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CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E 

AMBIENTAL 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas) horas e 30 

(trinta) minutos. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão 

composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico e Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Observe a placa e atente-se para a palavra “ ESTE”. Segundo a gramática da Língua Portuguesa 

classificamos as palavras em diferentes Classes de Palavras. Nesse sentido, a palavra em questão “ 

ESTE” classifica-se como:   

 

a) Substantivo 

b) Advérbio 

c) Verbo 

d) Adjetivo 

e) Pronome 

2 – Assinale a alternativa na qual há o emprego equivocado do hífen.  

a) Vice-presidente  

b) Micro-ônibus 

c) Guarda-chuva  

d) Couve-flor 

e) Dia-a-dia 

3 – Assinale a alternativa que não apresenta equívoco quanto à concordância verbal. 

a) Hoje é dia 15 de novembro e é sete horas.  
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b) Correr e caminhar faz bem à saúde. 

c) A multidão gritaram durante a assembleia.  

d) Os Estados Unidos é uma ameaça para a China? 

e) Haviam muitas pessoas na sala. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

4 – Um reservatório de água tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas 

internas, em metros, estão indicadas na figura.  

 

Sabendo-se que a capacidade máxima do mesmo é de 9.000 litros, então a medida interna “h” da 

altura do prisma é de: 

a) 1,50 metros 

b) 2,0 metros 

c) 2,40 metros 

d) 3,0 metros 

e) 3,5 metros 

 

5 – Observe as seguintes operações e responda: 

. Onde x, y e z pertencem a .  

Então,  é igual a: 

a) 15 

b)  

c) 11 
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d)  

e) 46 

 

6 – Um capital de R$ 6.400,00 foi aplicado a juros simples e produziu um montante de R$ 7.200,00 

em cinco meses. Nessas condições a taxa de juros aplicada a este capital foi de:  

a) 2,25 % a.m. 

b) 2,44 % a.m. 

c) 2,20 % a.m. 

d) 2,36 % a.m. 

e) 2,50 % a.m. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 – A missão da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) é definida por “produzir, disseminar e 

compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da 

população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de 

inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores centrais.”  

(Disponível em: https://portal.fiocruz.br/fundacao. Acesso em 11 jan. 2021) 

Com relação à Fundação Fiocruz é incorreto:  

a) É uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, localizada 

no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e vinculada ao Ministério da Saúde.  

b) A vacina contra a covid-19 foi desenvolvida exclusivamente pela Universidade de Oxford 

em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e será distribuída globalmente. 

c) Está instalada em 10 estados e conta com um escritório em Maputo, capital de Moçambique, 

na África. Além dos institutos sediados no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem unidades nas regiões 

Nordeste (Pernambuco e Bahia), Norte (Amazonas), Sudeste (Minas Gerais), Centro-Oeste 

(Distrito Federal) e Sul (Paraná). 

d) Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma 

sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e a febre amarela do Rio de Janeiro. 

https://portal.fiocruz.br/fundacao
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e) Em 1987 equipes da Fiocruz isolaram, pela primeira vez no Brasil, o vírus HIV, causador da 

Aids. Com isso, a Fiocruz foi capacitada a integrar a Rede Internacional de Laboratórios para o 

Isolamento e Caracterização do HIV-1, coordenada pelo Programa Mundial de Aids da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

8 – A Bandeira de Santa Catarina é composta de três faixas ............................ de igual largura, sendo 

as das extremidades .......................... e a do centro ........................... ; sobre as faixas, 

um............................ verde-claro representando a vegetação e, no centro desse, as Armas do Estado.  

(Disponível em: https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos Acesso em 10 jan. 2021) 

a) verticais – verdes – vermelha – retângulo  

b) horizontais – vermelhas – branca – losango  

c) verticais – vermelhas – branca  – losango 

d) horizontais – verdes – vermelha  – losango 

e) horizontais – vermelhas  – branca  – retângulo  

9 – O ano de 2020 foi marcado por algumas tensões entre os Três Poderes. Ilustramos a referida 

afirmação com um fragmento publicado em 17 de junho de 2020 no site da BBC: “O recente ataque 

com fogos de artifício por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o prédio do 

Supremo Tribunal Federal (STF) trouxe à tona, de novo, a conturbada relação entre os poderes 

Executivo e Judiciário. (...)”.  

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53071440. Acesso em 16 jan. 2021) 

Quanto aos Três Poderes, o prefeito de Seara, Edemilson Canale e os vereadores fazem parte, 

respectivamente, dos seguintes poderes: 

a) Executivo e Judiciário 

b) Judiciário e Legislativo 

c) Executivo e Legislativo  

d) Legislativo e Legislativo  

e) Legislativo e Judiciário  

https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53071440
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10 – Segundo o site da Agência Brasil “o plano nacional de vacinação apresentado pelo governo em 

dezembro de 2020 não estabeleceu data para o início da vacinação contra a Covid-19, mas a 

estimativa do Ministério da Saúde é que a vacinação comece entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 

2021. A vacinação só pode ocorrer após a liberação, ............................................................. , de uso 

emergencial ou registro para as candidatas. Segundo o ministério, 254 milhões de doses da Fiocruz e 

100 milhões de doses do Butantan já foram negociadas.” 

