
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 881 

CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Agente de Combate às Endemias 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Raciocínio Lógico 
Informática 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
03 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  

Conheça o Wasp-76b, novo planeta em que chove metal 
líquido 

 

 Se uma chuva de ferro começasse a cair aqui na Terra, 
só haveria uma resposta possível para o fenômeno: 
apocalipse. Mas, para o Wasp-76b, que está a 640 anos-luz 
de nós, isso é só mais um dia como qualquer outro. O Wasp-
76b foi encontrado ____ quatro anos e recebeu esse nome 
(que, em inglês, quer dizer “vespa”) por causa do WASP, 
organização astronômica que procura por exoplanetas 
(planetas que se localizam fora do Sistema Solar). 
 As descobertas recentes da chuva de metal, no 
entanto, foram feitas por uma equipe de pesquisadores da 
Universidade de Genebra, na Suíça. Eles observaram que a 
temperatura por lá pode chegar aos 2.400°C – quente o 
suficiente para vaporizar metais. Isso se deve à proximidade 
do Wasp-76b com a estrela em que orbita: ele está tão perto 
que leva apenas 43 horas para dar uma volta em torno dela. 
 O novo exoplaneta se encaixa em uma categoria que 
os cientistas chamam de Hot Jupiter: gigantes gasosos (daí a 
referência a Júpiter) cujas órbitas são tão próximas ____ 
uma estrela que é impossível abrigar vida. Em janeiro, a 
Super Interessante contou a história do KELT-9b, outro 
integrante dessa categoria e que é o planeta mais quente já 
descoberto. O Wasp, vale dizer, tem o dobro do tamanho de 
Júpiter. 

https://super.abril.com.br/ciencia/...- adaptado. 
 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) há | à 
b) à | há 
c) há | a 
d) a | há 
e) à | à 
 
 

2) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 

I. O exoplaneta Wasp-76b foi encontrado a quatro anos 
atrás. 

II. No exoplaneta descoberto, a temperatura é alta o 
suficiente para vaporizar metais. 

III. As órbitas tanto do novo exoplaneta quanto de Júpiter 
são próximas de uma estrela, o que facilita abrigar vida. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

3) Em relação à concordância nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) “Muito obrigada”, respondeu a senhora com um largo 

sorriso. 
(---) Ela está meio indecisa com a proposta. 
(---) Ele mesmo redigiu o texto. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C.  
c) C - E - E. 
d) C - E - C. 
e) E - E - E. 
 

4) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Fomos, ao parque pela manhã. 
b) Ninguém, nos orientou. 
c) Qual seria sua dúvida: 
d) Nada, era possível. 
e) O pai, o filho e o sobrinho venceram. 
 

5) Assinalar a alternativa na qual o trecho sublinhado é o 
predicado: 
 
a) Dizem muitas mentiras por aí. 
b) Chegaram os hóspedes. 
c) Este tema é importantíssimo. 
d) Recebemos tudo. 
e) Amigos, cheguem logo. 
   

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Em uma viagem, um motociclista já percorreu 301km em 
3 horas e 30 minutos. Se esse motociclista mantiver a 
mesma média de velocidade, quantos quilômetros ele terá 
percorrido em 5 horas? 
 
a) 456km 
b) 451km 
c) 443km 
d) 495km 
e) 430km 
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7) Em certa agência bancária, durante os cinco dias úteis da 
semana, foi registrado diariamente o número de clientes 
que ingressaram no local para atendimento. Os dados 
constam no quadro abaixo:  

 
Dia da semana Número de clientes 
Segunda-feira 120 

Terça-feira 133 
Quarta-feira 98 
Quinta-feira 89 
Sexta-feira 205 

 
Considerando-se esses dados, qual é a média diária de 
clientes que ingressaram na agência nesse período?  
 
a) 170 
b) 132 
c) 125 
d) 129 
e) 161 
 

 

8) Na compra de um telefone celular, Joana recebeu um 
desconto de R$ 90,00, sendo que esse valor correspondia a 
12% do preço do celular. Com base nessas informações, 
quanto Joana pagou pelo celular? 
 
a) R$ 750,00 
b) R$ 690,00 
c) R$ 840,00 
d) R$ 790,00 
e) R$ 660,00 
 

 

