessoal da cidade ia ficar 
sem distração. Aí o juiz resolveu fazer o jogo de 
qualquer jeito. O capitão de uma das equipes não 
concordou:
- Com tudo alagado não vai dar.
- Vai dar sim- disse o juiz, pode escolher o campo.
E o capitão:
- Então tá. Meu time joga o primeiro tempo a favor 
da correnteza.
(Ziraldo. As anedotinhas do Bichinho da Maçã. 6ª 
Ed. São Paulo: Melhoramentos. 1988. p. 26.)
 
Quanto aos verbos que compõem a anedota acima, 
é correto afirmar:
a) O verbo “Chovia” está conjugado no tempo 
pretérito (passado), o que significa que havia 
chovido três dias antes do jogo.
b) Na frase: “Meu time joga o primeiro tempo a favor 
da correnteza”, o verbo “joga” está conjugado no 
tempo presente, na terceira pessoa do singular do 
modo indicativo. 
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c) Na frase: “o pessoal da cidade ia ficar sem 
distração”, a palavra “distração” é a conjugação do 
verbo “distrair” na primeira pessoa do singular. 
d) Na frase: “o juiz resolveu fazer o jogo de qualquer 
jeito”, há um erro gramatical, pois é inadmissível 
na gramática da língua portuguesa o uso de dois 
verbos juntos: “resolveu fazer”.
________________________________________ 

19. O MICO-LEÃO-DOURADO

É fácil saber por que o mico- leão- dourado ganhou 
esse nome: seus pelos formam uma juba cabeluda, 
dourada e brilhante, como a dos leões.
Esse animal só existe na Mata Atlântica brasileira 
e esteve ameaçado de desaparecer do planeta. 
Muita gente lutou para preservar essa espécie e 
hoje a população de micos - leões- dourados está 
crescendo.
Os micos passam o dia entre as árvores, procurando 
frutos, insetos e animais pequenos para comer. À 
noite, eles se escondem em ocos de árvores para 
dormir tranquilos.
Se percebe a aproximação de uma cobra, uma 
jaguatirica ou um gavião, o líder do bando dos 
micos dá um assobio forte. Aí todos se escondem 
rapidinho entre os galhos.
(Revista Recreio. Editora Abril. nº 462, p. 26)

É INCORRETO afirmar, a partir do texto:
a) O nome popular desse animal vem da sua 
aparência.
b) A luta pela preservação do mico-leão-dourado 
tem apresentado bons resultados.
c) Esses animais não são encontrados na África e 
Austrália.
d) É um animal solitário, ou seja, vive sozinho na 
floresta, alimentando-se durante o dia e dormindo 
em ocos de árvores durante a noite.
________________________________________ 

20. Assinale abaixo a alternativa na qual todas 
as palavras estão escritas de acordo com a 
norma gramatical da língua portuguesa, quanto à 
acentuação:
a) Diagnóstico; assembleia; fácil; órfão. 
b) Sofa; jacaré; carie; bóia.
c) Assembléia; orgão; empréstimo; saida.
d) Lingüiça; saúde; seqüestro; céu. 
________________________________________ 

21. À TELEVISÃO

Teu boletim meteorológico
me diz aqui e agora
se chove ou se faz sol.
Para que ir lá fora?

A comida suculenta
que pões à minha frente
como-a toda com os olhos.
Aposentei os dentes.

Nos dramalhões que encenas
há tamanho poder
de vida que eu próprio
nem me canso em viver.

Guerra, sexo, esporte
me dás tudo, tudo.
Vou pregar minha porta:
já não preciso do mundo.

(PAES, José Paulo. Prosas seguidas de odes 
mínimas. São Paulo: Companhia das letras, 1992, 
p. 71)

Acerca do poema acima, é correto afirmar:
a) A televisão, apesar de trazer diversas 
funcionalidades no cotidiano das pessoas, não 
mudou em nada o comportamento delas.
b) O poema fala do alto grau de confiança que as 
pessoas têm nas previsões do tempo.
c) O poema fala do impacto que a televisão pode 
ter no comportamento humano, sendo um deles o 
isolamento. Isso fica claro nos dois últimos versos: 
“vou pregar minha porta: já não preciso do mundo”.
d) Na última estrofe do poema, o verso: “me dás 
tudo, tudo” trata de uma oração de agradecimento 
que o poeta faz por nada lhe faltar. 
________________________________________

