
 
 

 
 

Concurso Público Municipal para provimento de pessoal 
para atuação Programa ESF Edital 001/2013 

 
 

Cargo de AGENTE DE ENDEMIAS 
 

 

 

 

 

 
 
INSTRUÇÕES 
 
- Verifique se este caderno: 

a) Corresponde a sua opção de cargo. 

b) Contém 30 questões, numeradas de 1 a 30 nas áreas de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos para 

Agente de Endemias. 

- Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência quanto aos dados identificadores de 

seu cargo, solicite ao fiscal de sala mais próximo um novo caderno. 

- Não serão aceitas reclamações posteriores. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O valor de cada questão será de 1 ponto. 

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 

O QUE FAZER 
 

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 

 

 

ATENÇÃO  
 

- Marque as respostas no caderno e depois transcreva as respostas na Folha de Respostas com caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul. A Folha de Respostas ou qualquer questão respondida a lápis será anulada. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão. 

- Responda a todas as questões. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações, assim como nenhuma comunicação entre os candidatos. 

- A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas e inclusive preencher a Folha 

de Respostas. 

- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido. 

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 

A B D E 
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PORTUGUÊS – QUESTÕES DE 1 A 5 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 
 
 

Assinale a alternativa que contém uma sequência de palavras acentuadas 
graficamente pela mesma regra gramatical. 

 
(A) cenário, refém, hífen, águia. 
(B) ínterim, lá, café, maracujá. 
(C) elétrica, lâmpada, médico, ônibus. 
(D) estágio, águia, decência, série. 
(E) ausência, ônix, líder, colégio. 

 
 
 
 

A flexão de plural dos substantivos está inteiramente correta em: 
 
(A) matéria-primas; tira-teimas; bomba-relógios. 
(B) sextas-feiras; guarda-chuvas; guardas-florestais. 
(C) beija-flores; bate-papos; pé-de-moleques. 
(D) caça-níqueis; obras-prima; terças-feira. 
(E) guardas-roupas; segundas-feiras; porta-bandeiras. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que contém formas verbais que preenchem corretamente as 
lacunas.  

 
Quando .............. que os colegas iriam se desentender, .............. de imediato e pedi-
lhes que se ............. para evitar mal maior. 
 

(A) previ – intervi – contivessem. 
(B) prevê – intervim – contessem. 
(C) prever – intervi – contessem. 
(D) previ – intervim – contessem. 
(E) previ – intervim – contivessem. 

 
 
 
 

Indique a alternativa correta quanto ao uso da crase: 
 

(A) Fez uma viagem à Curitiba para resolver assuntos pessoais. 
(B) A compra dos móveis foi realizada à prazo. 
(C) Agradeceu à todos pela presença na reunião. 
(D) A viagem aconteceria à noite para evitar o calor. 
(E) Nem fez questão de avisar à ela sobre sua chegada. 

 

Questão 01 
 

Questão 02 
 

Questão 03 
 

Questão 04 
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Faça a leitura do texto abaixo para responder a questão 5. 
 
 

 
 

Da resposta que Cebolinha dá à pergunta da Mônica pode-se depreender que: 
 
(A) Mônica não tem bom humor e acaba sempre brigando, por isso Cebolinha desistiu da 

brincadeira. 
(B) As tarefas domésticas devem ser, também, de responsabilidade dos homens, mas 

Cebolinha não concordou e quis parar de brincar. 
(C) A brincadeira proposta por Mônica mostrou uma inversão de papéis na sociedade, 

com a mulher trabalhando fora e o homem em casa, o que incomodou Cebolinha. 
(D) Cebolinha se irritou por ter de colocar um avental na brincadeira, o que entende ser 

algo de mulher. 
(E) As brincadeiras da Mônica são, invariavelmente, de meninas, o que irritou, 

profundamente, Cebolinha. 
 

 
 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 6 A 10 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 
 
 
 

 

Um Agente de Endemias percorre em seu trabalho 5

2

 da distancia diária na rua, 3

1

 
dentro dos quintais e mais 1 500 m para ir e vir do seu trabalho para casa. O 
percurso total num dia de trabalho, em metros, feito pelo Agente de Endemias foi de: 

 
(A) 6 000 m. 
(B) 5 625 m. 
(C) 5 500 m. 
(D) 3 000 m. 
(E) 7 000 m. 

