
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 07 (sete) Português, 04 (quatro) Matemática, 

04 (quatro) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (07 questões) 
 

(Texto 01) 
 

 
 
QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, ao perguntarmos a um estrangeiro sobre sua cidade: 
 
(A) O nacionalismo é mais marcante que sobre sua pátria, pois se relaciona a suas origens e à sua alma. 
(B) Serão lembrados fatos históricos relacionados, principalmente de cidades importantes. 
(C) Deixa-o mais à vontade, com sentimentos mais leves, que perguntarmos sobre o seu país. 
(D) Preenche a sua alma com o peso do passado gigantesco da cidade e das lembranças da infância. 
 
QUESTÃO 02. A palavra que não pode substituir no Texto 01 o termo “sensato” (linha 2) é: 
 
(A) Prudente 
(B) Cauteloso 
(C) Ponderado 
(D) Importuno 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 01 é acentuada pela mesma regra 

gramatical que a palavra “inglês” (linha 1): 
 
(A) “é” (linha 2) 
(B) “você” (linha 10) 
(C) “alguém” (linha 14) 
(D) “impérios” (linha 17) 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical da palavra 

“sobre” (linha 2): 
 
(A) É preciso ter coragem para a luta. 
(B) Este dicionário é mais completo. 
(C) O discurso veio depois das críticas. 
(D) Comprei o bolo para você. 
 
  



QUESTÃO 05. Analise o período abaixo retirado do Texto 01 e assinale a alternativa incorreta: “Se quer sondar 
sua alma, pergunte sobre sua cidade.” (linhas 7 e 8) 

 
(A) A conjunção “Se” poderia ser corretamente substituída por “Caso”, mantendo o sentido condicional da 

frase. 
(B) A forma verbal “pergunte” está conjugada no tempo presente do modo indicativo. 
(C) A expressão “sua alma” é utilizada para completar o sentido do verbo “sondar”. 
(D) Os pronomes possessivos “sua” utilizados no trecho referem-se ao estrangeiro anteriormente citado pelo 

autor. 
 
QUESTÃO 06. Em relação à pontuação, analise as opções de reescrita do trecho abaixo retirado do Texto 01 e 

assinale a alternativa correta: “Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o 
estrangeiro a falar de sua pátria.” (linhas 5 a 7). 

 
I. Para evitar desconforto (uma especialidade dos diplomatas), não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
II. Para evitar desconforto – uma especialidade dos diplomatas –, não incite o estrangeiro, a falar de sua pátria. 
III. Para evitar desconforto: uma especialidade dos diplomatas, não incite o estrangeiro a falar de sua pátria. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 07. Os verbos que são caracterizados por sofrerem alterações no radical ou nas desinências e não 

seguem um modelo de conjugação são denominados: 
 
(A) Verbos regulares 
(B) Verbos anômalos 
(C) Verbos defectivos 
(D) Verbos irregulares 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

QUESTÃO 08. Uma professora precisa distribuir 5 dúzias de cadernos para 15 alunos. Quantos cadernos ela deve 
distribuir para cada aluno? 

 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
 
QUESTÃO 09. Juliana tem R$ 20,00. Ela vai a uma doceria e compra um bolo, que custa R$ 14,50 e compra ainda 

uma dúzia de balas, que custam R$ 0,15 cada. Após essa compra, quanto ainda sobra pra Juliana? 
 
A) R$ 2,50 
B) R$ 3,80 
C) R$ 3,30 
D) R$ 3,70 
 
QUESTÃO 10. Um helicóptero está a 300m de altura, quando precisa fazer uma manobra, onde sobe 50 m e logo 

em seguida desce 20 m. Qual a altura do helicóptero após essa manobra? 
 
(A) 320 metros 
(B) 330 metros 
(C) 350 metros 
(D) 370 metros 
 



QUESTÃO 11. Alice faz 240 brigadeiros em 4 horas. Quantos brigadeiros ela faz por hora? 
 
