PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
PROVA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia este poema, de Ferreira Gullar:
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça,
água na pele,
flor que se dissolve na boca.
Mas este açúcar não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira
dono da mercearia.
Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome.
Aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
(Dentro da noite veloz. São Paulo : Círculo do Livro, p. 51-2)

O poema retrata inicialmente uma situação cotidiana. Segundo o texto, assinale a alternativa correta:
a) O açúcar é produzido pelos trabalhadores rurais numa usina de Pernambuco ou do Rio de
Janeiro.
b) O consumidor deste açúcar vive em Ipanema (Rio de Janeiro).
c) Existe no poema uma contraposição entre duas realidades.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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2. Verbos regulares são aqueles que seguem um modelo de conjunção, não apresentando alteração
nem no radical nem nas desinências. Das alternativas abaixo, qual delas corresponde a um verbo
regular:
a) caber - trazer
b) ver - ir
c) amar - partir
d) dar - dizer
3. No verso: “...e afável ao paladar...”, o adjetivo destacado pode ser substituído por:
a) agradável – cortês
b) fácil - desafável
c) delicioso - áspero
d) doce – acerado
4. Assinale a sequência correta de palavras paroxítonas acentuadas:
a) táxi – café – sofá - remédio
b) cipó – ímãs – órfãos - júri
c) tríceps – ágil – mártir - possível
d) zoológico – divisível – lógica - vatapá
5. Observe o emprego da vírgula e assinale a alternativa incorreta:
a) Gosto de rosas, cravos, orquídeas e samambaias.
b) Vera minha amiga, da escola, me recomendou este livro.
c) Carolina, durma bem.
d) À noite, costumo dar uma volta de bicicleta com meu filho.
______________________________________________________________________________
PROVA DE MATEMÁTICA
6. No final de julho, Ana comprou um presente para o Dia dos Pais. Ela pagou 50% do valor à vista, e
a outra parte foi dividida em 4 parcelas iguais. Sabendo que cada parcela é de R$ 12,00, qual foi o
valor que Ana pagou à vista?
a) R$ 96,00
b) R$ 52,00
c) R$ 12,00
d) R$ 48,00
7. São dadas as equações 10y + 4 = 16y – 8 e 9x – 4 = 6x + 8. Pede-se qual o valor de y e x:
a) 2 e 4
b) 8 e 2
c) 4 e 8
d) nenhuma das alternativas
8. Uma rua tem 600m de comprimento e está sendo asfaltada. Em 6 dias foram asfaltados 180m da
rua. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo, em quantos dias o trabalho estará
terminado?
a) 12 dias
b) 14 dias
c) 16 dias
d) 18 dias
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9. Três amigos saíram juntos para pescar. Eles precisam atravessar um rio com um barco que
suporta, no máximo, 140kg de carga. Os amigos têm 50kg, 80kg e 100kg cada um. Como eles
podem fazer a travessia no menor número de viagens? Lembre-se de que o barco precisa de pelos
menos 1 pessoa para levá-lo de uma margem a outra do rio. Com base nestas informações, assinale
a alternativa correta.
a) Serão necessárias 4 viagens;
b) Serão necessárias 6 viagens;
c) Serão necessárias 3 viagens;
d) Serão necessárias 5 viagens;
10. Bruna mediu a temperatura por sete dias seguidos, sempre ao meio-dia. Depois, ela representou
no gráfico de linha os valores encontrados. Entre quais dias seguidos da semana houve a maior
queda na medida de temperatura ao meio dia. Observe o gráfico abaixo e responda a alternativa
correta:

Temperaturas em 1 semana
36
32

Temperatura (em ºC)

28
24
20
16
12
8
4
0
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Domingo

Dia da Semana

a) segunda-feira e terça-feira
b) terça-feira e quarta-feira
c) quarta-feira e quinta-feira
d) nenhuma das alternativas
_________________________________________________________________________________
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com Art. 7º da Lei nº 8.080/1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, exceto:
a) centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
b) integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema;
c) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
d) participação da comunidade;
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2013

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
PROVA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

12. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Suas ações, também se destinam a garantir às
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Neste sentido, a saúde tem
como fatores determinantes e condicionantes, entre outros: Assinale a alternativa correta.
a) a alimentação, a moradia, o saneamento básico e o meio ambiente;
b) o trabalho, a renda e a educação;
c) o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais;
d) todas as alternativas estão corretas.
13. A que campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS refere-se este conceito:
“...conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
Assinale a alternativa correta:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador;
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica
14. A Promoção da Saúde é uma das estratégias do setor saúde para buscar a melhoria da
qualidade de vida da população. São objetivos da Promoção da Saúde:
I – Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção hospitalar.
II – Reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde
III – Favorecer a preservação do meio ambiente
IV – Estimular a adoção de modos de viver não-violentos.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II são verdadeiras
b) I, II, IV são verdadeiras
c) I e IV são verdadeiras
d) II, III e IV são verdadeiras.
15. A presença contínua de uma doença ou agente infeccioso em uma determinada zona geográfica,
temos uma:
a) Epidemia.
b) Pandemia.
c) Endemia.
d) Surto epidêmico.
16. A vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo; desastres de origem natural,
substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, e ambiente de trabalho.
Estão relacionados a:
a) Vigilância em saúde do trabalhador
b) Vigilância em saúde clínica
c) Vigilância em saúde ambiental
d) Vigilância em saúde epidemiológica