 
 

Questão 05 
 

Questão 06 
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Um Agente de Endemias visita 192 residências em 8 dias de trabalho.Se ele trabalhar 
27 dias, o número de residências visitadas será: 

 
(A) 500 residências. 
(B) 584 residências. 
(C) 846 residências. 
(D) 748 residências. 
(E) 648 residências.  

 
 
 
 

3) Uma família foi a um restaurante para almoçar, consumiu 5 refeições a um custo 
de R$ 12,50 cada e mais 3 refrigerantes que custaram R$ 4,50 cada. O total das 
despesas foi: 

 
(A) R$ 80,00. 
(B) R$ 75,50. 
(C) R$ 85,00. 
(D) R$ 76,00. 
(E) R$ 78,50. 

 
 
 

A mensalidade de uma escola é R$ 975,00 para pagamento até a data de vencimento. 
Se for pago em atraso de até 10 dias terá uma multa de 4% sobre o valor da 
mensalidade. Se o pagamento for efetuado com 5 dias de atraso, o valor a ser pago 
será: 

 
(A) R$ 1 014,00. 
(B) R$ 1 140,00. 
(C) R$ 1 024,00. 
(D) R$ 1 054,00. 
(E) R$ 1 020,00. 

 
 
 
 

Um Agente de Endemias deverá vistoriar um terreno retangular que tem como 
perímetro 208 m. Se o comprimento for igual ao triplo da largura. Qual será a área, 

em 
2

m , a ser vistoriada pelo Agente? 
 

(A) 1 800 2
m . 

(B) 1 950 2
m . 

(C) 2 028 2
m . 

(D) 2 200 2
m . 

(E) 1 000 2
m . 

Questão 07 
 

Questão 08 
 

Questão 09 
 

Questão 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – QUESTÕES 11 A 30 
AGENTE DE ENDEMIAS 

 
 

 
 

Relacione as colunas relativas aos princípios do Sistema único de Saúde (SUS), e 
assinale a resposta correta. 
 
(1) Universal e 

Igualitário 
( ) Visa garantir o acesso do usuário a serviços que não tenham no 

município, bem como ofertar serviços e ações de saúde a outros 
municípios que por ventura possa precisar. 

(2) Equidade (  ) Acesso gratuito e sem exclusão. 
(2) Descentralização ( ) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde 

será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na 
avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério 
cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas 
com proteção especial, conforme legislação vigente. 

(4) Regionalização ( ) Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, 
como forma de assegurar uma atuação intersetorial entre as 
diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de 
vida dos indivíduos.  

(5) Integralidade ( ) Tem como objetivo prestar serviços com maior qualidade e garantir o 
controle e a fiscalização pelos cidadãos. Quanto mais perto estiver 
a decisão, maior a chance de acerto.  Cada esfera de governo é 
autônoma e soberana em suas decisões e atividades, existe a 
concepção constitucional do mando único, respeitando os princípios 
gerais e a participação da sociedade.  

 
Resposta: 
 

(A) 4, 2, 1, 5, 3. 
(B) 3, 2, 1, 5, 4. 
(C) 4, 1, 2, 5, 3. 
(D) 2, 4, 1, 5, 3. 
(E) 4, 1, 3, 5, 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 11 
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Relacione e assinale a alternativa correta. 
(1) Agente etiológico (   ) Agente ou local onde vive e se multiplica um agente infeccioso. 
(2) Epidemia/Surto (  ) Decorre sobre o tempo entre a infecção e o aparecimento dos 

primeiros sintomas. 
(3) Endemia (   ) Agente causador da doença. 
(4) Reservatório (   ) Organismo vivo que alberga o parasito. 
(5) Período de incubação (  ) Pessoa que apresenta quadro clínico compatível com sinais e 

sintomas de uma determinada doença. 
(6) Hospedeiro ( ) É a ocorrência, numa coletividade ou região, de casos que 

ultrapassam nitidamente a incidência normal esperada de uma 
doença e derivada de uma fonte comum de infecção e 
propagação. 

(7) Vetor (  ) É um registro que obriga e universaliza as notificações, visando o 
rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. 

(8) Zoonoses (  ) É a prevalência usual de determinada doença com relação a 
uma área. 

(9) Notificação compulsória (  ) Doenças e infecções que são naturalmente transmitidas entre 
animais vertebrados e o homem. 