(A) 60 brigadeiros 
(B) 62 brigadeiros 
(C) 68 brigadeiros 
(D) 70 brigadeiros 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (04 questões) 
 

QUESTÃO 12. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 13. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 

(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 14. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 

(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 

(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (15 questões) 
 

QUESTÃO 16. Das medidas de prevenção da Malária, o Agente de Combate às Endemias (ACE) deve orientar a 
comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e ordenamento do meio ambiente para 
combater o vetor na fase imatura. Com relação à essas medidas assinale a alternativa correta : 

 
(A) Drenagem de pequenos criadouros. 
(B) Aterro de criadouros. 
(C) Diminuição do fluxo da água. 
(D) Limpeza da vegetação aquática. 



 
QUESTÃO 17. Com relação aos criadouros vinculados ao armazenamento de água é correto afirmar: 
 
(A) São classificados em dois subgrupos em função da sua importância para o controle do vetor e pela 

necessidade da adoção de intervenções específicas para cada um dos subgrupos. Em um subgrupo estão 
incluídas as caixas d’água elevadas ligadas à rede pública e/ou sistema de abastecimento particular (poço, 
cisterna, mina). No outro subgrupo estão incluídos todos os demais recipientes utilizados para 
armazenamento da água destinada a suprir o consumo doméstico. 

(B) Estão incluídos todos os pequenos depósitos domésticos que possam armazenar água, como por exemplo: 
vasos e frascos com plantas, pratos e pingadeiras colocados sob o vaso, alguidar, gamelas, bacias e outras 
peças utilizadas em cerimônias religiosas, recipientes de degelo sob geladeiras, recipientes de coleta de água 
em bebedouros, pequenas fontes ornamentais, bebedouros de pequenos animais, caixa de ar condicionado 
etc. Esse grupo de recipientes recebe a denominação ‘móvel’. 

(C) Nesse grupo incluem-se os recipientes permanentes, como calhas e ralos, bem como os tanques colocados 
em obras, em borracharias, floriculturas e em grandes hortas, além de bebedouros fixos para grandes 
animais. 

(D) É subdividido em dois subgrupos em função da adoção de medidas específicas para cada caso. Em um 
subgrupo estão incluídos os pneus e outros materiais rodantes, como câmara de ar e manchões. No outro 
subgrupo estão os recipientes existentes no lixo (resíduos sólidos), bem como sucatas abandonadas em 
pátios ferroviários e portuários, em ferros-velhos e em entulhos de construção. 

 
QUESTÃO 18. São atribuições do ACE no controle da dengue: 
 
I.  Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice. Realizar a eliminação de criadouros. 

Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico. Orientar a 
população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores. 

II. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação. Repassar ao 
supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados. Manter atualizado o 
cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona.  

III. Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos. Deixar seu 
itinerário diário de trabalho. Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. Realizar visita 
domiciliar para inspeção de depósitos. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 19. São chamados Equipamentos de Proteção Individual – EPI, todo o objeto que possa proteger o 

trabalhador, evitando o contato com agentes tóxicos, exposição a ruídos, objetos perfurantes, entre outros. 
São classificados como EPI, exceto: 

 
(A) Luvas de látex, máscaras e óculos de proteção. 
(B) Extintores de incêndio, borrifadores e aventais descartáveis. 
(C) Botas de borracha, capacetes e avental. 
(D) Protetor auricular, visor facial, luvas de borracha. 
 
QUESTÃO 20. Uma proposta de ação voltada à prevenção de doenças, por meio de mudanças de 

comportamentos ou de esclarecimentos quanto às atividades que oferecerem riscos à saúde dos cidadãos, 
atuando ainda no controle de doenças por meio da orientação ao uso adequado dos serviços oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é definido como: 

 
(A) Promoção à Saúde. 
(B) Prevenção específica. 
(C) Educação em Saúde. 
(D) Diagnóstico precoce. 
 



QUESTÃO 21. O controle de endemias foi descentralizado para os municípios, adotando-se a prevenção e a 
estratégia de Controle Integrado da Doença, com prioridade no cuidado ao indivíduo com diagnóstico 
precoce e preciso, além de tratamento imediato e adequado. Nos municípios é indispensável o trabalho 
integrado dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, tendo como referência as unidades 
básicas de saúde e:  

 
(A) O Programa Saúde da Família. 
(B) O Sistema Único de Saúde (SUS). 
(C) A Atenção Básica de Saúde. 
(D) As Políticas Públicas de Saúde. 
 