ATENÇÃO:
Leia o texto a seguir para responder as questões 
22,23 e 24

OLHADOR DE ANÚNCIO
 Eis que se aproxima o inverno, pelo menos 
nas revistas, cheias de anúncios de cobertores, 
de lãs e malhas. O que é o desenvolvimento! Em 
outros tempos, se o indivíduo sentia frio, passava 
na loja e adquiria os seus agasalhos. Hoje são 
os agasalhos que lhe batem à porta, em belas 
mensagens coloridas (...)
 Mas sempre é bom tomar conhecimento das 
mensagens, passada a frustração. É o mundo visto 
através da arte de vender. “As lojas fazem tudo por 
amor”. Já sabemos (...) que esse tudo é muito relativo. 
“Em nossas vitrinas a japona é irresistível”. Então, 
precavidos, não passaremos diante das vitrinas. E 
essa outra mensagem, é mesmo, de alta prudência: 
“Aprenda a ver com os dois olhos”. Precisamos 
deles para navegar na maré de surrealismo que 
cobre outro setor da publicidade: “Na liquidação 
nacional, a casa tritura preços”. Os preços virando 
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pó, num país inteiramente líquido: vejam a força da 
imagem. Rara espécie animal aparece de repente: 
“Comprar na loja y é supergalinha-morta” (...)
 O olhador sente o prazer de novas 
associações de coisas, animais e pessoas; e esse 
prazer é poético. Quem disse que a poesia anda 
desvalorizada? A bossa dos anúncios prova o 
contrário. E ao vender-nos qualquer mercadoria, 
eles nos dão de presente “algo mais”, que é produto 
da imaginação e tem serventia, as coisas concretas, 
que também de pão abstrato se nutre o homem.
(Andrade, Carlos Drummond de. O poder ultrajovem. 
Rio de Janeiro: Record, 1986, p. 151-152)
________________________________________

22. No segundo parágrafo, a frase: “Então, 
precavidos, não passaremos diante das vitrinas” 
significa, no texto, que:
a) Se o consumidor não tem dinheiro, não deve ficar 
olhando as vitrinas.
b) Como diz o texto, “as lojas fazem tudo por amor”.
c) As vitrinas não têm poder algum de convencer as 
pessoas a comprar.
d) Se é irresistível para o consumidor comprar 
determinado objeto, ele não deve ficar o admirando 
na vitrina.
________________________________________

23. No terceiro parágrafo, na frase: “esse prazer é 
poético”, a expressão “esse prazer”  refere-se: 
a) Ao prazer de comprar um novo cobertor.
b) Às novas associações de coisas, animais e 
pessoas.
c) Ao prazer de comprar numa liquidação.
d) Ao prazer de olhar uma vitrina.
________________________________________ 

24. O texto: “Olhador de anúncio” é uma crônica 
(texto que nasce da observação do escritor de 
situações do cotidiano, promovendo reflexões 
sobre a realidade). Assim, é possível afirmar que a 
sua finalidade é:
a) Narrar a história de um consumidor, que olha 
pela vitrina.
b) Criticar o poder que os anúncios publicitários 
exercem sobre as pessoas.
c) Descrever como funciona o processo de criação 
de anúncios publicitários.
d) Falar sobre como tudo se tornou mais fácil 
na modernidade, pois “em outros tempos, se o 
indivíduo sentia frio, passava na loja e adquiria os 
seus agasalhos. Hoje são os agasalhos que lhe 
batem à porta, em belas mensagens coloridas”. 

QUESTÕES 25 A 30 - MATEMÁTICA

25. Temos x + y = 43, qual será o valor de x + y - 29?
a) 72
b) 43
c) 29
d) 14
________________________________________

26. Os números que têm apenas dois divisores, 
sendo o 1 e ele mesmo, são chamados de números
a) Primos
b) Naturais
c) Inteiros
d) Irracionais
________________________________________

27. José tem uma caixa de bebidas para dividir 
entre seus amigos. Se Paulo receber 1/7, Beto 3/8, 
Tiago 3/4 e Mauro 1/6, quem vai receber mais?
a) Beto
b) Tiago
c) Mauro
d) Paulo
________________________________________

28. Calcule 3,073 + 11,8751. O resultado correto é:
a) 14,9481
b) 42,6051
c) 12,2824
d) 14,6000
________________________________________

29. Cássio decide trocar o piso do quarto de seu 
apartamento, e  sabe que o quarto mede 5 metros 
de comprimento e 5 metros de largura e que o piso 
escolhido tem 20 cm de lado. Calcule a quantidade 
necessária de pisos que Cássio terá que comprar 
para substituir o piso antigo do quarto.
a) 1,25 m 
b) 625 m
c) 125 m
d) 1250 m
________________________________________

30. Calcule a área de um setor circular com ângulo 
de 3 rad e raio de 6 cm. O resultado correto em cm² 
é:
a) 12
b) 18
c) 54
d) 36
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


