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CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS EPIDEMIAS 

 
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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 de 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 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. 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 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

01 – Analise o título da reportagem a seguir: 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://cryptoid.com.br> Acesso em 08 de setembro de 2021) 

Sobre a palavra “porquê” empregada acima, assinale a alternativa correta: 

a) Está ligando duas orações coordenadas, sendo que a segunda justifica a ideia contida na 

primeira. 

b) Exerce função morfológica de substantivo, com sentido de “causa de um fato, motivo, 

razão”. 

c) Está iniciando orações subordinadas que exprimem circunstância adverbial da oração 

principal. 

d) Está incorretamente empregado, uma vez que o correto, no devido contexto, é “por que”. 

e) Poderia ser corretamente substituído por “por quê”, sem prejuízos da correção gramatical e 

contextual. 

 

02 – Há erro de colocação pronominal na seguinte alternativa: 

a) Não me subestime! 

b) Ninguém se manifestou. 

c) Dê-me um cigarro! 

d) Me espere, por favor! 

e) Nunca o vi assim. 

 

03 – Há voz ativa na seguinte oração: 

a) Leram-se os livros. 

b) Os livros foram lidos pelos alunos. 

c) Eu fiz um projeto lindo. 

d) O chapéu foi comprado pelo meu filho. 

e) O bolo foi comido por mim. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise o triângulo retângulo a seguir: 

 

Os valores de “a”, “b” e “c” acima podem ser descobertos pelo Teorema de Pitágoras. Assim sendo, é 

correto afirmar que para descobrir o valor de “c”, basta realizar o seguinte cálculo:  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

05 – Se o valor de R$ 4.000,00 será dividido de maneira proporcional à idade de João (10 anos) e 

Maria (15 anos), é correto afirmar que cada um receberá, respectivamente: 

a) R$ 1.600,00 e R$ 2.400,00 

b) R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00 

c) R$ 1.900,00 e R$ 2.100,00 

d) R$ 1.800,00 e R$ 2.200,00 

e) R$ 1.600,00 e R$ 2.500,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – O trabalho na atualidade vem ganhando novas formas e modalidades, o que nem sempre 

significou melhoras. Neste contexto, surgiu o conceito de “uberização do trabalho”, um neologismo 

cujo significado pode ser resumido: 

a) Uma maior mecanização da economia a nível nacional. 

b) Uma política voltada a trabalhadores cooperados. 

c) Um fortalecimento da segurança financeira do trabalhador. 

d) Uma forma de trabalho informal, flexível e por demanda.  

e) Uma alteração na lógica produtiva por meio de novos postos de trabalho. 

 

07 – A recente crise hídrica levou a uma nova discussão sobre as matrizes energéticas brasileiras, 

embora com grande possibilidades de diversificação ainda se baseia principalmente na energia gerada 

por hidrelétricas, que correspondem cerca de 60% da energia consumida no país. Em segundo lugar 

estão: 

a) As Plantas eólicas. 

b) As usinas termoelétricas. 

c) As usinas nucleares. 

d) Os painéis solares. 

e) As usinas de biomassa. 

 

08 – Os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública anunciaram no início de 

setembro que o Brasil poderá facilitar a imigração de afegãos, dando prioridade a mulheres, crianças, 

idosos, pessoas com deficiência e seus familiares frente ao novo regime imposto pelo Talibã. Este 

tipo de concessão recebe o nome de: 

a) Pacto mundial de refugiados. 

b) Visto Diplomático a Vulneráveis. 

c) Visto de residência temporária. 

d) Pacto Global de Direitos Humanos.  

e) Visto humanitário. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE COMBATE ÀS EPIDEMIAS 

09 – O Aedes aegypti, transmissor de dengue e febre amarela urbana é, provavelmente, originário da 

África Tropical, tendo sido introduzido, nas Américas, durante a colonização. Atualmente, encontra-

se, amplamente, disseminado, nas Américas, Austrália, Ásia e África. No aspecto histórico, a 

primeira epidemia de febre amarela, no Brasil, em Recife, ocorreu em: 

a) 1686. 

b) 1850. 

c) 1685. 

d) 1898. 

e) 1849. 

 

10 – A febre amarela é doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com gravidade 

variável, encontrada em países da África, das Américas Central e do Sul. A forma grave caracteriza-

se, clinicamente, por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar o paciente à 

morte, em no máximo:  

a) 16 dias. 

b) 14 dias. 

c) 18 dias. 

d) 12 dias. 

e) 20 dias.  

