Concurso Público
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
2016

AGENTE DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS

______________________________________________
Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

instruções Gerais
1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.
2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de
01 a 10.
Prova de Legislação, com 10 questões, numeradas de 11 a 20.
Prova de Informática Básica, com 05 questões, numeradas de 21 a 25.
Prova de Raciocínio Lógico, com 05 questões, numeradas de 26 a 30.
Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de
31 a 50.
3. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as
providências cabíveis.
5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas,
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).
6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas,
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.
8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora,
contada a partir do efetivo início da prova.
9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados
no sítio concurso.fundacaocefetminas.org.br.
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Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (10) devem ser respondidas
com base no texto 1. Leia-o atentamente, antes de responder a
elas.
Texto 1
Consumo consciente: caminho para a sustentabilidade
José Dias Campos

[1º §] As mudanças climáticas, responsáveis pelas irregularidades no clima e que têm como consequência a diminuição das
chuvas e o aumento da temperatura, vêm provocando a maior
das crises hídricas já registradas no semiárido nordestino. Essa
crise também se revela em outras partes do país e do mundo,
com excesso ou diminuição das chuvas, a depender da região.
[2º §] Esse processo evidencia, entre outros fatores, que há
uma curva ascendente da população em contraposição à outra
decrescente da quantidade e qualidade dos recursos naturais disponíveis devido ao mau uso, principalmente, da água como fonte
de vida. Evidencia-se que essa realidade tem uma origem: mau
uso dos recursos naturais na produção de bens e serviços para o
atendimento do bem-estar da população.
[3º §] A cada dia, aumenta o número de pessoas que usufrui dos mesmos recursos naturais do planeta, que diminuem em
quantidade e qualidade. Para onde estamos indo? O que estamos
estrategicamente construindo para o futuro da humanidade?
[4º §] Ao longo da história da humanidade, nosso olhar para
a água se voltou mais para o líquido que sai das torneiras, mas,
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quando falamos de consumo, é preciso ampliar esse olhar para
perceber que há uso significativo de água em tudo o que consumimos. Em muitas das situações, inclusive, com desperdício,
descarte incorreto, poluição, etc.
[5º §] A OMS (Organização Mundial de Saúde) traz dados sobre a quantidade de água utilizada na cadeia produtiva de alguns
produtos que nos fazem refletir sobre o consumo consciente.
Para um quilo de arroz, são necessários 3.000 litros de água; um
quilo de carne de boi, 15,5 mil litros de água; um litro de leite, mil
litros de água; uma xícara de café, 140 litros de água; e um par
de sapatos, 8.500 litros de água. Assim, percebe-se que em tudo
que se consome para o bem-estar, no atual modelo de desenvolvimento, tem um alto consumo de água, que precisa ser revisto
ou, no mínimo, ter os impactos mitigados.
[6º §] Com esse olhar, constata-se que, em todos os dias, há
transposição de água entre as regiões, de município para município, não por meio de tubulações para chegar às torneiras, mas
pelo transporte de produtos para o bem-estar da população.
[7º §] A reflexão aqui não visa provocar nas pessoas um sentimento para não consumir, mas para ter consciência em relação
ao consumo necessário e ao impacto, em termos de consumo
dos recursos naturais, que o bem-estar produz, a partir do modo
de viver de cada um.
[8º §] Assim, podemos assumir atitudes de verdadeiros cidadãos e cidadãs, comprometendo-nos com iniciativas de mitigação dos impactos causados, através do apoio a projetos sociais,
plantio de árvores frutíferas ou de espécies do bioma onde vivemos.
[9º §] É preciso equilibrar o clima e produzir alimentos sau6
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dáveis, revitalizando nascentes de água, desenvolvendo práticas
agroecológicas, economizando e reciclando a água, planejando
e compartilhando estratégias de captação e manejo de água de
chuva, enfim, desenvolvendo iniciativas que possam retribuir à
natureza o que dela foi extraído.
[10º §] É necessário o comprometimento de todos!
[11º §] Também poderá ser muito útil aprofundarmos essa visão nas reuniões das associações de bairros, nas comunidades
rurais, nas escolas, nos clubes e redes sociais, nos condomínios,
sempre com o intuito de promover iniciativas de mitigação dos
impactos causados aos recursos naturais pela produção de bens
e serviços para o bem-estar da população. Com esse entendimento, podemos afirmar que depende de nós o futuro que virá!
[12º §] Quantos de nós já paramos para pensar, refletir e compartilhar essa complexidade e necessidade da integração das iniciativas com vistas à sustentabilidade? O que eu estou fazendo?
O que você está fazendo? (...)
Fonte: jornal Folha de São Paulo, 18/01/2016 – texto adaptado, disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/colunas/2016/01/1728985-consumo-consciente-caminho-para-a-sustentabilidade.shtml - acesso em 19/01/2016.

