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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 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 fabricada em 

material transparente 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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) 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) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 02 (dois) 

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 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: //https://www1.folha.uol.com.b>Acesso em 25 de agosto de 2021) 

01 – Com base no acento grave indicador de crase, assinale a alternativa em que tal acento foi 

empregado pela mesma regra: 

a) Nunca me referi àquilo que você disse. 

b) As crianças costumam ir à praça. 

c) Adoro bife à milanesa. 

d) Às vezes, preferimos viajar de carro. 

e) Eles vivem à custa do Estado. 

 

02 – Sobre o título da reportagem, assinale a alternativa incorreta: 

a) A partícula “que” introduz uma oração subordinada substantiva. 

b) A partícula “que”, isoladamente, não exerce função sintática. 

c) A palavra “recados” é objeto indireto do verbo a que pertence. 

d) A conjunção “mas” estabelece sentido de oposição. 

e) É um período composto por três orações. 

 

03 – Sobre a palavra “dá” empregada no título da reportagem, assinale a alternativa correta:  

a) É verbo transitivo direito e indireto. 

b) No contexto em que está inserida não possui função morfológica de verbo. 

c) É verbo intransitivo. 

d) É verbo transitivo direto. 

e) É verbo transitivo indireto. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 125/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

4 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – João, para ir até sua escola, percorre todos os dias 5,4 quilômetros. Com base nisso, é correto 

afirmar que, após 20 dias, João terá percorrido, em metros, uma distância igual a:  

a) 1080000 metros. 

b) 1080 metros. 

c) 108 metros. 

d) 10,8 metros. 

e) 108000 metros. 

 

05 – Se uma aplicação rendeu R$ 180,00 devido a um capital aplicado no valor de R$ 3.000,00 à taxa 

de juros simples de 1,2% mensal, é correto afirmar que o tempo de aplicação foi igual a: 

a) 3 meses. 

b) 5 meses. 

c) 10 meses. 

d) 8 meses. 

e) 12 meses. 

 

06 – Analise a figura a seguir. 

 

Considerando que um artista pintará apenas 1/2 da área do losango acima e que a lata de tinta que ele 

utilizará rende 15 metros quadrados, assinale a alternativa que representa corretamente quantas latas 

serão necessárias para esta atividade: 
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a) 1/2 lata de tinta. 

b) 2 latas de tinta. 

c) 1 lata de tinta. 

d) 3 latas de tinta. 

e) 4 latas de tinta. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

07 – Pesquisadores do clima afirmam que no fim de 2021 e início de 2022, o fenômeno climático de 

resfriamento de águas do Oceano Pacifico Equatorial que pode alterar a estação chuvosa nos estados 

do Sul, Sudeste e parte do Centro-oeste. Este fenômeno é: 

a) La Niña. 

b) Aquecimento global. 

c) El niño. 

d) Ventos Alísios. 

e) Efeito Estufa. 

 

08 – Em setembro de 2021 ocorre a Assembleia Geral da ONU, reunindo líderes de diversos países 

para discutir assuntos globais. Esta reunião ocorrerá na cidade de: 

a) Pequim, na China. 

b) Tóquio, no Japão. 

c) Madrid, na Espanha. 

d) Nova York, nos Estados Unidos. 

e) Moscou, na Rússia. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 

09 – Pode-se descrever a condição de saúde, didaticamente, segundo a soma de três planos: 

subindividual, individual e coletivo. Nessa descrição, está relacionado ao plano individual: 

a) Seria o correspondente ao nível biológico e orgânico, fisiológico ou fisiopatológico. 

b) Nessa concepção, a condição de saúde poderia variar entre um extremo de mais perfeito 

bem-estar até o extremo da morte, com uma série de processos e eventos intermediários 

entre os dois. 
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c) Nesse plano, o processo saúde-adoecimento seria definido pelo equilíbrio dinâmico entre a 

normalidade – anormalidade/funcionalidade – disfunções.  

d) Nesse plano, quando a balança pender para o lado da anormalidade/disfunção, podem 

ocorrer, basicamente, duas situações: a enfermidade e a doença. 

e) A enfermidade seria a condição percebida pela pessoa ou paciente, caracterizando-a como 

queda de ânimo, algum sintoma físico, ou mesmo dor. 

 

10 – Segundo Brêtas e Gamba (2006), por mais que se pense a saúde na dimensão do coletivo, é o ser 

humano que adoece e, como tal, requer cuidados. A saúde e o adoecer são experiências: 

a) Coletivas. 

b) Concebidas sobre a realidade. 

c) Para assegurar a dignidade da vida humana. 

d) Capazes de sustentar as bases do cuidado profissional. 

e) Subjetivas e individuais. 

 

11 – É correto afirmar que a vacina contra a COVID-19 AstraZenica/Fiocruz, segundo o tipo de 

antígeno, é classificada como: 

a) Agente inativado. 

b) Agente vivo atenuada. 

c) Fracionadas de base polissacarídica. 

d) Vetor viral (recombinante). 

e) Fracionadas de base proteica (subunidade). 

 

12 – É situação em que se recomenda adiar a vacinação para todas as vacinas: 

a) Terapêuticas imunodepressoras como quimioterapia antineoplásica, radioterapia (adiar por 3 

meses após a suspensão do tratamento). 

b) Doenças febris agudas moderadas ou graves, para que os sinais e sintomas da doença não 

sejam atribuídos ou confundidos com possíveis eventos adversos relacionados à vacina. 

c) Transplantados de medula óssea (intervalo de 12 a 24 meses, após o transplante). 

d) Após a administração intramuscular de Imunoglobulina Humana antitetânica – 250 UI (10 

mg de IgG/Kg). 
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e) Tratamento com corticosteroides em dose imunossupressora (equivalente a Prednisona de 2 

mg/kg/dia, para criança, ou de 20 mg/kg/dia para o adulto, por mais de duas semanas, adiar 

a vacinação por 30 dias, após a suspensão do tratamento. 

