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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Agente de Combate a Endemias
Língua Portuguesa

5 questões

1. Analise as afirmativas abaixo.
1. No início do texto, em “Será que esses componentes climáticos têm poder no seu humor?”,
o trecho sublinhado refere-se aos substantivos “Chuva, calor, frio”.
2. No quarto parágrafo, em “as mães preferem
mais o verão do que os filhos”, há uma relação
de comparação.
3. No quarto parágrafo, em “Apenas 15% dos
adolescentes estão nesta categoria, enquanto
30% das mães são amantes do verão”, a conjunção sublinhada pode ser substituída por “ao
passo que”, sem mudança de sentido na frase.
4. No segundo parágrafo, em “A pesquisa americana levou em consideração um grupo de
adolescentes e suas mães”, o elemento sublinhado pode ser substituído adequadamente
por “as mães delas”.
5. No quinto parágrafo, em “27% dos adolescentes estudados odeiam o verão”, a forma verbal
sublinhada pode ser substituída por “odeia”,
sem ferir nenhuma regra de concordância
verbal.

O clima afeta seu humor?
Chuva, calor, frio. Será que esses componentes climáticos
têm poder no seu humor?
Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia
tenta responder essa dúvida. A pesquisa americana
levou em consideração um grupo de adolescentes
e suas mães. Os pesquisadores descobriram quatro
tipos de pessoas quando o assunto é humor e clima:
 Os não afetados. Praticamente metade
dos voluntários está nesse grupo. Essas pessoas não são influenciadas por mudanças
climáticas.
 Aqueles que amam o verão. Nesse grupo, as
pessoas são mais felizes quando chove menos
e faz calor (lembrando que, em geral, o verão
brasileiro é quente e chuvoso; mas a pesquisa
leva em consideração o verão americano). No
entanto, as mães preferem mais o verão do
que os filhos. Apenas 15% dos adolescentes
estão nesta categoria, enquanto 30% das
mães são amantes do verão.
 Aqueles que odeiam o verão. Este é o grupo
de pessoas das quais você menos ouve falar.
Esse tipo de gente não gosta de calor e prefere quando chove ou faz frio. 27% dos adolescentes estudados odeiam o verão e apenas
12% das mães se encaixam nessa categoria.
 Aqueles que odeiam a chuva. O humor
deste grupo não se afeta com frio, calor ou
quando está nublado; eles simplesmente
odeiam a chuva. Eles são minoria, 8% dos
adolescentes e 12% das mães estão nessa
categoria.

(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

E você? É de qual tipo?
Disponível em: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/19/906254/clima-afeta-seu-humor.pdf [Adaptado]
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto.
a. ( ) O texto apresenta uma suposição sobre as
diferentes mudanças de humor pelas quais
uma mesma pessoa passa no decorrer do ano.
b. ( X ) O texto aborda a relação entre humor e clima,
baseando-se em dados de pesquisa para fundamentar as afirmações.
c. ( ) Os brasileiros são o povo mais feliz e expansivo, pois todos amam o verão, fato que os
torna mais sensíveis ao tempo ensolarado.
d. ( ) As pesquisas feitas nos Estados Unidos refletem a realidade brasileira, pois há uma semelhança na forma como as pessoas em geral
reagem a tempos chuvosos e frios.
e. ( ) Os quatro tipos de pessoas identificadas na
pesquisa relacionam-se às quatro estações,
respectivamente, e às variações climáticas
bem delimitadas entre elas.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) O título e o parágrafo de fechamento, entre
outros elementos, mostram que o texto tem
característica interativa.
( ) A maioria dos voluntários da pesquisa americana não é afetada por mudanças do clima.
( ) Entre os que amam o verão, os adolescentes
apresentam-se em número maior que as
mães.
( ) Entre os que odeiam o verão, as mães
apresentam-se em número maior que os
adolescentes.
( ) Dos quatro grupos de pessoas, o menos representativo em termos numéricos é o dos que
odeiam a chuva.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
V–F–F–V–V
F–V–V–F–F
F–F–V–F–V
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4. Analise o trecho abaixo:
“Os pesquisadores descobriram quatro tipos de
pessoas quando o assunto é humor e clima.”
Relacione as colunas abaixo, indicando a análise correta dos termos destacados do período acima.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

pesquisadores
descobriram
quatro tipos de pessoas
é
de

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

verbo de ligação
verbo transitivo direto
preposição
substantivo masculino plural
complemento verbal