Questão 01
O objetivo do texto 1 é
a) discutir o problema hídrico.
b) provocar posturas consumistas.
c) questionar atitudes sustentáveis.
d) valorizar o consumo consciente.
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Questão 02
De acordo com os dois primeiros parágrafos, a redução na qualidade de vida da sociedade é uma consequência do
a) agravante cenário da chuva.
b) inconstante panorama do clima.
c) mau emprego dos recursos naturais.
d) prejudicial uso dos recursos hídricos.

Questão 03
No texto, o autor utiliza perguntas para
a) censurar o leitor.
b) propor reflexões.
c) apresentar tópicos.
d) criticar a sociedade.

8
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Questão 04
No trecho: “As mudanças climáticas, responsáveis pelas irregularidades no clima e que têm como consequência a diminuição das
chuvas e o aumento da temperatura, vêm provocando a maior
das crises hídricas já registradas no semiárido nordestino. Essa
crise também se revela em outras partes do país e do mundo,
com excesso ou diminuição das chuvas, a depender da região.”,
o pronome ‘essa’ destacado tem a função de
a) retomar a ideia anterior.
b) apresentar uma nova ideia.
c) indicar proximidade ao leitor.
d) apontar ideia de tempo passado.

Questão 05
São afirmações adequadas para explicar o uso do registro linguístico predominante no texto 1, EXCETO:
a) Apresenta elementos característicos da fala, sem prejudicar a
mensagem do texto.
b) Articula os registros formal e informal, construindo um enfoque mais espontâneo.
c) Caracteriza-se predominantemente como coloquial, por apresentar diálogo com o leitor.
d) Caracteriza-se predominantemente como formal, apesar de
mesclar elementos de oralidade.
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Questão 06
No trecho: “Assim, percebe-se que em tudo que se consome para
o bem-estar, no atual modelo de desenvolvimento, tem um alto
consumo de água, que precisa ser revisto ou, no mínimo, ter os
impactos mitigados.”, a palavra em negrito pode ser substituída,
sem perdas de sentido, por
a) atingidos.
b) reduzidos.
c) agravados.
d) incorporados.
Releia o quarto parágrafo para responder às questões (07) e (08)
a seguir.
Ao longo da história da humanidade, nosso olhar para a água
se voltou mais para o líquido que sai das torneiras, mas, quando falamos de consumo, é preciso ampliar esse olhar para perceber que há uso significativo de água em tudo o que consumimos. Em muitas das situações, inclusive, com desperdício,
descarte incorreto, poluição, etc.

Questão 07
A palavra em negrito ‘humanidade’ classifica-se, morfologicamente, como
a)
b)
c)
d)

adjetivo.
substantivo.
locução adjetiva.
pronome substantivo.

10
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Questão 08
A oração grifada “quando falamos de consumo”, introduz um
valor semântico (sentido) de
a) lugar.
b) modo.
c) tempo.
d) assunto.

Questão 09
A palavra cuja estrutura apresenta um prefixo indicador de negação é
a) revisto.
b) decrescente.
c) contraposição.
d) irregularidades.

Questão 10
O emprego do acento gráfico é justificado pela mesma regra em
a) práticas – água – têm
b) hídricas – líquido – xícara
c) climáticas – consequência – útil
d) também – história – necessários
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LEGISLAÇÃO
Questão 11
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de
Barbacena, NÃO é um dever do servidor público:
a) Ser assíduo e pontual ao serviço.
b) Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
c) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio
público.
d) Permanecer na repartição pública fora do horário do expediente
quando não conseguir finalizar as atividades ordenadas em
tempo hábil.

Questão 12
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do
Município de Barbacena, são penalidades disciplinares aplicáveis
aos servidores públicos municipais, dentre outras:
a) A advertência, a suspensão e a demissão.
b) A suspensão, a demissão e a aposentadoria.
c) A supressão de suas férias, a redução indeterminada de seus
vencimentos e a demissão.
d) A advertência, a redução indeterminada de seus vencimentos
e o aumento da carga horária de trabalho.