QUESTÃO 22. Com relação às medidas preventivas adotadas para Leptospirose é incorreto afirmar: 
 
(A) Armazenar o lixo em sacos plásticos e em recipientes bem tampados, para a coleta. 
(B) Realiza sempre limpeza dos quintais; Armazenar os alimentos em lugares protegidos dos ratos. 
(C) Evitar contato com águas provenientes de enchentes e esgotos; Fechar os buracos existentes entre paredes. 
(D) Utilizar roupas que protejam pernas e braços, colocar telas em portas e janelas, uso de repelentes. 
 
QUESTÃO 23. A malária, também conhecida como paludismo, maleita, impaludismo e febre terçã ou quartã, 

doença infecciosa febril aguda causada por parasita unicelular. É causada por protozoários, do gênero: 
 
(A) Treponema. 
(B) Plasmodium. 
(C) Tripanossoma. 
(D) Schistossoma. 
 
QUESTÃO 24. Dos sintomas causados em seres humanos pela leptospirose, o ACE deverá identificar como 

suspeito se o indivíduo apresentar: 
 
(A) Febre alta; Diarréia; Dores de cabeça; Coceiras pelo corpo; Falta de apetite; Cansaço; Olhos avermelhados. 
(B) Febre alta; Diarréia; Dores de cabeça; Dores musculares; Náuseas;  Vômitos; Coceiras pelo corpo. 
(C) Febre alta; Calafrios; Dores de cabeça; Dores musculares; Náuseas; Vômitos; Olhos avermelhados. 
(D) Febre alta; Calafrios; Coceiras pelo corpo; Dores nas articulações; Náuseas; Vômitos; Olhos avermelhados. 
 
QUESTÃO 25. Após enchentes que afetem a caixa d’água, o ACE deverá orientar sua comunidade de referência 

á esvaziar a caixa d' água e realizar a limpeza das paredes e fundo do recipiente, após a limpeza adicionar:  
 
(A) 1 litro de água sanitária para cada 1000 litros de água no reservatório. 
(B) 5 litro de água sanitária para cada 1000 litros de água no reservatório. 
(C) 1 litro de água sanitária para cada 5000 litros de água no reservatório. 
(D) 5 litro de água sanitária para cada 5000 litros de água no reservatório. 
 
QUESTÃO 26. Para minimizar o risco de transmissão da Leishmaniose, algumas medidas preventivas de 

ambientes individuais ou coletivos devem ser estimuladas pelo ACE, tais como:   
 
I. Utilização de repelentes; Manter a casa e o quintal sempre limpos; Depositar o lixo adequadamente; Uso de 

mosquiteiros. 
II. Poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, para diminuir o sombreamento do solo e evitar as 

condições favoráveis; Realizar limpeza dos ambientes que ficam os animais domésticos. 
 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Os itens I e II estão corretos. 
(D) Nenhum dos itens estão corretos. 
 
  



QUESTÃO 27. Na área urbana, o cão (canis familiaris) é a principal fonte de infecção da Leishmaniose. A enzootia 
canina tem precedido a ocorrência de caos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no 
homem. São sinais aparentes de cães infectados: 

 
(A) Febre irregular de longa duração. 
(B) Barriga inchada. 
(C) Unhas quebradiças, pequenas e com quedas frequentes. 
(D) Lesões na pele, lacrimejamento. 
 
QUESTÃO 28. “__________________________expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de 

análise e decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de 
realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação 
e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.” Completa corretamente a lacuna do texto a 
alternativa: 

 
(A) Gestão participativa. 
(B) Cogestão. 
(C) Humanização. 
(D) Atenção básica. 
 
QUESTÃO 29. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem 

mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas, é a estratégia da política 
de humanização denominada: 

 
(A) Ambiência. 
(B) Clínica compartilhada. 
(C) Clínica ampliada. 
(D) Valorização. 
 
QUESTÃO 30. Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, as ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras 

Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde 
- SUS permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para 
transferência de: 

 
(A) Informação. 
(B) Dados estatísticos. 
(C) Tecnologia. 
(D) Imóveis. 

 
 
 