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–4–3–2–1
2–4–5–3–1
3–4–1–2–5
4–2–5–1–3
5–2–4–1–3
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5. Analise o trecho abaixo:
“Praticamente metade dos voluntários está nesse
grupo. Essas pessoas não são influenciadas por
mudanças climáticas.”
Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta, em um único período, dos dois períodos acima,
sem prejuízo de sentido.
a. ( ) Metade dos voluntários estão nesse grupo de
pessoas e praticamente as mudanças climáticas não influencia elas.
b. ( ) Mudanças climáticas praticamente não
influencia metade dos voluntários daquele
grupo de pessoas.
c. ( ) A metade das pessoas desse grupo são voluntários praticamente, não influenciado por
mudanças climáticas.
d. ( ) Como metade dos voluntários está nesse
grupo, praticamente não são influenciados
por mudanças climáticas.
e. ( X ) Praticamente metade dos voluntários, pessoas
que não são influenciadas por mudanças
climáticas, está nesse grupo.

Conhecimentos Específicos

15 questões

6. Em relação ao Inquérito Epidemiológico, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( ) É a busca de dados adicionais e mais representativos junto à população em estudo.
b. ( ) Ocorre quando o Estudo Epidemiológico mostra notificações deficientes ou impróprias.
c. ( ) É uma ferramenta utilizada quando se tem
dificuldade de avaliar a eficácia das vacinas ou
coberturas vacinais.
d. ( X ) Trata-se de um estudo que não é amostral e
destina-se a coletar dados para complementar
informações já existentes.
e. ( ) O inquérito epidemiológico é um estudo seccional, geralmente do tipo amostral, utilizado
quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes.

7. A notificação compulsória é obrigatória a todos os
profissionais de saúde médicos, enfermeiros, odontólogo, técnicos de enfermagem e outros no exercício
da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares
de saúde e de ensino, em conformidade com a Lei
no 6.259, de 30 de outubro de 1975.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação às doenças que fazem parte da
Lista de Notificação Compulsória.
(
(
(
(

)
)
)
)

Acidentes por animais peçonhentos
Cólera
Diabetes
Doença meningocócica e outras meningites

assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–V–F–V
F–V–V–V
F–V–F–V

8. É a ocorrência de dois ou mais casos epidemiologicamente relacionados, restrita a um espaço extremamente delimitado: colégio, quartel, creches, um
quarteirão, um bairro etc.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Surto
Zoonose
Endemia
Epidemia
Pandemia

9. Qual a ação desencadeada imediatamente após a
notificação da ocorrência de um caso de doença de
notificação compulsória que visa, através de profilaxia
específica, prevenir a disseminação de um surto?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Visita domiciliar
Bloqueio vacinal
Inquérito epidemiológico
Investigação epidemiológica
Solicitação de exames complementares
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10. A Investigação epidemiológica, realizada a partir
de casos notificados e seus contatos, tem por principais objetivos:

12. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação às Endemias.
(

1. Identificar o agente etiológico causador da
doença.
2. Observar dados sobre a frequência usual
da doença, relacionados a pessoas, lugar e
tempo, no intuito de confirmar a existência de
um surto ou epidemia.
3. Conhecer o modo de transmissão, incluindo
veículos e vetores que possam estar envolvidos no processo de transmissão da doença.
4. Identificar a população susceptível que esteja
em maior risco de exposição ao agente para
proceder às medidas específicas de controle e
à estratégia para a sua aplicação.

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )	É correta apenas a afirmativa 1.
( )	É correta apenas a afirmativa 2.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1,3 e 4.
( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

11. Ocorre quando a população de uma determinada
região entra em contato pela primeira vez com um
agente patogênico (vírus, bactéria). Nesse caso, o sistema imunológico das pessoas não está preparado para
combater a doença, que se espalha de forma rápida,
fazendo várias vítimas, em um determinado lugar.

) É a ocorrência de determinada doença que
acomete populações em espaços característicos e determinados.
) É o aparecimento, em uma população, do
número de casos de determinado agravo,
sensivelmente maior do que o esperado
normalmente. Geralmente se espalha para
outras comunidades com rapidez.
) São registrados focos da doença em um
espaço limitado, ou seja, ela não se espalha
por toda uma região, ocorre apenas onde há
incidência da doença.
) No período de infestação da doença, as pessoas que viajam para tal região precisam ser
vacinadas. A título de exemplo, podemos citar
a febre amarela e a dengue.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–F–V–V
F–V–F–V
F–V–F–F

13. Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT)
são danos à integridade física, mental e social dos
indivíduos, provocados por doenças ou circunstâncias
nocivas, cujo controle é de grande importância para a
saúde pública.