12

Concurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 2016 • Agente de Combate às Endemias

Questão 13
A Lei n.º 3.245/1995, que dispõe acerca do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Município de Barbacena, determina que
a) nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância
inferior ao salário mínimo.
b) não se concederá licença aos servidores com menos de dez
anos de exercício em cargo público.
c) após três anos de efetivo exercício, os servidores terão seus
cargos garantidos de forma vitalícia.
d) em caso de morte do servidor público, não há previsão legal
para concessão de pensão a seus dependentes.

Questão 14
De acordo com a Lei Orgânica de Barbacena, ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse
e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente,
dentre outras atribuições
a) legislar sobre assuntos de interesse local.
b) criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
c) outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de
dívidas, sem interesse público justificado.
d) subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos
pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio,
televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de
comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração.
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Questão 15
No tocante à Lei Orgânica do Município de Barbacena, é INCORRETO afirmar que
a) o município tem como um de seus deveres promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e a
criminalidade.
b) uma vez que detém de autonomia política-administrativa, financeira e territorial, a Lei Orgânica concede irrestrita independência do Município em relação à legislação federal e estadual.
c) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, residentes
no Município, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à prosperidade.
d) são direitos sociais assegurados ao povo do Município de Barbacena, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade, a assistência
aos desamparados, ao idoso e ao deficiente, a segurança e a
uma vida e existência digna.

14
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Questão 16
De acordo com a Constituição Federal de 1988:
a) O direito de greve não se aplica aos servidores públicos.
b) Pessoas portadoras de deficiência física são impedidas de integrar o quadro de servidores do município, uma vez que não
preenchem os requisitos norteadores da administração pública.
c) Desde que desempenhem suas atividades com eficiência, é
permitida a acumulação remunerada de cargos públicos aos
servidores, sendo irrelevante a existência de compatibilidade
de horários.
d) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
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Questão 17
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
de Barbacena, dentre as vantagens previstas na lei, enquadra-se
como uma indenização a(o)(s)
a) férias.
b) diárias.
c) gratificação natalina.
d) adicional pela prestação de serviço extraordinário.

Questão 18
José é um servidor público municipal que, devido às atividades
rotineiras de seu cargo, está exposto a ruídos acima dos níveis
de tolerância permitidos pela lei. Considerando essa específica
situação, José faz jus ao recebimento de adicional
a) noturno.
b) por tempo de serviço.
c) pela prestação de serviço extraordinário.
d) pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

16
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Questão 19
Um servidor público municipal, investido no cargo de motorista,
durante o exercício de suas atividades, verificou que um veículo
do município apresentava problemas mecânicos, que poderiam
se agravar ainda mais caso o mesmo não fosse encaminhado
para o conserto. Por não ter observado os períodos de revisão e
manutenção preventiva do veículo, achou melhor não comunicar
o fato ao seu superior.
A atitude desse motorista está
a) correta, pois ele poderia ser repreendido pelo seu superior e
ser demitido.
b) incorreta, pois é dever de um servidor levar ao conhecimento
de seu superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
c) incorreta, pois cabe a ele divulgar o fato, não a seu superior,
mas aos demais motoristas que porventura possam vir a dirigir
o referido veículo.
d) correta, pois, sendo responsável por verificar as condições de
funcionamento do veículo, ele poderia levar o mesmo futuramente a uma oficina mecânica de sua confiança.
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Questão 20
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
de Barbacena, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA
I, relacionando as espécies de provimento de cargos públicos a
seus respectivos conceitos.
COLUNA I

COLUNA II

1. Reintegração

( ) É o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta
médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

2. Reversão
3. Readaptação

( ) É a reinvestidura do servidor estável no
cargo anteriormente ocupado, ou no
cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.
( ) É a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.
A sequência correta é
a) 1, 2, 3.
b) 2, 1, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 3, 1, 2.
18
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INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 21
Analise as ações listadas abaixo:
I- ativar o Firewall.
II- manter o Windows atualizado.
III- remover atalhos da área de trabalho.
IV- executar o Desfragmentador de Disco.
As ações que podem ser utilizadas para ajudar a proteger um
computador pessoal contra vírus são as dos itens
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
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Questão 22
A imagem abaixo apresenta um documento de texto, elaborado
no LibreOffice Writer em sua configuração padrão, contendo um
trecho do poema Soneto da Felicidade de Vinícius de Moraes e
um desenho de um triângulo no canto superior direito.

