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AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
 
Nome do(a) Candidato(a): 

 
 

 
Este caderno de questões está assim constituído: 
 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Conhecimentos gerais 05 

Conhecimentos específicos 20 

Total 25 

 
 

INSTRUÇÕES: 

 
  • Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE 
QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal. 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser 
preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. 
• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 
não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada 
a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos 
nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente 
poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora 
contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, 
a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, 
quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 

01. As Nações Unidas são regidas por uma série de propósitos e princípios básicos 
aceitos por todos os Países-Membros da Organização. Os propósitos das Nações 
Unidas são: 
I. Manter a paz e a segurança internacionais; 
II. Desenvolver relações amistosas entre as nações; 
III. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de 
caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais; 
IV. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução 
desses objetivos comuns. 
Assinale a alternativa que representa a análise correta das afirmativas acima: 
a) I e IV estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
02. O Brasil produz mais de 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano, 
dos quais 13,5% – o equivalente a 10,5 milhões de toneladas – são de plástico. Se 
o total desse montante de plástico fosse reciclado, seria possível retornar cerca de 
R$ 5,7 bilhões para a economia, segundo levantamento do Sindicato Nacional das 
Empresas de Limpeza Urbana (Selurb). (Disponível: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/brasil-perde-r-57-bilhoes-por-
ano-ao-nao-reciclarresiduos- plásticos. Acesso em 22.01.2019. Adaptado). 
Assinale a alternativa correta que corresponde às respectivas cores da reciclagem 
do papel, do vidro, do metal e do plástico: 
a) vermelho, amarelo, verde e azul. 
b) azul, verde, vermelho e amarelo. 
c) vermelho, amarelo, azul e verde. 
d) azul, verde, amarelo e vermelho. 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
03. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro estão previstos no artigo 1º da 
Constituição Federal e têm como fundamentos, exceto: 
a) A cidadania 
b) A soberania; 
c) A nacionalidade. 
d) A dignidade da pessoa humana; 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/brasil-perde-r-57-bilhoes-por-ano-ao-nao-reciclarresiduos-
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/brasil-perde-r-57-bilhoes-por-ano-ao-nao-reciclarresiduos-
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04. Julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. 
O Poder Legislativo ao Município de Xanxerê - SC é exercido pelo(a): 
a) Prefeito Municipal. 
b) Procuradoria Jurídica Municipal. 
c) Câmara Municipal. 
d) Juiz da Comarca de Serraria. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 
05.  Conforme Lei Orgânica do Município de Xanxerê/SC, no seu artigo 1º, “O 
município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, rege-se pelos princípios 
fundamentais da Constituição da república Federativa do Brasil, por esta Lei 
Orgânica e tem como fundamentos”: 
a) A Autonomia; 
b)  A justiça social; 
c) A dignidade da pessoa humana; 
d) A livre iniciativa; 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

06. As arboviroses são um sério problema de saúde pública no mundo. É um 
exemplo de arbovirose: 
a. HIV. 
b. H1N1. 
c. Ascaris. 
d. Dengue. 
e. Doença de Chagas. 
 
 
07. O rápido alastramento de uma doença contagiosa restrito a determinado local ou 
região, é denominado: 
a. Surto. 
b. Endemia. 
c. Epidemia. 
d. Pandemia. 
e. Incidência. 
 
 
08. A transmissão dessa doença pode ocorrer por mordida de morcego, e o vírus 
presente na saliva entra na corrente sanguínea da pessoa, causando a infecção. 
Essa doença é a: 
a. Malária. 
b. Mononucleose. 
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c. Ancilostomíase. 
d. Donovanose. 
e. Raiva. 
 
 
09. Assinale a alternativa que contém uma atribuição do Agente de Combate as 
Endemias. 
a. Realizar cadastramento das famílias e pacientes. 
b. Realizar ações de campo para pesquisa entomológica e malacológica. 
c. Realizar punção intravenosa para aplicação de medicamentos. 
d. Orientar uso de medicamentos não prescritos e plantas medicinais. 
e. Orientar autoexame das mamas para prevenção de câncer de mama. 
 
