PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 contou com muitas polêmicas no quadro político da América Latina.
Especialmente em dois países houve eventos marcantes, um deles foi a renúncia de seu
presidente – Evo Morales – e outro um presidente autoproclamado – Juan Guaidó. De quais
países estamos falando?
A) Bolívia e Venezuela
B) Peru e Venezuela
C) Bolívia e Peru
D) Uruguai e Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Em janeiro de 2019, uma barragem de uma mineradora se rompeu em determinada cidade
brasileira, matando centenas de pessoas. De que mineradora, cidade e estado estamos
falando?
A) Vale, Mariana, Minas Gerais
B) Vale, Brumadinho, Minas Gerais
C) Vale, Brumadinho, Bahia
D) Petrobras, Brumadinho, Minas Gerais
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Qual alternativa melhor descreve a área do pré-sal brasileiro, levando em consideração sua
localização e os recentes eventos a ele relacionados?
A) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que ainda não teve nenhuma
proposta de compra.
B) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na Antártica,
e que passou por um processo de leilão no final do ano de 2019.
C) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que passou por um processo de
leilão no final do ano de 2019.
D) Uma imensa área de sal natural em rochas calcárias, localizada na região litorânea entre os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que passou por um processo de leilão no final
do ano de 2019.
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Em relação ao desastre ambiental que se iniciou em agosto de 2019, qual das alternativas
fornece a melhor palavra para preencher a lacuna da seguinte afirmação: “Um balanço do
Ibama em dezembro de 2019 registrou que mais de 900 localidades foram atingidas por mais
de 4,7 toneladas de _______ no litoral brasileiro.
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A) Lixo
B) Gasolina
C) Óleo
D) Plástico
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
No Brasil, além do poder Executivo, existem também os poderes Judiciário e Legislativo.
Atualmente, são Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados, respectivamente:
A) Dias Toffoli e Rodrigo Maia
B) Rodrigo Maia e Hamilton Mourão
C) Dias Toffoli e Sergio Moro
D) Gilmar Mendes e Rodrigo Maia
QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Avalie as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos porquês.
I – Por quê você quis vir?
II – Eu não consegui chegar no horário porque meu pneu furou.
III – Eu não conheço ele, por quê?
IV – Não entendo o porquê de tantos questionamentos.
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Nenhuma das alternativas está incorreta.
C) Apenas a alternativa IV está correta.
D) Apenas a alternativa I está incorreta.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Durante uma aula de Língua Portuguesa, a professora escreve duas frases no quadro:
“Ganhei, aos quatorze anos, meu primeiro livro” e “Ganhei, aos catorze anos, meu primeiro
livro”; quando questionados sobre a frase correta, muitos alunos erraram. Assinale a
alternativa que corresponde a explicação CORRETA.
A) Mesmo que a utilização da palavra “quatorze” seja muito comum, apenas a expressão “catorze”
é correta, pois representa exatamente o som que se produz durante a fala.
B) Ambas as alternativas estão corretas, visto que, assim como “cociente” e “quociente”, são
palavras que permitem dupla grafia.
C) Apenas a palavra “quatorze” é a correta porque a grafia de todos os numerais segue um padrão,
deste modo, “quatorze” combina com “quinze” e “quarenta”, por exemplo.
D) Nenhuma das duas frases está correta, visto que, quando necessário se referir a um numeral,
não se deve fazê-lo por extenso, mas sim manter sua forma; o correto seria, então, “Ganhei, aos
14 anos, meu primeiro livro”.
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QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.
I – Saí mais cedo do trabalho, as 10 horas.
II – O cachorro estava à espreita na porta do quarto.
III – Iremos à Brasília durante as férias.
IV – Entreguei seu presente àquele homem.
A) Apenas a alternativa III está correta, já que o uso da crase antes de cidades é obrigatório.
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas, porque em ambos os casos há a contração de duas
vogais iguais.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas, visto que a crase só pode ser utilizada depois de
verbos.
D) Apenas a alternativa I está correta, pois o uso da crase antes de horários só ocorre quando não
se antecede por vírgula.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo completando as lacunas com as classes gramaticais correspondentes.
“Os _____ correspondem aos nomes próprios, seja de cidades, pessoas ou, até mesmo,
marcas; as características que damos a esses nomes próprios são chamadas de _____, por
exemplo, “Maracajá é linda!”.
A) substantivos – conjunção.
B) pronomes – adjetivos.
C) substantivos – adjetivos.
D) verbos – pronomes.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
É muito comum, na Língua Portuguesa, a produção de sentenças que carregam mais de um
significado, aspecto que, em alguns casos, pode gerar problemas de compreensão. Esse
fenômeno é exemplificado na tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que nomeia o processo linguístico abordado.
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A) Ambiguidade.