9) Em certa empresa, a comissão obtida no mês de outubro 
foi de R$ 1.350,00. Sabe-se que esse valor será dividido de 
modo diretamente proporcional ao valor que cada uma das 
vendedoras (Maria, Fernanda e Joice) vendeu no mês. 
Considerando-se que Maria totalizou R$ 5.000,00 em 
vendas, Fernanda, R$ 14.000,00, e Joice, R$ 8.000,00, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Joice receberá R$ 700,00. 
b) Fernanda receberá o total de R$ 250,00. 
c) Maria receberá o total de R$ 250,00. 
d) Fernanda e Joice receberão juntas R$ 1.200,00. 
e) Juntas, Maria e Joice receberão o mesmo valor que 

Fernanda. 
 

 

10) Para o concurso da cidade K, os candidatos poderiam 
realizar a prova de nível médio no turno da manhã, e as 
provas de nível fundamental e nível superior no turno da 
tarde. O número total de inscritos para a prova de nível 
médio foi 250; para nível fundamental, 175; e para nível 
superior, 275. Sabe-se que 50 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e superior, e 15 candidatos fizeram a prova 
para nível médio e fundamental. Qual foi o número total de 
inscritos no concurso da cidade K? 
 
a) 635 candidatos. 
b) 700 candidatos. 
c) 650 candidatos. 
d) 685 candidatos. 
e) 712 candidatos. 
   
 

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

11) Com o Word 2016, é possível: 
 
I. Adicionar imagens, artes e vídeos. 
II. Compartilhar os documentos e trabalhar com outras 

pessoas. 
III. Controlar e revisar alterações. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

12) No sistema operacional Windows 10, ao criar um arquivo 
ou pasta no computador, existem alguns caracteres que não 
são permitidos utilizar em sua nomeação. Dessa forma, 
assinalar a alternativa que apresenta um nome de arquivo 
válido: 
 
a) @meuarquivo 
b) meu:arquivo. 
c) Meu?arquivo? 
d) Meuarquivo!! 
e) <meuarquivo> 
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13) Sobre a utilização de impressoras, considerando-se a 
imagem abaixo, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

 
 
(---) O modelo da impressora é “HP Deskjet 6980 Series”. 
(---) Não há nenhum documento na fila de impressão. 
(---) O formato do papel está configurado para imprimir 

folha A4 em orientação paisagem. 
 
a) E - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - E. 
e) E - C - E. 
 

14) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Processador; Windows 10, Word 2010. 
b) Windows 10; placa-mãe, antivírus. 
c) Antivírus; malware, firmware. 
d) Malware; processador, webcam. 
e) Word 2010; antivírus, Windows 10. 
 

15) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, são alguns dos exemplos de situações envolvendo 
phishing: 
 
I. Páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet Banking. 
II. Páginas falsas de redes sociais ou de companhias aéreas. 
III. Mensagens contendo links para códigos maliciosos. 
IV. Mensagens contendo formulários com campos para 

digitação de dados pessoais e financeiros. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
   

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
16) De acordo com a Constituição Federal, é garantido aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, entre outros, nos seguintes 
termos: 
 
I. É restrita a manifestação do pensamento, sendo 

permitido, em alguns casos, o anonimato.  
II. É livre a expressão da atividade de comunicação, 

independentemente de censura ou licença.  
III. É assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

17) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991, sobre o 
registro de frequência, analisar os itens abaixo:  
 
I. O pagamento será apurado através da frequência pelo 

ponto e pela forma determinada pelo regulamento, 
quando a servidores não sujeitos ao ponto. 

II. Os servidores que registrarem frequência um do outro 
serão passivos à demissão, via inquérito administrativo. 

III. É vedado dispensar o servidor do registro do ponto ou 
abonar faltas ao serviço. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens.  
 

18) Segundo a Lei Municipal nº 2.215/1991, em relação ao 
vencimento e à remuneração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Poderá ser solicitado serviço sem remuneração. 
b) O servidor que não estiver no exercício do cargo poderá 

receber vencimento ou remuneração. 
c) O servidor perderá o vencimento ou remuneração do dia 

se não comparecer ao serviço, salvo os casos previstos 
nessa lei. 

d) O servidor sofrerá desconto no vencimento ou 
remuneração quando licenciado para tratamento de 
saúde. 

e) O servidor não sofrerá qualquer desconto no vencimento 
ou remuneração quando comparecer ao serviço, dentro 
da hora seguinte à marcada para o início do trabalho. 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a NR 01 - Disposições Gerais, o 
gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Sobre o PGR, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A critério da organização, pode ser implementado 

somente por unidade operacional, e não por setor ou 
atividade.   