(10) Caso Suspeito ( ) É um artrópode, molusco ou outro veículo que transmite o 
parasito entre dois hospedeiros. 

 

Resposta: 

(A) 4, 5, 1, 6, 10, 2, 9, 3, 8, 7. 
(B) 4, 5, 1, 6, 9, 3, 2, 10, 8, 7. 
(C) 7, 5, 1, 6, 10, 2, 9, 3, 8, 4. 
(D) 4, 5, 1, 6, 9, 3, 2, 10, 8, 7. 
(E) 4, 5, 1, 6, 10, 2, 9, 3, 7, 8. 

 
 
 
 
 
 

São características referentes a serpentes do gênero Crotálico: 
 

(A) Fosseta loreal e calda com chocalho. 
(B) Fosseta loreal e calda com escamas arrepiadas. 
(C) Fosseta loreal e calda lisa. 
(D) Sem fosseta loreal e calda com anéis coloridos (pretos, brancos e vermelhos). 
(E) Sem fosseta loreal e calda lisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 12 
 

Questão 13 
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Os escorpiões são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como 
grilos ou baratas. Apresentam hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia sob pedras, 
troncos, dormentes de linha de trem, em entulhos, telhas ou tijolos. Muitas espécies vivem 
em áreas urbanas, onde encontram abrigo dentro e próximo das casas, bem como 
alimentação farta. Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e mesmo 
sem água, o que torna seu combate muito difícil. Os acidentes escorpiônicos são 
importantes em virtude da grande frequência com que ocorrem e da sua potencial gravidade, 
principalmente em crianças picadas pelo Tityusserrulatus. Assinale a alternativa que 
caracteriza o escorpião Tityusserrulatus. 

 
(A) Tronco marrom-escuro, patas com manchas escuras, pedipalpos com manchas escuras nos 

fêmures e nas tíbias. Comprimento de 6 cm a 7 cm. 
(B) Tronco amarelo-escuro, apresentando um triângulo negro no cefalotórax, uma faixa escura 

longitudinal mediana e manchas laterais escuras nos tergitos. Comprimento de 6 cm a 7 cm 
(C) Tronco e pernas escuros, quase negros. Comprimento de aproximadamente 8,5 cm. 
(D) Tronco vermelho-escuro, quase negro com manchas confluentes amarelo avermelhadas. 

Patas com manchas amareladas, cauda da mesma cor do tronco apresentando um 
espessamento dos últimos dois artículos. Comprimento de 6 cm a 7 cm. 

(E) Tronco marrom-escuro, pedipalpos e patas amarelados, a cauda, que também é amarelada, 
apresenta uma serrilha dorsal nos dois últimos segmentos e uma mancha escura no lado 
ventral da vesícula. Comprimento de 6 cm a 7 cm. 

 
 
 

  
Predominam as manifestações locais. A dor imediata é o sintoma mais freqüente. Em apenas 
1% dos casos os pacientes se apresentam assintomáticos após a picada. Sua intensidade é 
variável, podendo se irradiar até a raiz do membro acometido. Outras manifestações são: 
edema, eritema, parestesia e sudorese no local da picada, onde podem ser visualizadas as 
marcas de dois pontos de inoculação. Estes sintomas são relativos a acidente aracnídeo 
por: 

 
(A) Loxosceles – aranha marrom. 
(B) Phoneutria – armadeira. 
(C) Lycosidae – aranha de grama ou de jardim. 
(D) Latrodectus – viúva negra. 
(E) Caranguegeira. 

 
 

Qual o vetor transmissor da Peste.  
 

(A) Pediculus (Piolho). 
(B) Triatoma (Bicho Barbeiro). 
(C) Xenopsylla (Pulga). 
(D) Percevejo. 
(E) Carrapato. 

 
 

Questão 14 
 

Questão 15 
 

Questão 16 
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Quais das doenças abaixo relacionadas envolvem roedores: 
 

(A) Peste, leptospirose, e hantavirose. 
(B) Febre tifoide e peste. 
(C) Peste, febre tifoide, leptospirose e hantavirose. 
(D) Febre tifoide, leptospirose. 
(E) Febre tifoide, leptospirose e hantavirose. 