B) Ironia.
C) Onomatopeia.
D) Pleonasmo.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
No mercado de ações a cotação entre dólar e ouro no mês de novembro/2018 era de 12 para
1, isto é, 12 dólares compravam 1 grama de ouro. Um ano após novembro/2019, houve uma
valorização de 40% no valor do dólar e de 20% no valor do ouro. Após essa valorização a
nova relação entre dólar e ouro passou a ser de:
A) 10 para 1
B) 14 para 1
C) 16 para 1
D) 18 para 1
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Dado o polinômio 𝑷(𝒙) = 𝟐𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 − 𝑲𝒙 + 𝟏𝟐 , qual deve ser o valor de 𝑲 para que o
polinômio tenha o 2 como uma das raízes:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Pedro Henrique está com notas baixas em português. A última prova do ano terá 56 questões.
Para ser aprovado e passar para o ano seguinte, o desempenho de Pedro Henrique nessa
𝟓
prova deverá ser, no mínimo, 𝟖 . Qual é o menor número de questões que ele deverá acertar
nesta prova para ser aprovado.
A) 28
B) 30
C) 35
D) 45
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
No ano de 2018 a produção de café numa fazenda foi de 800 sacas. Em 2019, as condições
climáticas foram mais favoráveis, e a produção foi de 1300 sacas de café. De quanto por
cento foi o aumento da produção?
A) 60,5 %
B) 62,5 %
C) 63,5 %
D) 65,5 %
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Uma bola lançada ao ar descreve uma trajetória segundo a equação 𝒉 = −𝒕𝟐 + 𝟔𝒕, onde 𝒉 é a
altura em metros e 𝒕 o tempo em segundos. Qual será a altura máxima atingida pela bola?
A) 9 metros
B) 6 metros
C) 4 metros
D) 3 metros
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
As atribuições dos Agentes de Combate as Endemias foram definidas por qual das leis
abaixo relacionadas:
A) Lei 11.350/2006
B) Lei 6437/2016
C) Lei 8080/1990
D) Lei 13.595/2018
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Para operacionalização da Atenção Básica existem princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS) a serem implementados, assinale a alternativa que corresponde a uma das
diretrizes do Sistema:
A) Integralidade
B) Equidade
C) Longitudinalidade do Cuidado
D) Universalidade
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
A Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, “Define a Lista Nacional de Doenças, agravos e
eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo território
nacional”, sendo assim, a realização da notificação compulsória é de responsabilidade de
qual profissional:
A) Somente Médicos do SUS
B) Somente Enfermeiros do SUS
C) Somente Agente de Combate a Endemias
D) Médicos e outros profissionais de saúde ou responsáveis por serviços públicos e privados
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Sobre a Política Nacional de Atenção Básica/PNAB Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de
2017, é correto afirmar que:
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A) O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por alguns membros da equipe,
agentes comunitários e enfermeiro supervisor.
B) O enfermeiro supervisor e os ACS devem estar cadastrados no SCNES vigente, vinculados a
mais de uma equipe.
C) A atividade do ACE deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir
das necessidades do território, com priorização para população com menor grau de vulnerabilidade
e de risco epidemiológico.
D) O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional
(critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
São objetivos específicos da Política Nacional de Saúde, exceto:
A) Contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação
e no controle social, visando reduzir as desigualdades sistemáticas, injustas e evitáveis, com
respeito às diferenças de classe social, de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero,
entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais e relacionadas às pessoas com deficiências e
necessidades especiais.
B) Promover meios para a inclusão e qualificação do registro de atividades de recuperação da
saúde e da equidade nos sistemas de informação e inquéritos, permitindo análise, monitoramento,
avaliação e financiamento das ações.
C) Estabelecer estratégias de comunicação social e mídia direcionadas ao fortalecimento dos
princípios e ações em promoção da saúde e à defesa de políticas públicas saudáveis.
D) Fomentar discussões sobre modos de consumo e produção que estejam em conflito de
interesses com os princípios e valores da promoção da saúde e que aumentem vulnerabilidades e
riscos à saúde.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
O período de chuvas no Brasil faz com que casos de dengue se intensifiquem. O Ministério
da Saúde está monitorando o crescimento da doença no país, devido este grande aumento
podemos considerar que o país vive:
A) Surto de dengue
B) Epidemia de dengue
C) Pandemia de dengue
D) Endemia de dengue
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do A. aegypti varia de acordo com a temperatura,
disponibilidade de alimentos e quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro, uma
vez que a competição de larvas por alimento (em um mesmo criadouro com pouca água)
consiste em um obstáculo ao amadurecimento do inseto para a fase adulta. Em condições
ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma
adulta pode levar um período de até quantos dias?