II. Pode ser atendido por sistemas de gestão, 
independentemente se cumpre as exigências dos 
dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.  

 III. Deve contemplar ou estar integrado com planos, 
programas e outros documentos previstos na legislação 
de segurança e saúde no trabalho. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 
20) Em conformidade com a NR 06 - Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), analisar a sentença abaixo: 
 

Considera-se EPI todo dispositivo ou produto, de uso coletivo, 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho ou 
fora dele (1ª parte). Entende-se como Equipamento 
Conjugado de Proteção Individual todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra 
um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e 
que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho (2ª parte). O EPI, de fabricação nacional ou 
importada, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a 
indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo 
órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (3ª 
parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil, foi instituído, no país, o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) O SUS começou a oferecer somente aos cidadãos 
brasileiros de menor escolaridade e condição social o 
acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. 

(---) Além da realização de consultas, exames e internações, 
o SUS também promove campanhas de vacinação e 
ações de vigilância sanitária, como fiscalização de 
alimentos e registro de medicamentos. 

(---) No SUS, a saúde é vista como “ausência de doença”, os 
esforços e as políticas implementadas são voltadas 
exclusivamente para o tratamento das doenças. 

 

a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

22) Em relação à vigilância e às prioridades em saúde, estão 
incluídas, no conceito de Vigilância em Saúde, as ações de 
vigilância: 
 
I. Das doenças transmissíveis. 
II. Das doenças e agravos não transmissíveis. 
III. Ambiental em saúde. 
IV. Da saúde do trabalhador. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

23) Segundo os fundamentos e as diretrizes da Atenção 
Básica, é CORRETO afirmar que:  
 
a) Não se trabalha na perspectiva de território, e sim na 

união de todos os Municípios, de forma centralizada ao 
Estado.  

b) Possibilita o acesso contínuo a serviços de saúde de 
qualidade somente nos Municípios de maior poder 
aquisitivo. 

c) A adscrição dos usuários é um processo de desvinculação 
de pessoas e/ou famílias a grupos e a 
profissionais/equipes. 

d) Deve coordenar o cuidado, articulando as ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância em 
saúde, entre outros. 

e) Não permite a participação dos usuários como forma de 
ampliar a sua autonomia. 
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24) Sobre as ações de saúde realizadas na Atenção Básica, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Acompanhamento de pré-natal de baixo risco. 
II. Primeiro atendimento às crises hipertensivas e outras 

complicações. 
III. Fornecimento de medicamentos e de métodos 

anticoncepcionais. 
IV. Realização ou referência para exame citopatológico. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 
 
25) Sobre a organização, a direção e a gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS), analisar a sentença abaixo: 
 
As ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja 
diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade crescente 
(1ª parte). É vedado aos Municípios constituir consórcios 
para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam (2ª parte). Serão criadas 
comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas 
ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil (3ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 
26) Em relação à Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
analisar os itens abaixo: 
 
I.  A saúde da família está no primeiro nível de atenção no 

SUS e é considerada uma estratégia primordial para a 
organização e o fortalecimento da Atenção Básica. 

II.  Uma ESF é responsável pela saúde de toda a população 
de um Estado, independentemente da quantidade de 
pessoas.   

III. É composta por equipe multiprofissional que pode conter 
Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 

27) Sobre a notificação compulsória, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) É a comunicação à chefia da unidade diante da 

comprovação de um caso de qualquer doença na 
comunidade. 

b) A comunicação de doença ou agravo ao Ministério da 
Saúde só pode ser realizada pelos Médicos ou 
Enfermeiros. 

c) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 
tenha conhecimento. 

d) A violência contra a mulher não deve ser notificada. 
e) São doenças que devem ser notificadas: diabetes, câncer 

e tuberculose. 
 