 

11 – A dengue é doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássica, por dores musculares e 

articulares intensas. Tem como agente um arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do 

qual existem: 

a) Três sorotipos. 

b) Quatro sorotipos. 

c) Dois sorotipos. 

d) Cinco sorotipos. 

e) Seis sorotipos.  
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12 – A transmissão da dengue ocorre quando a fêmea da espécie vetora  contamina-se ao picar um 

indivíduo infectado que se encontra, na fase virêmica da doença, tornando-se, capaz de transmitir o 

vírus por toda sua vida por meio de suas picadas, após um período de: 

a) 10 a 14 dias. 

b) 4 a 8 dias. 

c) 7 a 10 dias. 

d) 7 a 14 dias. 

e) 8 a 21 dias. 

 

13 – Os ovos do Aedes aegypti tem contorno alongado e fusiforme. São depositados pela fêmea, 

individualmente, nas paredes internas dos depósitos que servem como criadouros, próximos à 

superfície da água e tem, aproximadamente: 

a) 0,1mm de comprimento. 

b) 0,01mm de comprimento. 

c) 1 mm de comprimento. 

d) 1 cm de comprimento. 

e) 11mm de comprimento.  

 

14 – Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos do Aedes aegypti são capazes de 

resistir a longos períodos de dessecação, que podem prolongar-se por mais de um ano. Já foi 

observada a eclosão de ovos com até: 

a) 350 dias, quando colocados, em contato com a água. 

b) 550 dias, quando colocados, em contato com a água. 

c) 280 dias, quando colocados, em contato com a água. 

d) 400 dias, quando colocados, em contato com a água. 

e) 450 dias, quando colocados, em contato com a água. 

 

15 – A duração da fase larvária do Aedes aegypti depende da temperatura, disponibilidade de 

alimento e densidade das larvas, no criadouro. Em condições ótimas, o período entre a eclosão e a 

pupação pode não exceder a cinco dias. As larvas possuem quantos estágios evolutivos? 

a) 2 estágios. 

b) 3 estágios. 

c) 5 estágios. 
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d) 4 estágios. 

e) 6 estágios. 

 

16 – A larva do Aedes aegypti é composta de cabeça, tórax e abdômen. O abdômen é dividido em 

quantos seguimentos? 

a) 5 seguimentos. 

b) 10 seguimentos. 

c) 8 seguimentos. 

d) 7 seguimentos. 

e) 4 seguimentos.  

 

17 – A pupa é dividida em cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são unidos, constituindo a 

porção chamada cefalotórax, o que dá à pupa, vista de lado, a aparência de uma vírgula A pupa tem 

um par de tubos respiratórios que atravessam a água e permitem a respiração. Esses tubos são 

denominados: 

a) Trompetas respiratórias. 

b) Trombas respiratórias. 

c) Trombetas respiratórias. 

d) Tubo cefalorespiratório. 

e) Tubo aquático respiratório. 

 

18 – Na organização das atividades de campo, o agente é o responsável pela visitação imóvel em 

ciclos bimensais, nos municípios infestados por Aedes aegypti. O Agente de endemias tem como 

obrigação básica: descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução 

de focos e orientar a comunidade com ações educativas. O agente é responsável por uma zona fixa 

compreendendo até: 

a) 800 imóveis. 

b) 900 imóveis. 

c) 1000 imóveis. 

d) 999 imóveis. 

e) 1200 imóveis. 
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19 – Município não infestado é aquele no qual o levantamento de índice não detecta a presença do 

vetor. O município infestado passa a ser considerado não infestado quando permanece sem a 

presença do vetor, conforme levantamentos de índice bimensais. Num período de: 

a) 6 meses consecutivos. 

b) 18 meses consecutivos. 

c) 24 meses consecutivos. 

d) 8 meses consecutivos.  

e) 12 meses consecutivos. 

 

20 – O método sensível e econômico, na detecção da presença de Aedes aegypti, principalmente, 

quando a infestação é baixa e quando os levantamentos, de índices larvários são pouco produtivos. 

São, especialmente, úteis na detecção precoce de novas infestações, em áreas onde o mosquito foi 

eliminado, este método é denominado: 

a) Larvitrampas. 

b) Ponto estratégico. 

c) Metropene. 

d) Ovitrampas. 

e) Perifoco. 

 

 

 