A) 07 dias
B) 12 dias
C) 05 dias
D) 10 dias
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QUESTÃO 23 (Valor: 1)
A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem,
e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de
aproximadamente 100%. É causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família
Rabhdoviridae. A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados,
principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura
e/ou lambedura desses animais. Em relação ao período de incubação da doença, é correto
afirmar que:
A) O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de
45 dias no ser humano, podendo ser mais longo em crianças.
B) O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de
45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças.
C) O período de incubação é o mesmo em todas as espécies, com uma média de 30 dias no ser
humano, podendo ser mais curto em crianças.
D) O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de
90 dias no ser humano, podendo ser mais longo em crianças.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável,
com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico é transmitido por
artrópodes (vetores), da família Culicidae, habitualmente conhecidos como mosquitos e
pernilongos. A importância epidemiológica decorre da gravidade clínica, da elevada
letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for
urbana, por Aedes aegypti. Essa descrição corresponde à:
A) Febre Amarela
B) Dengue
C) Febre Chikungunya
D) Febre Maculosa
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
O Schistosoma mansoni, um helminto pertencente à classe dos Trematoda, família
Schistossomatidae e gênero Schistosoma é o agente etiológico de qual destas doenças
abaixo:
A) Malária
B) Doença de Chagas
C) Esquistossomose
D) Leishmaniose
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
A prevenção de enfermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma
doença específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a
afetar um indivíduo (CZERESNIA, 2017). A prevenção está classificada como primária,
secundária, terciária e quaternária. A imunização é considerada que tipo de prevenção?
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A) Terciária
B) Secundária
C) Quaternária
D) Primária
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do Ministério da Saúde, detém a mais antiga
e contínua experiência em ações de saneamento no país, atuando a partir de critérios
epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e proteção da
saúde. Dentre os principais exemplos dos efeitos das ações de saneamento na saúde
podemos citar, exceto:
A) Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo asseguram a
redução e controle de: diarreias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, hepatites, conjuntivites,
poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifoide, esquistossomose e malária.
B) Coleta regular, acondicionamento e destino final adequado dos resíduos sólidos diminuem a
incidência de casos de: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose,
salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifoide.
C) Melhorias sanitárias domiciliares estão indiretamente relacionadas com a redução de: doença de
Chagas, esquistossomose, diarreias, verminoses, escabioses, tracoma e conjuntivites.
D) Esgotamento sanitário adequado é fator que contribui para a eliminação de vetores da: malária,
diarreias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e teníase.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Qual dos conceitos abaixo corresponde a ocorrência de um surto?
A) Acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região
específica. O aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Pode
acontecer em regiões específicas de uma cidade (um bairro, por exemplo).
B) Se caracteriza quando acontece em diversas regiões. Em nível municipal acontece quando
diversos bairros apresentam uma doença, em nível estadual acontece quando diversas cidades têm
casos e nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país
C) Em uma escala de gravidade é o pior dos cenários. Ela acontece quando espalha por diversas
regiões do planeta.
D) Não está relacionado a uma questão quantitativa. A doença é (típica) de uma região quando
acontece com muita frequência no local.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
De acordo com o Art. 18. da Lei 8080/90 “À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete”:
I Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde;
II Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do
Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
III Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes
de trabalho;
IV Executar serviços, entre outras atividades.
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Assinale a alternativa incorreta:
A) Saneamento básico
B) Alimentação e nutrição
C) Controlar e fiscalizar os procedimentos somente dos serviços públicos de saúde
D) Vigilância epidemiológica
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
A Ficha Individual de Notificação (FIN) é preenchida pelas unidades assistenciais para cada
paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória
ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Este instrumento deve ser encaminhado aos
serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica semanalmente. Na
semana que não ocorre nenhuma destas suspeitas, qual procedimento deve ser realizado?
A) Nenhum
B) Preenchimento da Notificação Negativa
C) Preenchimento de Notificação de Conclusão
D) Preenchimento da Notificação de Investigação
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus
transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. O transmissor (vetor) da
dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar.
Assinale a alternativa que contempla os principais sintomas da doença:
A) Início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em
geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.
B) Febre, dores intensas nas juntas, em geral bilaterais (joelho esquerdo e direito, pulso direito e
esquerdo, etc). Pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos.
C) Febre alta > 38.5ºC, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de
apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo.
D) “Vermelhão” em todo o corpo com muita “coceira” depois de alguns dias, febre baixa, muitas
vezes não sentida, conjuntivite (olho vermelho) sem secreção, mialgia e dor de cabeça, dor nas
juntas.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como:
I Conjunto de ações que proporciona 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.
II O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que
têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos,
tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e
agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.
III Constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização
dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas afins.