 
10. A ampla distribuição do Aedes aegypti em todas as regiões do Brasil, torna a 
dengue e outras arboviroses doenças de grande interesse epidemiológico e alvo de 
diversas ações de saúde. Segundo as diretrizes nacionais de prevenção e controle 
da Dengue, são medidas para o combate ao vetor, que podem ser realizadas pelo 
Agente de Combate as Endemias: 
a. Informar aos moradores sobre os sintomas da doença. 
b. Orientar a retirada de telas em janelas e portas. 
c. Orientar sobre higienização adequada das mãos e distanciamento social. 
d. Orientar o uso de pomadas e medicamentos tópicos após a picada do mosquito. 
e. Orientar os moradores sobre eliminação de possíveis criadouros. 
 
 
11. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio doutrinário do SUS 
em que se entende que os serviços e atendimentos devem ser ofertados 
reconhecendo as diferenças e necessidades dos indivíduos, ofertando mais a quem 
mais precisa e menos a quem requer menos cuidados, atendendo à diversidade e 
diferenças sociais. 
a. Equidade 
b. Integralidade 
c. Universalidade 
d. Controle social 
e. Igualdade 
 
 
12. A Vigilância em Saúde constitui um processo _________ e sistemático de 
_________, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos 
relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de 
saúde pública para a _________ da saúde da população, a prevenção e controle de 
riscos, agravos e doenças, bem como para a _________ da saúde. 
Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 
 
a) fechado, descarte, tratamento, seleção. 
b) contínuo, coleta, proteção, promoção. 



 

 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO 

DECRETO Nº 71/2022 
Edital 007/2022  

 

5 
 

c) finito, coleta, proteção, delegação. 
d) contínuo, distribuição, tratamento, saneamento. 
e) longo, separação, distribuição, promoção. 
 
 
13. Segundo a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações em saúde são 
desenvolvidas as partir de princípios e diretrizes (Capítulo II). Assim, indique a 
alternativa que NÃO contém princípios e diretrizes do SUS. 
a) Igualdade da assistência à saúde. 
b) Universalidade de acesso. 
c) Promoção da saúde. 
d) Participação da comunidade. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
14. O conceito de saúde mudou ao longo da construção histórica da saúde no 
Brasil. A partir da elaboração do SUS, por meio das Leis Orgânicas da Saúde, a 
saúde passou a ser um direito. Assinale a alternativa correta sobre o conceito de 
saúde (Lei n. 8.080/90): 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
b) Saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo 
humano. 
c) Saúde refere-se ao bem-estar físico, emocional e psicológico no qual um ser 
humano pode utilizar as suas capacidades cognitivas e emocionais, desenvolver-se 
socialmente e resolver as questões quotidianas da vida diária. 
d) Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste 
somente na ausência de uma doença ou enfermidade. 
e) Saúde é um termo muito complexo para ter um conceito. 
 
 
15. O termo “ESF” se refere a: 
a) Espaço do Serviço de Fonoaudiologia. 
b) Encontro de Saúde Financeira. 
c) Estratégia Saúde da Família. 
d) Economia Saudável Factível. 
e) Estratégia Super Fácil 
 
 
16. Os insetos vetores envolvidos na transmissão de dengue, chikungunya e Zika 
são culicídeos pertencentes ao gênero Aedes. A espécie Aedes Aegypti é a mais 
importante na transmissão de dengue, Chikungunya e zika no Brasil, e também pode 
ser transmissora do vírus da febre amarela em áreas urbanas. De acordo com o guia 
de vigilância em saúde do Ministério da Saúde (2017), no Brasil, o Aedes aegypti 
encontra-se disseminado 
a) nos estados das regiões sudeste, norte e nordeste. 
b) em todos os estados, amplamente disperso em áreas urbanas. 
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c) em todos os estados, principalmente em áreas rurais. 
d) nos estados com alta aglomeração urbana e com clima bem definido. 
e) somente na região amazônica.  
 