A descrição acima se refere a um(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Surto
Epidemia
Pandemia
Zoonose
Endemia
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Assinale a alternativa que não corresponde ao referido
grupo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tabagismo
Alcoolismo
Sedentarismo
Hipertensão arterial
Hanseníase
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14. Dengue é uma doença tropical infecciosa causada
pelo vírus da dengue. Atualmente é considerada um
dos principais problemas de saúde pública de todo o
mundo.

16. No que se refere à esquistossomose, assinale a
alternativa incorreta.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação à dengue.

b.

( ) Doença infecciosa aguda, causada por um vírus
da família Flaviridae, transmitida através do
mosquito Aedes aegypti, também infectado
pelo vírus, que se reproduz em água corrente.
( ) O mosquito da dengue pica apenas durante a
noite.
( ) O combate ao vetor deve desenvolver ações
continuadas de inspeções domiciliares.
( ) Forte dor de cabeça, febre alta com início
súbito, dor atrás dos olhos, cansaço extremo
e manchas na pele semelhantes ao sarampo,
são alguns dos sintomas da dengue.

a. (

c.

d.

e.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–V
V–V–V–F
V–F–V–V
F–F–V–V
F–F–F–V

15. A transmissão pode ocorrer pela picada do mosquito, por transfusão de sangue contaminado, por
meio de seringas infectadas e através da placenta para
o feto. O plasmódio entra na circulação sanguínea do
homem e se aloja no fígado, onde se multiplica.
O texto acima se refere à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Malária.
Coqueluche.
Febre Amarela.
Leptospirose.
Tétano.

) O tratamento é feito com antiparasitários,
geralmente em dose única.
( ) O tratamento da doença pode ser feito com
medicamentos específicos que combatam o
parasita Schistossoma mansoni, que se hospeda no homem.
( ) Saneamento básico, educação sanitária, controle dos caramujos e informação sobre o modo
de transmissão da doença são medidas absolutamente fundamentais para prevenir a doença.
( X ) Febre, depressão mental, contrações dolorosas da garganta e do aparelho vocal são sintomas da esquistossomose.
( ) A transmissão do parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes do
homem infectado as larvas se reproduzem
na água e se alojam em caramujos do gênero
Biomphalaria. Estes possuem como característica principal concha achatada nas laterais e
de cor marrom acinzentada.

17. Com relação à Raiva, é correto afirmar:
1. Trata-se de infecção viral que causa irritação e
inflamação do cérebro e da medula espinhal.
2. Salivação intensa, depressão mental, agitação,
sensação de mal-estar são sintomas presentes.
3. É considerada uma zoonose.
4. Pode ser transmitida por raposas, gambás,
cachorros, morcegos e outros animais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )	É correta apenas a afirmativa 1.
( )	É correta apenas a afirmativa 2.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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18. Em relação à febre amarela, assinale a alternativa
incorreta.
a. ( ) A vacinação deve ser feita a partir dos seis
meses de vida.
b. ( X ) Existe vacina eficaz contra a febre amarela,
que deve ser renovada a cada dois anos.
c. ( ) A febre amarela não é transmitida de uma
pessoa para a outra.
d. ( ) A transmissão se dá através da picada da
fêmea do mosquito conhecido por Aedes
Aegypti.
e. ( ) Os sintomas mais frequentes são febre alta,
fortes dores de cabeça, vômitos, problemas
no fígado e hemorragias.

19. No que diz respeito ao controle da dengue, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) Tomar vitamina B e comer bem é uma medida
eficaz de combate à dengue.
b. ( ) A dengue é uma doença de notificação
compulsória e todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser comunicado ao Serviço de
Vigilância Epidemiológica.
c. ( ) Eliminação e tratamento de criadouros, priorizando atividades de educação em saúde e
mobilização social são medidas fundamentais.
d. ( ) Um dos objetivos da vigilância epidemiológica
é reduzir o risco de transmissão da dengue nas
áreas endêmicas.
e. ( ) Atualmente, é a mais importante arbovirose
que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo.
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20. Caracterizada por pequena pápula (elevação da
pele) avermelhada que vai aumentando de tamanho
até formar uma ferida recoberta por crosta ou secreção purulenta. Pode se manifestar também como
lesões inflamatórias nas mucosas do nariz ou da boca.
O texto acima se refere à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Cólera.
Hantavirose.
Leishmaniose.
Sífilis Congênita.
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS).

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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