 
 
 
 
 
 

Uma das atividades para prevenção da dengue é o Levantamento Rápido de Índices de 
Infestação do Aedes aegypti (LIRAa). Assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Resultados inferiores a 1% são considerados condições satisfatórias. 
(B) De 1% a 3,9% situação de alerta. 
(C) Superior a 4% risco de surto de dengue. 
(D) Nesse levantamento há necessidade de visita de 100% dos imóveis de municípios de 

pequeno, médio e grande porte. 
(E) Após esse levantamento é possível saber onde os mosquitos estão se desenvolvendo mais 

para que possa organizar a rotina das visitas domiciliares de seus agentes, programar 
mutirões de limpeza urbana e promover ações de prevenção e combate à dengue. 

 
 
 
 
 

São Atribuições do Agente de Controle de Endemias (ACE), exceto. 
 

(A) Realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de 
focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação técnica. E comunicar ao 
supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas 
domiciliares. 

(B) Realizar visita domiciliar, encaminhar casos suspeitos para a Atenção Primária em Saúde 
(APS), acompanhar os casos confirmados. Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do 
reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos (PE). E registrar, 
sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com 
o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. 

(C) Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de 
prevenção e controle de doenças envolvendo vetores e condições ambientais, sempre que 
possível em conjunto com a equipe de APS da sua área. 

(D) Reunir-se sistematicamente com a equipe da APS, para trocar informações sobre suspeitos, a 
evolução dos índices de infestação de agentes transmissores de doença (roedores, 
escorpiões, aranhas, esgoto a céu aberto, depósitos de lixos, nascente com risco de 
contaminação) da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão 
sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação. 

(E) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação. 
 
 
 
 
 

Questão 17 
 

Questão 19 
 

Questão 18 
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Com relação ao tratamento Focal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Atua por contato com o inseto e consiste na aplicação de grandes partículas do inseticida que 

ofereça estabilidade química. O objetivo é atingir o mosquito adulto que pousar na área 
tratada. 

(B) Consiste em colocar gotículas pulverizadas do inseticida na massa de ar. 
(C) Refere-se às ações de eliminação de larvas em criadouros, usando larvicida. 
(D) Refere-se à instalação de armadilhas móveis. 
(E) Refere-se ao uso de armadilhas móveis e a eliminação de larvas em criadouros, usando 

larvicida. 
 
 
 
 
 

Sobre a Doença de Chagas assinale a alternativa em que todas as respostas estão corretas. 
 
I - Vetor transmissor da doença de chagas é o triatoma. 
II - A transmissão da doença de chagas se dá através das fezes do barbeiro após seu repasto 

(alimentação) sanguíneo, e esta é a única forma de transmissão da doença. 
III - O barbeiro tem hábito de alimentação noturna. 
IV - O barbeiro transmissor da doença de chagas tem sua probóscita (aparelho de alimentação), 

quando em repouso, reta e não ultrapassa o primeiro par de patas do inseto. 
V - A doença de chagas já está superada no Brasil, pois seus vetores (bicho barbeiro), foram 

erradicados em nosso país. 
 
Resposta: 
 

(A) I, II, III, IV. 
(B) II, III, IV, V. 
(C) I, IV, V. 
(D) III, IV, V. 
(E) I, III, IV. 

 
 
 
 
 
 

Sobre o Aedes Aegypti, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A hematofagia (alimentação de sangue) se dá exclusivamente no interior das casas, 

principalmente entre as 7h e 10h e depois entre as 16h e 19h. 
(B) A capacidade de voo da fêmea grávida pode ultrapassar 700m/dia. 
(C) Os ovos são muito resistentes à dessecação, podendo permanecer viáveis por mais de um 

ano, e em contato com a água, as larvas podem eclodir nos primeiros 15 minutos. E o 
mosquito adulto vive cerca de 20 dias. 

(D) O Aedes aegypti se alimenta preferencialmente de sangue humano, mas também faz repasto 
sanguíneo de cães, roedores e aves. 

(E) O Aedes aegypti é o principal transmissor da febre amarela urbana e do dengue em todo o 
mundo. 

 
 
 

Questão 20 
 

Questão 21 
 

Questão 22 
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Sobre a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), assinale a alternativa correta. 
 

(A) Caracterizada por ferida tipo cratera de lua, com rápido processo de cura. 
(B) Os mosquitos flebotomíneos são vetores de transmissão da LTA, e se desenvolvem em solo 

úmido, mas não molhado, ou em detritos ricos em matéria orgânica em decomposição 
(forquilhas de arvores, em baixo de amontoados de folhas, etc). 