 
17. Considerando o conceito de epidemia municipal, é correto afirmar que: 
a) É o aumento repentino do número de casos de uma doença em um município 
b) É quando diversos bairros apresentam uma doença 
c) É quando uma doença se espalha por diversas regiões do planeta 
d) É quando acontece com muita frequência no Município 
e) É quando acontece somente num bairro 
 
 
18. A saúde é um bem que pertence ao indivíduo e à coletividade, 
fundamentalmente ligada à qualidade de vida das comunidades e das famílias. O 
direito constitucional à saúde deve ser garantido ao cidadão, mas também pelo 
cidadão para que possamos fazer a nossa parte. No que se refere ao que o cidadão 
pode fazer para garantir a saúde, está incorreto o que se afirma em qual alternativa? 
a) Usar calçados adequados. 
b) Usar sempre roupas limpas. 
c) Tomar banho somente uma vez por semana. 
d) Manter as mãos sempre limpas e as unhas curtas 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
19. A "atenção primária em saúde" foi definida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 12/09/1978 para atingir, em todos os países, um nível de bem-estar físico, 
mental e social dos indivíduos e as comunidades. Suas principais características da 
atenção primária à saúde (APS) são: 
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência, direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
b) Constituir a porta de entrada do serviço, Continuidade do cuidado, Integralidade e 
Coordenação do cuidado; 
c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
d) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para 
a saúde; 
e) nenhuma alternativa correta 
 
 
20.  A definição de: é a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças 
em populações humanas e os fatores determinantes destes padrões. Essa definição 
está corretamente assinalada em qual alternativa? 
a) Surto 
b) Endemia 
c) Pandemia 
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d) Epidemiologia 
e) Infectologia 
 
 
21. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a definição de: é aquela 
determinada por agente infeccioso específico ou por produtos metabólicos, e que 
resulta da transmissão desse agente ou de seus produtos, de um reservatório para 
um hospedeiro susceptível, de forma direta ou indireta, isto é, por meio de portadores 
ou por meio de veículos contaminados. Essa definição está corretamente 
assinalada em qual alternativa? 
a) Vírus 
b) Retrovírus 
c) Doenças contagiosas 
d) Doenças transmissíveis 
e) Doenças cardíacas 
 
 
22. Considera-se Dengue com sinais de alarme a presença dos seguintes achados, 
EXCETO: 
a) Vômitos persistentes. 
b) Dor abdominal intensa e contínua. 
c) Letargia ou irritabilidade. 
d) Aumento do fígado maior que 2 cm. 
e) Sangramento grave. 
 
 
23. A participação da população no manejo ambiental e saneamento domiciliar é 
essencial para o controle da Dengue. O Agente de Combate às Endemias (ACE) 
deve orientar a população a realizar as seguintes ações: 
I - proteger ralos e ladrões de caixas d’água com cola tipo epóxi. 
II - manter vedados caixas d’água, poços, cisternas, tanques, tambores e outros 
reservatórios de água. 
III - eliminar de recipientes inservíveis como latas, materiais descartáveis, cascas de 
ovos, tampas de garrafas e outros. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
24. Febre alta repentina, dor no corpo, dor atras dos olhos, dor de cabeça, machas 
vermelhas pelo corpo, estão relacionadas com qual doença transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti: 
a) Sífilis 
b) Dengue 
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c) Tétano 
d) Febre Maculosa 
e) Leishmaniose 
 
 
25.  Assinale a alternativa abaixo que cita exemplos de criadouro do mosquito 
Aedes aegypti: 
a) Caixa d’ água sem proteção, calhas entupidas, pneus e recipientes com agua 
parada. 
b) Riachos e lagos 
c) Calhas limpas, florestas e lavouras 
d) Lixo acumulado, riachos e córregos 
e) Caixa d’agua sem proteção, pneus adequadamente armazenados e lavouras. 
 