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2013

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL
PROVA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
17. Sobre a Visita Domiciliar é correto afirmar:
I. É uma atribuição exclusiva do Agente de Endemias
II. É uma forma de aproximação da equipe de saúde do contexto de vida das famílias.
III. É um momento único no estabelecimento do cuidado aos usuários da comunidade.
IV. Toda a equipe de saúde faz uso desta prática.
a) Apenas II, III e IV
b) Apenas II e IV
c) Apenas I e III
d) Todas as alternativas estão corretas.
18. Dentre as ações do Agente de Combate das Endemias assinale a alternativa incorreta:
a) Mapear seu território de atuação quanto aos agravos, fatores de risco e outras informações
relevantes relacionadas à saúde da população.
b) Incentivar à população ao uso de medicamentos.
c) Vistoriar imóveis para identificar situações de risco ambiental e à saúde.
d) Orientar a população quanto à guarda responsável de animais domésticos e animais peçonhentos.
19. O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de
_______________, prevenção e controle de _____________ e ____________ da saúde
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Assinale a alternativa correta:
a) epidemiologia - dengue - educação
b) vigilância – endemias - prevenção
c) vigilância - doenças - promoção
d) epidemiologia – doenças – orientação
20. O acesso ao saneamento básico é considerado um importante fator no desenvolvimento
socioeconômico dos países e na qualidade de vida das pessoas, compreende os Serviços de Saúde
Básicos:
a) Abastecimento de água
b) Coleta de Resíduos Sólidos
c) Esgotamento Sanitário
d) Todas as alternativas estão corretas
21. Sobre a Cidadania é correto afirmar:
a) Conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em
que vive.
b) Conjunto de princípios ou padrões de conduta.
c) Conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício profissional.
d) Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo.
22. É a emissão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos em volume superior à capacidade de
absorção do ambiente. Também é a causada pelo lançamento de substâncias estranhas à natureza,
como os inseticidas.
a) Desertificação
b) Ecossistema
c) Poluição
d) Erosão
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23. Considerado instrumento importante para a troca de informações vinculadas às necessidades
particulares de cada indivíduo, favorecendo, desta forma, atividades educativas e mais humanizadas.
Assinale a alternativa correta:
a) Quadro de Acompanhamento
b) Roteiro preventivo
c) Questionário exploratório
d) Visita domiciliar
24. O controle da dengue na atualidade é uma atividade complexa, tendo em vista os diversos
fatores externos ao setor saúde, que são importantes determinantes na manutenção e dispersão
tanto da doença quanto de seu vetor transmissor. Dentre esses fatores assinale V para verdadeiro e
F para falso:
( ) o surgimento de aglomerados urbanos;
( ) inadequadas condições de habitação;
( ) regularidade no abastecimento de água;
( ) destinação imprópria de resíduos;
( ) o crescente trânsito de pessoas e cargas entre países
( ) as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global.
a) V, V, F, V, V, V
b) F, V, V, F, F, V
c) F, V, V, F, V, F
d) V, V, F, V, V, F
25. Sobre a Leptospirose assinale a alternativa correta:
a) Doença infecciosa aguda, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti infectado pelo vírus.
b) Doença aguda transmissível, com lesões que formam placas na amígdalas, laringe e nariz.
c) Zoonose de alta importância, sendo uma doença infecciosa aguda, de caráter epidêmico,
que acomete o homem e os animais.
d) Doença infecciosa intestinal aguda, que se manifesta com intensidade variada.
26. A Doença de Chagas é transmitida através das fezes:
a) Carrapato;
b) Barbeiro
c) Caramujos.
d) nenhuma das alternativas.
27. Sobre as medidas preventivas da Leishmaniose Visceral, também conhecida como a “Doença do
Cachorro”, assinale a alternativa correta:
1) Dirigidas ao homem
(
) Controle da população canina errante.
2) Dirigidas ao vetor
(
) Estimular as medidas de proteção
individual, tais como o uso de repelentes e de
3) Dirigidas à população canina
mosquiteiros de malha fina, bem como evitar
se expor nos horários de atividade do vetor.
(
) Saneamento ambiental. Desencadear
medidas simples para reduzir a proliferação de
vetor, como limpeza urbana, eliminação de
resíduos sólidos orgânicos e destino adequado
dos mesmos, eliminação de fonte de umidade.
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a) 3, 2 e 1
b) 1, 3 e 2
c) 2, 1 e 3
d) 3, 1 e 2
28. Sobre a Malária assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Infecção causada pelo mosquito Aopheles.
( ) É considerado caso suspeito, toda pessoa que apresente febre seja residente ou tenha se
deslocado para área onde haja transmissão de Malária.
( ) A principal medida de controle é a vacinação.
( ) Todo caso suspeito de Malária deve ser notificado as autoridades de saúde.
a) V, V, V, F
b) F, F, V, V
c) F, V, F, V
d) V, V, F, V
29. A dengue é uma doença infecciosa causada por:
a) Vírus.
b) Parasita.
c) Bactéria.
d) Nenhuma das alternativas.
30. Esta doença também é conhecida como Xistose, Xistosa, Doença do Caramujo e Barriga D`
Água. Assinale a alternativa correta:
a) Leishmaniose Visceral
b) Esquistossomose
c) Leishmaniose Tegumentar
d) Doença de Chagas
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