(C) Só as fêmeas fazem repasto sanguíneo, e seu hábito de alimentação é matutino. 
(D) A picada do flebótomo não é irritava e nem dolorosa. 
(E) Animais silvestres e nem domésticos são considerados reservatórios. 

 
 
 
 
 
 

É hospedeiro intermediário/vetor da esquistossomose: 
 

(A) O homem. 
(B) Schistosoma mansoni. 
(C) Culex. 
(D) Caramujos do gênero Biomphalaria. 
(E) Cercária. 

 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa incorreta, referente à Filaríase por Wuchereria Bancrofti, popularmente 
conhecida por elefantíase. 

 
(A) O vetor da elefantíase é o Culex, tem hábito hematofágico durante a noite e madrugada, e 

atormenta as noites de sono com seu zumbido.  
(B) O vetor põe seus ovos em água suja rica em matéria orgânica em decomposição e detritos, 

apresentando aspecto sujo e mau cheiro, muitas vezes em fermentação, poluída e turva, mas 
sempre próximo às habitações humanas. 

(C) Os vetores espreitam nas sombras, dentro de casa, esperando a oportunidade de se 
alimentar com sangue necessário para produzir seus ovos. 

(D) São criadouros águas paradas e poluídas no solo, como fossas, ralos, poços, cisternas e 
marcas de pneus ou de patas de animais. Os vetores são coletados durante todo o ano, mas 
são mais frequentes nos meses quentes e chuvosos. 

(E) A transmissão ocorre pelo Culex, popularmente conhecido como pernilongo doméstico, que 
tem hábitos diurnos de hematofagia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 25 
 

Questão 24 
 

Questão 23 
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Assinale a alternativa correta. 
 
(A) Tanto o macho quanto a fêmea de Anopheles são responsáveis de cadeia de transmissão da 

malária. 
(B) As larvas dos Anopheles apresentam-se em posição horizontal em reservatórios de água. 
(C) A vacinação contra malária deve ser realizada de 10 em 10 anos. 
(D) A malária não é doença de notificação compulsória. 
(E) Caso suspeito de malária é todo indivíduo procedente da região sul, ou com história de 

transfusão sanguínea, que apresenta quadro febril, especialmente se acompanhado por 
outros sintomas sugestivos. 
 
 

 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) O homem é o único hospedeiro dos carrapatos. 
(B) Os ovos de carrapatos são postados no solo, são esféricos, pequenos e de coloração 

castanha. 
(C) Com a eclosão dos ovos as lavas de carrapato se movimentam em busca de abrigo 

(gramínea, arbustos, etc), esperando a chegada do hospedeiro para se alimentarem de 
sangue. 

(D) O carrapato é vetor da febre maculosa. 
(E) Manejo de vegetação (limpeza, poda, etc), aplicação de acaricida, uso de repelentes antes 

de entrar em capoeiras, pastos, etc, uso de carrapaticida, são meios de controle dos 
carrapatos. 
 
 
 
 
 
 

Qual o agente etiológico Esquistossomose: 
 
(A) P. faciparum. 
(B) Y. pestis. 
(C) L. brasiliense. 
(D) S. typhi. 
(E) S. mansoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 26 
 

Questão 28 
 

Questão 27 
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Em acidentes por larvas de Lepidópteros (mariposas e borboletas), inicialmente há dor local 
intensa, edema, eritema e, eventualmente, prurido local. Ainda pode haver infartamento 
ganglionar regional característico e doloroso. Nas primeiras 24 horas, a lesão pode evoluir 
com vesiculação e, mais raramente, com formação de bolhas. Dentre as diferentes espécies 
destes animais há uma que tem causado preocupação da saúde pública por causar 
síndrome hemorrágica. Assinale a alternativa relacionada ao enunciado acima descrito. 

 
(A) Lonomiasp. 
(B) Abelhasp. 
(C) Vespasp. 
(D) Formigasp. 
(E) Besourosp. 

 
 
 
 
 

Não é doença de notificação compulsória: 
 
(A) Cólera. 
(B) Leptospirose. 
(C) Diabetes. 
(D) Febre amarela. 
(E) Raiva. 

 

Questão 29 
 

Questão 30 
 