 
28) Em relação às atribuições específicas do Agente de 
Combate às Endemias (ACE) nas ações de vigilância em 
saúde, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde.  
b) Diagnosticar e tratar precocemente os agravos/doenças.  
c) Participar das atividades de assistência básica, realizando 

procedimentos clínicos de saúde, regulamentados para o 
exercício de sua profissão. 

d) Realizar, quando indicado, a aplicação de 
larvicidas/moluscocidas químicos e biológicos e a 
borrifação intradomiciliar de efeito residual. 

e) Capacitar membros da equipe quanto à prevenção, ao 
manejo do tratamento, às ações de vigilância 
epidemiológica e ao controle das doenças. 

 
 
29) Em relação à coleta de dados para realização da 
notificação de doenças e agravos, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
________________ é o documento básico de coleta de 
dados, que inclui dados sobre a identificação e a localização 
do estabelecimento notificante, identificação, características 
socioeconômicas, local da residência do paciente e 
identificação do agravo notificado. É utilizada para notificar 
um caso a partir da _______ do agravo, devendo ser 
encaminhada para digitação após o seu preenchimento. 
 
a) Ficha de notificação individual | suspeição  
b) Cadastro e-SUS | confirmação 
c) Notificação on-line | suspeita 
d) Ficha de notificação coletiva | suspeição 
e) Cadastro Nacional de Saúde | existência 
 
 
30) Em relação ao fluxo de transmissão da febre amarela 
urbana, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Macaco  Mosquito silvestre  Homem. 
b) Homem  Aedes aegypti  Homem. 
c) Mosquito silvestre  Homem. 
d) Macaco  Homem. 
e) Homem  Mosquito silvestre  Macaco. 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 
 

 

31) Considerando-se o desenvolvimento e o ciclo de vida do 
Aedes aegypti, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ovo. 
(2) Larva. 
(3) Pupa. 
(4) Adulto. 
 
(---) Quando inativo(a), se mantém flutuando na superfície 

da água. Dura, geralmente, de dois a três dias. É 
composto(a) por cefalotórax e abdômen. 

(---) Fica nas paredes internas dos depósitos que servem 
como criadouros, próximos à superfície da água. É 
branco(a), mas, rapidamente, adquire a cor negra 
brilhante. 

(---) É a fase reprodutora. É escuro, com faixas brancas nas 
bases dos segmentos tarsais e um desenho em forma de 
lira no mesonato. 

(---) É o período de alimentação e crescimento. Sua duração 
depende da temperatura e da disponibilidade de 
alimento. É composta por cabeça, tórax e abdômen. 

 
a) 1 - 2 - 3 - 4. 
b) 4 - 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 4 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 4 - 2. 
e) 1 - 3 - 2 - 4. 
 

32) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) ____________ consiste basicamente na pesquisa 
regular para detecção de focos de Aedes aegypti, sendo 
desenvolvida por meio de diversas estratégias. 
 
a) pesquisa entomológica 
b) tratamento local 
c) estratificação epidemiológica  
d) acondicionamento e transporte de larvas 
e) controle biológico 
 

33) Segundo o Manual de Normas Técnicas - Instruções para 
Pessoal de Combate ao Vetor, em relação aos larvicidas 
utilizados na rotina do Plano de Erradicação do Aedes 
aegypti (PEAa), marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(---) O larvicida Metoprene é um inseticida biológico que 
poderá ser utilizado de maneira rotativa com o 
temephós, evitando o surgimento de resistência das 
larvas a estes produtos. 

(---) O temephós granulado a 1% possui baixa toxicidade 
(empregado em dose inócua para o homem, mas letal 
para as larvas). 

(---) Tanto o temephós quanto o Bacillus turinghiensis 
israelensis (BTI) e o BTI metoprene são agentes de 
controle de mosquitos aprovados para uso em água de 
consumo humano. 

 

a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

34) Em relação à pesquisa entomológica, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 

O(s)/A(s) ___________ são depósitos geralmente feitos de 
barro ou de pneus usados, dispostos em locais considerados 
porta de entrada do vetor adulto, tais como portos fluviais 
ou marítimos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários 
e de carga, etc. Não deve(m) ser instalado(s)/a(s) em locais 
onde existam outras opções para a desova do Aedes aegypti. 
 

a) pesquisa vetorial especial 
b) ovitrampas 
c) tratamento focal 
d) pesquisa em armadilhas (Par) 
e) larvitrampas 
 
 

35) Considerando-se os tipos de tratamento contra vetores, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Residual. 
(2) Espacial.  
(3) Focal. 
 