IV - Envolve ações tanto de controle de Doenças Transmissíveis e de agravos e Doenças não
Transmissíveis.
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Estão corretas as alternativas:
A) Somente I
B) I, II, III e IV
C) II e IV
D) I e III
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A vigilância epidemiológica de DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) se configura
como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude
e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país, bem como
identificar os seus determinantes e condicionantes econômicos, sociais e ambientais. É
correto afirmar que, atualmente, as principais DNCT são:
A) Dengue, Febre Amarela e Zika Vírus.
B) Meningite, Influenza, Doenças Respiratórias em Geral.
C) HIV, Hepatites Virais, Doenças Renais.
D) Doenças Cardiovasculares, Doenças Respiratórias Crônicas, Diabetes Mellitus e Neoplasias.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Sobre o Capítulo II da Lei 8080/90, que trata da Participação Complementar no Sistema Único
de Saúde, é correto afirmar:
A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços
ofertados pela iniciativa privada.
B) A participação complementar dos serviços privados não necessita ser formalizada mediante
contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público, por tratar-se de
necessidade essencial.
C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial
poderão ser estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), sem
necessidade prévia de aprovação no Conselho Nacional de Saúde
D) Os serviços contratados não submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e
financeiro do contrato.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
De acordo com a PNAB 2017 (Política Nacional da Atenção Básica), são atribuições comuns
dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Endemias), exceto:
A) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do
território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe.
B) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles menos prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas
domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros
espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e
agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário.
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C) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e
conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias
e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que
necessitem de maior número de visitas domiciliares.
D) Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de
saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Os servidores públicos são profissionais que possuem um vínculo de trabalho profissional
com órgãos e entidades do governo. Dentro do setor público, todas as atividades do governo
afetam a vida de um país. Por isso, é necessário que os servidores apliquem os valores éticos
para que os cidadãos possam acreditar na eficiência dos serviços públicos. Sendo assim, é
correto afirmar que é missão de todo servidor público:
A) Zelar por seus interesses pessoais.
B) Produzir leis que vão contra os princípios da sociedade.
C) Cumprir com suas obrigações que visam o bem estar da população, bem sofrer punições
derivadas do serviço regular de suas funções.
D) Serem leais aos princípios éticos e as leis acima das vantagens financeiras do cargo e ou
qualquer outro interesse particular.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
O termo “Agravo” significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos
provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e
lesões auto ou heteroinfligidas. Em Saúde Pública, o objetivo mais ambicioso no controle de
um agravo é chamado de:
A) Erradicação
B) Redução da incidência
C) Redução da gravidade
D) Redução da prevalência
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
A Portaria GM N. 204, de 17 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, apresenta a relação
vigente de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória,
devendo ser notificados todos os casos suspeitos ou confirmados. Não é considerado
agravo ou doença de notificação compulsória:
A) Tuberculose
B) Violência doméstica e/ou outras violências
C) Aborto
D) Acidente de trabalho com exposição a material biológico
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QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Quando houver suspeita de dengue identificada em visita domiciliar, as pessoas já devem
ser orientadas quanto à hidratação oral pelo Agente Comunitário de Saúde, Agente de
Combate a Endemias ou pela equipe de saúde da família e encaminhadas à unidade de saúde
mais próxima. Toda pessoa com suspeita de dengue deve receber soro de hidratação oral,
de imediato, em sua chegada na unidade de saúde, mesmo enquanto espera por
atendimento, e para o Grupo Especial é obrigatório realização de hemograma com contagem
de plaquetas mesmo sem sinais de alarme. É correto afirmar que o Grupo Especial é
composto por:
A) Crianças menores de 15 anos, gestantes, adultos maiores de 60 anos e pacientes com
comorbidade.
B) Crianças menores de 15 anos e gestantes.
C) Gestantes, adultos maiores de 60 anos e pacientes com comorbidade.
D) Crianças menores de 10 anos, gestantes, adultos maiores de 60 anos.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca
úlceras na pele e mucosas. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania.
Em relação a prevenção da Leishmaniose Tegumentar, é correto afirmar que:
A) População humana: adotar medidas de proteção individual, como usar repelentes e evitar a
exposição nos horários de atividades do vetor (crepúsculo e noite) em ambientes onde este
habitualmente possa ser encontrado;
B) Vetor: manejo ambiental, por meio da limpeza de quintais e terrenos, para evitar o
estabelecimento de criadouros para larvas do vetor;
C) Atividades de educação em saúde: devem ser inseridas em todos os serviços que
desenvolvam as ações de vigilância e controle da LT, com o envolvimento efetivo das equipes
multiprofissionais e multinstitucionais, para um trabalho articulado nas diferentes unidades de
prestação de serviços.
D) Todas alternativas anteriores estão corretas.
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