 

13 – Sobre a vacina oral contra o rotavírus humano (VORH), considere os itens, abaixo:  

I – 1ª dose: a partir de1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. 

II – 2ª dose: a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. 

III – Dosagem e via de administração: 1,0 ml, exclusivamente, por via oral. 

IV – Conservação e validade: +2°C a +8°C. Pode ser congelada, para fins de transporte. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 

b) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

 

14 – Sobre a vacina meningocócica ACWY conjugada, é incorreto afirmar que: 

a) Previne a Doença Meningocócica e suas manifestações (meningite, artrite séptica, 

pericardite, pneumonia e septicemia) causadas pela Neisseria meningitidis dos sorotipos 

ACWY. 

b) Deve ser administrada exclusivamente por via subcutânea, não há dados disponíveis sobre o 

uso da via intramuscular. 

c) Para adolescentes, na faixa etária de 11 a 12 anos: Administrar 1 (uma) dose da vacina 

Meningocócica ACWY, independentemente de ter recebido, anteriormente, a vacina 

Meningocócica C (conjugada) ou dose de reforço. 

d) Conservação e validade: +2°C a +8°C e ao abrigo da luz. Não pode ser congelada. 

e) Em situação epidemiológica de risco ou viagem para áreas com infecção hiperendêmica, a 

vacina pode ser administrada em gestantes, mediante avaliação médica; as nutrizes não 

devem ser vacinadas por considerar que a segurança da vacina, neste grupo, não foi 

avaliada. 
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15 – Os soros produzidos pelo Instituto Butantan, fazem parte do Programa Nacional de Imunização, 

sendo estes, referência para o tratamento de diversas patologias. Destes, não se enquadra na 

classificação de soros antitóxicos: 

a) Antirábico. 

b) Antitetânico. 

c) Antidiftérico. 

d) Antibotulínico Tipo E. 

e) Antibotulínico Tipo AB. 

 

16 – Das fontes de dados em Vigilância Epidemiológica, existem vários tipos desses sistemas, como, 

por exemplo, a organização de redes constituídas de fontes sentinelas de notificação especializadas, 

que já vêm sendo bastante utilizadas para acompanhamento e vigilância da situação de câncer e de 

influenza. Outra técnica é baseada na ocorrência de evento sentinela. De acordo com o Ministério da 

Saúde, Evento Sentinela: 

a) É a recuperação de séries históricas, para análises de tendências, e a busca ativa de casos, 

para aferir a eficiência do sistema de notificação, são exemplos de levantamentos 

epidemiológicos. 

b) É um estudo seccional, geralmente, realizado em amostras da população, levado a efeito 

quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes, em virtude de diversos 

fatores. 

c) São fontes regulares de coleta de dados e informações para analisar, do ponto de vista 

epidemiológico, a ocorrência de eventos sanitários. 

d) São informações oriundas da imprensa e da própria comunidade, devendo ser sempre 

consideradas, para a realização da investigação pertinente. 

e) É a detecção de doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada, cuja ocorrência serve 

como um sinal de alerta de que a qualidade terapêutica ou prevenção deve ser questionada. 

 

17 – De acordo com o Ministério da Saúde, a definição de normas técnicas é imprescindível para a 

uniformização de procedimentos e a comparação de dados e informações produzidos pelo sistema de 

vigilância epidemiológica. Essas normas devem primar pela: 

a) Imprevisibilidade. 

b) Notificação estadual exclusiva. 

c) Clareza. 
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d) Função dos objetivos de intervenção. 

e) Disseminação periódica de informes epidemiológicos sobre a situação. 

 

18 - O Ministério da Saúde aponta algumas medidas quantitativas de avaliação de um sistema de 

vigilância epidemiológica. Dessas medidas, a aceitabilidade:  

a) É a capacidade do sistema detectar casos. 

b) Refere-se à disposição de indivíduos, profissionais ou organizações de participarem e 

utilizarem o sistema. 

c) Expressa a capacidade de excluir os “não-casos”. 

d) Diz respeito à possibilidade de o sistema identificar todos os subgrupos da população onde 

ocorrem os casos. 

e) Traduz-se pela capacidade de adaptação do sistema a novas situações epidemiológicas ou 

operacionais (inserção de outras doenças, atuação em casos emergenciais, implantação de 

normas atualizadas, incorporação de novos fatores de risco, etc.), com pequeno custo 

adicional. 

 

19 – Bordetella pertussis. Bacilo gram-negativo, aeróbio, não-esporulado, imóvel e pequeno, provido 

de cápsula (formas patogênicas) e de fímbrias. É o agente causador da: 

a) Difteria. 

b) Doença de Lyme. 

c) Febre Maculosa. 

d) Coqueluche. 

e) Filariose. 

 

20 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência 

correta das proposições acima, baseado nos itens extraídos da lei orgânica de saúde 8080/90 é, 

respectivamente: 

( ) Entende-se por vigilância sanitária um 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. 
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( ) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

( ) É princípio do Sistema Único de Saúde – SUS a descentralização político-administrativa, 

com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para 

os municípios e na regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

a) V – F – V  

b) V – F – F  

c) F – F – V 

d) F – F – F  

e) F – V – V  

 

 

 