(Adaptado de: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/ministerio-da-saude-vacinacao-podera-comecar-em-20-de-janeiro Acesso em 16 

de jan. 2021) 

Assinale a alternativa que completa corretamente o excerto: 

a) pelo SUS 

b) pelo Ministério da Saúde  

c) pela municipalidade 

d) pela Anvisa 

e) pela ONU 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 

11 – O sistema de saúde (SUS) foi criado para oferecer a todos os brasileiros o acesso gratuito e 

universal. Assinale a alternativa correta do ano de criação do SUS. 

a) 1987 

b) 1988 

c) 1989 

d) 1986 

e) 1995 

12 – São objetivos da visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde (ACS). Exceto: 

a) Orientar as pessoas sobre os hábitos prejudiciais à saúde. 

b) Identificar as relações familiares entre os membros da família. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/13/plano-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-ponto-a-ponto.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/13/plano-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-ponto-a-ponto.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/29/ministerio-da-saude-diz-que-esta-fazendo-a-sua-parte-e-que-precisa-de-solicitacao-de-registro-dos-laboratorios.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/ministerio-da-saude-vacinacao-podera-comecar-em-20-de-janeiro
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c) Fazer levantamento das doenças crônicas dos componentes da família. 

d) Serve de subsídio para a elaboração de diagnóstico situacional com base na realidade local. 

e) Prescrever medicamentos para membros da família. 

13 – Com relação a Estratégia da Saúde da Família (ESF) a definição a seguir: “É o elo de ligação 

entre a unidade básica de saúde e a comunidade e pode-se dizer que de sua atuação depende 

grande parte do sucesso da estratégia. ” 

a) Função do médico da família. 

b) Função do dentista da família. 

c) Função do enfermeiro da família. 

d) Função do técnico de enfermagem da família. 

e) Função do agente comunitário de saúde. 

14 – De que forma é possível contrair o vírus HIV? Assinale a alternativa correta: 

a) Pelo abraço e ou aperto de mão. 

b) Bebendo água no mesmo copo de alguém que tem o vírus. 

c) Convivendo no domicílio com paciente portador do vírus HIV. 

d) Através da aplicação de vacinas virais. 

e) Através do leite materno. (Mãe portadora do vírus). 

15 – As infecções sexualmente transmissíveis podem ter origens de vários microrganismos 

patológicos. Assinale as infecções que são virais: 

a) Gonorreia, Hepatite B. 

b) HIV, HPV, Gonorreia. 

c) HIV, HPV, Hepatite B. 

d) Aids, Varicela, Rubéola. 
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e) Aids, Gonorreia, Condiloma acuminado. 

16 – Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pandemia é a disseminação mundial de uma 

doença. Até o ano de 2019 o mundo teve cinco pandemias. Assinale a alternativa correta: 

a) Varíola, Cólera, Peste Bubônica, Gripe Espanhola, Gripe Suína (H1N1). 

b) Varíola, AIDS, Gripe Espanhola, Cólera, Corona Vírus. 

c) AIDS, Sarampo, Peste Bubônica, Cólera, Varíola. 

d) Gripe Espanhola, Gripe Suína (H1N1), Peste Bubônica, Varíola, Sarampo. 

e) Corona Vírus, Varíola, Gripe Suína (H1N1), Peste Bubônica, Cólera. 

17 – O Aedes Aegypti e o responsável pela transmissão da dengue. Assinale a alternativa que 

descreve suas características:  

a) Tamanho pequeno, de cor marrom médio, possui uma lista curva branca no dorso, patas com 

listas brancas. 

b) Tamanho pequeno, de cor marrom médio, possui uma lista longitudinal branca no dorso, 

patas com listas brancas. 

c) Tamanho pequeno, de cor preta, possui lista curva branca no dorso, patas com listas brancas. 

d) Tamanho pequeno, de cor preta, possui lista branca longitudinal no dorso, patas com listas 

brancas. 

e) Tamanho pequeno, de cor preta, com tórax com pintas brancas, patas com listas brancas. 

18 – São sintomas da dengue, assinale a alternativa correta: 

a) Febre alta, dor atrás dos olhos, dor muscular intensa. 

b) Febre alta, dor articular intensa, vômito. 

c) Febre baixa, manchas vermelhas pelo corpo com coceira, inchaço nas articulações. 

d) Febre alta, dor de cabeça intensa, pele amarelada. 

e) Febre baixa, manchas vermelhas pelo corpo com coceira, inchaço articular. 
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19 – Na área urbana a febre amarela é transmitida por um mosquito, assinale a alternativa correta: 

a) Anopheles. 

b) Aedes albopictus. 

c) Aedes aegypti. 

d) Mosquito palha. 

e) Culex. 

20 – Várias doenças são preveníveis através de vacina. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Varicela. 

b) Rubéola. 

c) Malária. 

d) Difteria. 

e) Coqueluche. 

 