(---) Refere-se às ações de eliminação de larvas em 
criadouros, usando larvicida. 

(---) Consiste em colocar gotículas pulverizadas do inseticida 
na massa de ar. 

(---) Atua por contato com o inseto e por meio da aplicação 
de grandes partículas do inseticida, que ofereçam 
estabilidade química. O objetivo é atingir o mosquito 
adulto que pousar na área tratada. 

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
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36) Em relação ao reconhecimento geográfico realizado pelo 
Agente de Combate às Endemias, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Nos centros urbanos, onde exista numeração oficial dos 

imóveis, esta identificação será respeitada, devendo-se 
apenas numerar os quarteirões existentes. 

(---) No caso de imóveis com os mesmos números na mesma 
rua (por exemplo: 40, 40, 40), deve-se observar o 
sentido de deslocamento do Agente e a numeração 
básica do imóvel anterior, anotando 40-2, 40-1 e 40. 

(---) Na visita, o servidor iniciará a inspeção começando pela 
parte interna da residência, seguindo sempre pela 
esquerda. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

37) Em relação ao contexto da vigilância epidemiológica da 
febre amarela, analisar a sentença abaixo: 
 
A transmissão da febre amarela ocorre por meio das fezes 
dos triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” ou 
“chupões”. Após a picada, o vetor elimina as fezes, que 
penetram no orifício da picada ou através do ato de coçar 
(1ª parte). A ocorrência de suspeita de febre amarela deve 
ser notificada imediatamente e investigada o mais 
rapidamente possível, pois se trata de uma doença grave e 
de notificação compulsória (2ª parte). Na transmissão 
urbana da febre amarela, o Aedes aegypti é o principal vetor 
e, em ambientes silvestres, os Haemagogus e Sabethes 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª e 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte. 
d) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte. 
e) Totalmente incorreta. 
 

38) Em relação aos procedimentos de segurança, sobre os 
tipos de controle vetorial, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O controle mecânico compreende a repressão de pragas 

utilizando inimigos naturais específicos, como 
predadores, parasitos ou patógenos. 

b) O controle biológico pressupõe ações educativas de 
fundamental importância para o controle de doenças 
transmitidas por vetores. 

c) O controle químico compreende técnicas simples e 
eficazes de saneamento básico e educação ambiental, 
como a coleta e o destino adequados do lixo. 

d) O controle integrado define a combinação de vários 
métodos que relacionam e integram diversas alternativas 
de controle. 

e) O controle químico é a primeira alternativa de controle a 
ser utilizada, uma vez que as ações menos agressivas 
devem ser utilizadas apenas em situações de emergência. 

 

39) Em relação às ações de vigilância epidemiológica, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _________ é a comunicação da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à saúde, feita ao(à) 
_____________, por profissionais de saúde ou por 
__________, para fins de adoção de medidas de intervenção 
pertinentes.  
 
a) denúncia | polícia | qualquer cidadão 
b) contestação pública | Ministério da Saúde | Agente 

Comunitário 
c) advertência | Médico da unidade de saúde | Agente de 

Combate às Endemias 
d) notificação | autoridade sanitária | qualquer cidadão 
e) intimação | Secretaria Municipal de Saúde | Médicos 
 

40) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são insumos 
necessários à segurança do trabalhador durante a aplicação 
de inseticidas. Sobre a indicação do tipo de EPI, conforme os 
riscos, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A máscara semi-facial deve ser utilizada durante a 

preparação da calda e nas aplicações de inseticidas 
espaciais. 

b) A máscara semi-facial também deve ser utilizada durante 
o manuseio de caixas de temephós e a colocação do 
produto em frasco. 

c) É obrigatório utilizar máscara semi-facial durante a 
aplicação do larvicida. 

d) A luva nitrílica não é necessária durante o manuseio dos 
inseticidas (preparação da calda, abastecimento de 
equipamentos, etc), sendo utilizada somente durante a 
aplicação dos larvicidas. 

e) O protetor auricular deve ser utilizado apenas durante a 
preparação de caldas e o abastecimento de 
equipamentos. 
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