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CADERNO DE PROVAS
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS
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DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-a.
2. A prova terá duração máxima de 4 horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas,
usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de respostas,
devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada
RASCUNHO e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/, bem como disponibilizados no Quadro de
Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas,
a partir das 13horas do dia 14 de março de 2022.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no espaço
indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de respostas.

CARTÃO RESPOSTA

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!
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I – LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES A ELE REFERENTES.
A delicada cesariana feita em bebê para retirar feto “gêmeo”.
Mônica Veja estava no sétimo mês de gestação quando o médico notou algo muito raro em um
exame de ultrassom. As imagens mostravam dois cordões umbilicais, mas Mônica não estava
grávida de gêmeos. Era sua própria bebê, Itzamara, que carregava um feto no abdômen. O feto
carregando um feto foi identificado em Barranquilla, na Colômbia. Especialistas calculam que a
probabilidade desse tipo raro de gravidez é de uma a cada 500 mil nascimentos. O cirurgião
Miguel Parra contou à Rádio Caracol que esse fenômeno é conhecido como fetus in fetu e, se não
for identificado a tempo, pode colocar em risco a gravidez. O médico explica que o irmão gêmeo
se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. Esse tipo de gravidez
normalmente é gerada a partir de um único zigoto, formado por um óvulo a um espermatozoide.
(Fonte adaptada. https//g1.globo.com. Acesso em 05 de julho de 2019).
1. Assinale a alternativa em que o tempo destacado exerce corretamente função de sujeito da
oração:
a) “Mónica Vega estava no sétimo mês de gestação...” (linha 1).
b) “As imagens mostravam dois cordões umbilicais, [...]” (linha 2).
c) “O feto carregando um feto [...]” (linha 4).
d) “O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, [...]” (linha 8).
2. É correto afirmar que o termo “normalmente” (linha 09) exerce função morfológica de:
a) Advérbio.
b) Preposição.
c) Pronome.
d) Conjunção.
3. Se o verbo “estava” (linha 1) fosse conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito maisque-perfeito do indicativo, a alternativa correta seria:
a) Estávamos.
b) Estivera.
c) Estivéramos.
d) Estaremos.
4. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra
“sétimo” (linha 1):
a) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.
b) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em “s”.
c) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s”.
d) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos ou não de “s”.
5. Passando a oração “...calço a meia furada.” para a voz passiva, temos, sem prejuízo do
sentido:
a) Tenho calçado a meia furada.
b) A meia furada foi calçada.
c) A meia furada é calçada por mim.
d) A meia furada calçou-se.
6. Assinale a oração em que a concordância verbal está incorreta.
a) “Assim como todos, nós sabemos a dor de uma saudade”.
b) “Nenhum de nós sabemos”...
c) “Quantos dentre vós tomareis parte da passeata?”
d) “Qual de nós pode ser acusado de traição?”
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NOÇÕES DE INFORMATICA
7. Por meio do Google Chrome 78, em sua configuração padrão, um ACS deseja imprimir uma
página sendo exibida, para fazer um registro. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por
teclado usado para imprimir a página.
a)Ctrl + P
b) Ctrl + U
c) Ctrl + I
d) Alt + J
8. Analise a imagem, a seguir, retirada do Windows 7: Este ícone representa:
a) Um aplicativo.
b) Uma Pasta.
c) Um Programa.
d) Uma Compactação.
9. No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, ao selecionarmos um texto e
pressionarmos a combinação de teclas CTRL+C, o texto selecionado é copiado para
a) o spool de impressão.
b) um servidor na internet.
c) outro computador na rede.
d) a Área de Transferência.
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10. 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. Sendo assim,
sobre o controle mecânico da dengue, assinale a alternativa CORRETA:
a) Consiste na aplicação de normas de conduta regulamentadas por instrumentos legais
de apoio às ações de controle da dengue.
b) Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo
como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de
criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS,
prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
c) Consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do vetor nas
fases larvária e adulta.
d) Consiste no mecanismo de atuação baseado na produção de endotoxinas proteicas
que, quando ingeridas pelas larvas, provoca sua morte.
11. De acordo com a nº Lei 11.350/06, são atribuições dos Agentes de Combate a
Endemias o exercício das seguintes atividades, EXCETO:
a) vigilância em saúde
b) prevenção de doenças
c) promoção da saúde
d) tratamento de doenças

12. Consiste em uma das atribuições aos agentes de controle de endemias:
a) Fazer indicação dos medicamentos a serem utilizados no tratamento de doenças endêmicas.
b) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o
controle de vetores.
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c) Realizar exames profiláticos em pacientes com doença de notificação não compulsória.
d) Solicitar exames complementares, quando necessário.

13. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de
1990, consiste no conjunto de ações e de:
a) Serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos públicos e instituições privadas
municipais em todo o Brasil.
b) 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.
c) Serviços de saúde e de proteção ambiental de iniciativa do governo federal e
operacionalizados pelos governos municipais.
d) Serviços de saúde e bem-estar social, prestados por órgãos públicos e instituições privadas
nas esferas federal, estaduais e municipais

14. O Agente de Combate às Endemias, em conformidade com as diretrizes do SUS e
sob supervisão do gestor de cada ente federado, tem como atribuição o exercício de
atividades de
1- Vigilância de doenças;
2- Prevenção e Controle de doenças;
3- Promoção da saúde;
4- Participação em ações que fortaleçam o setor saúde.
Das atividades relacionadas nos itens de 1 a 4, qual não é atribuição do Agente de
Combate às Endemias?
a) Atividade 1
b) Atividade 2
c) Atividade 3
d) Atividade 4

15. Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de
Gestão, do Ministério da Saúde, é considerada idosa a pessoa
a) com 60 anos ou mais.
b) com 65 anos ou mais.
c) acima dos 70 anos.
d) acima dos 75 anos.

16. A raiva humana é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite
progressiva aguda com uma letalidade de 100% e alto custo na assistência às pessoas
expostas ao risco de adoecer e morrer.
Em relação ao seu reservatório no ciclo urbano, assinale a alternativa que
indica corretamente a principal fonte de infecção.
a) O cão e o gato
b) As raposas e coiotes
c) Os guaxinins e macacos
d) Os bovinos e equinos

17. Em relação a medidas de prevenção para o controle de endemias e epidemias, o
controle do vetor Aedes aegypti é fator primordial na prevenção das doenças:
a) Leishmaniose e raiva humana.
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b) Esquistossomose e filariose.
c) Tuberculose e hanseníase.
d) Dengue, chikungunya e zika.

18. Uma _____________ surge quando uma doença subitamente apresenta uma
incidência maior do que o normal em uma determinada população. Em seguida, a taxa
de morbidade, a taxa de mortalidade ou ambas se tornam altas o suficiente para
constituir um problema de saúde pública.
Completa corretamente a lacuna:
a) endemia.
b) pandemia.
c) epidemia.
d) multidemia.

19. Quais são os princípios éticos que o agente deve utilizar para desenvolver as
atividades que englobam a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas?
a) Solidariedade e honestidade.
b) Solidariedade e confidencialidade.
c) Privacidade e confidencialidade.
d) Privacidade e solidariedade.

20. Os Agentes de Combate a Endemias desenvolvem várias atividades para auxiliar a
população a prevenir e controlar diversas doenças. Sobre a febre amarela é correto
afirmar que:
a) A principal forma de transmissão é através de água e alimentos contaminados pelo mosquito
e pela bactéria.
b) O vírus é transmitido por mosquitos culícideos (Culex) na forma urbana da doença.
c) Os macacos na floresta são o principal reservatório do vírus da febre amarela.
d) O vírus sofreu mutação e, portanto a vacina não é mais eficiente.

21. Cacilda é uma Agente de Combate a Endemias e encontrou vários focos de
proliferação de mosquitos Aedes aegypti numa residência. Qual é a atitude correta que
Cacilda deve tomar, segundo as leis que regem sobre sua função?
a) Cacilda deve, apenas, combater os focos encontrados.
b) Cacilda deve combater os focos encontrados e encaminhar os responsáveis da residência para
um curso obrigatório sobre prevenção e cuidados.
c) Cacilda, além de combater os focos encontrados, deve atualizar o cadastro de base de imóvel
para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças.
d) Caso o número de focos ultrapasse o limite máximo designado pelo município, Cacilda pode
solicitar que a casa seja interditada e seus residentes apenas poderão voltar quando a situação
esteja controlada.

22. As arboviroses são um sério problema de saúde pública no mundo. É um exemplo
de arbovirose:
a) HIV
b) H1N1.
c) Ascaris.
d) Chikungunya.
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23. A visita domiciliar é uma das principais ações desenvolvidas pelos agentes de
combate a endemias (ACE). Em relação as visitas domiciliares, é INCORRETO afirmar
que:
a) A visitação é também realizada em imóveis comerciais e terrenos baldios.
b) Os ACEs não passam por supervisão direta ou indireta.
c) As visitas domiciliares são precedidas de ações de planejamento, preparação e organização
das atividades, e têm por base o território de atuação.
d) A presença regular dos ACE nas residências em áreas prioritárias é uma importante medida
para a promoção de informações que possam favorecer a mudança de comportamento.

24. A função do agente de combate a endemias, em relação à profilaxia e controle da
Dengue baseia-se fundamentalmente:
a) Na vacinação.
b) Na quimioterapia antiviral em casos suspeitos.
c) No isolamento de casos confirmados.
d) No combate ao mosquito Aedes aegyptii.

25. O Agente de Combate às Endemias é um profissional fundamental para o controle
de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na
Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e trabalhando sempre em
parceria com o ACS. Como estão em contato permanente com a comunidade onde
trabalham, os agentes conhecem os principais problemas da região e pode envolver a
população na busca da solução dessas questões. Todos os instrumentos abaixo podem
ser utilizados para coletar as informações na comunidade:
(Fonte: Curso Introdutório Presencial para Agentes de Combate às Endemias, 2016).
a) Apenas reuniões comunitárias.
b) Termômetro, fita métrica e termostato.
c) Mapa da comunidade, luxímetro e reuniões comunitárias.
d) Visita domiciliar/entrevista, cadastro dos domicílios, mapa da comunidade e reuniões
comunitárias.