Considerando que os caracteres não imprimíveis estão sendo exibidos e que a linha, ao redor do texto, representa as margens de
uma página e os números do lado esquerdo, a numeração de
linhas, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro
ou (F) para falso:
( ) Os parágrafos podem estar formatados com o alinhamento à
direita.
( ) O tamanho da fonte do texto, na linha 6, pode ter sido alterado por meio do recurso de “Zoom” no menu “Exibir”.

20
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( ) O tamanho da fonte do texto, na linha 6, pode ter sido formatado por meio do recurso de “Alterar caixa” no menu “Formatar”.
( ) A imagem do triângulo pode ter sido inserida no documento
por meio dos recursos existentes na barra de ferramentas de
Desenho.
A sequência correta é
a) F, V, F, V.
b) F, V, F, F.
c) F, F, F, V.
d) V, F, V, F.
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Questão 23
O LibreOffice Writer possui recursos, no menu Formatar→Página,
por meio dos quais é possível formatar a página de um documento texto. O recurso a que se refere a formatação de página é
a) margens.
b) marcadores.
c) numeração de linhas.
d) espaçamento entre parágrafos.

22

Concurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 2016 • Agente de Combate às Endemias

Questão 24
A figura abaixo apresenta a imagem de uma planilha, elaborada
no LibreOffice Calc.

Analise as seguintes funções:
I) = SOMA(A1 & A2 & A3)
II) = SOMA(A1:A3)
III) = MULT(A$1 * A$2 * A$3)
IV) = CONT.NÚM(A1;A2;A3)
As funções que podem ser inseridas na célula B2 de tal forma que
o número 6 seja exibido são
a) I e IV.
b) II e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
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Questão 25
Um usuário, por meio do Windows Explorer, pode selecionar um
arquivo e depois arrastá-lo para a Área de Trabalho do Windows,
utilizando o botão direito do mouse. Ao liberar o botão do mouse, em uma posição vazia na Área de Trabalho, um menu de opções é exibido. Considerando a configuração padrão do Windows
7, a ação que pode ser realizada com o arquivo por meio desse
menu é
a) abrir.
b) renomear.
c) compactar.
d) criar uma cópia.

24
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RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 26
Um Juiz publicou uma sentença, negando o pedido que negava
a solicitação de liberdade de um sujeito. Essa sentença significa
que o
a) sujeito estava preso.
b) juiz mandou soltar esse sujeito.
c) juiz mandou prender esse sujeito.
d) sujeito estava solto antes dessa sentença.

Questão 27
Três alunos A, B e C tentaram adivinhar a idade de seu professor de Matemática. A “chutou” 35 anos; B “chutou” 42 anos
e C “chutou” 49 anos. O professor respondeu: A sétima parte
da idade “chutada” por A menos dois mais dois terços da idade
“chutada” por B, mais a raiz quadrada da idade “chutada” por C
resultam na minha idade. A idade desse professor é
a) 28.
b) 33.
c) 38.
d) 43.
Concurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 2016 • Agente de Combate às Endemias

25

Questão 28
Com relação à figura geométrica QUADRADO, analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.
( ) Em um quadrado, as diagonais possuem medidas iguais.
( ) Todo quadrado é um losango.
( ) Os lados de um quadrado são todos congruentes.
( ) O perímetro de um quadrado é igual a quatro vezes a medida
do seu lado.
A sequência correta é
a) V, F, F, V.
b) F, V, F, F.
c) F, F, V, F.
d) V, V, V, V.

26
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Questão 29
Considere a sequência abaixo:
1 M 6 S 7 E 9 ...
O próximo elemento lógico é
a) A
b) E
c) I
d) O

Questão 30
Considere um conjunto X, formado pelas 22 primeiras letras de
nosso alfabeto, e o conjunto Y = { D, E, F, H, I K, M, Q}. Uma
palavra que pode ser formada com as letras pertencentes ao conjunto X - Y é
a) BARBACENA
b) CONCURSO
c) PREFEITURA
d) MUNICIPAL
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
A Atenção Básica possui as funções de ser base; ser resolutiva;
coordenar o cuidado e ordenar os serviços, contribuindo para
o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Associe a
segunda coluna com a primeira:
	coluna i
I- Ser base
II- Ser resolutiva

III- C
 oordenar o
cuidado
IV- O
 rdenar as
redes

			coluna ii
( ) Organizar as necessidades de saúde dos
usuários na RAS.
( ) Ser a modalidade de atenção e de serviço
de saúde com o mais elevado grau de
descentralização e capilaridade.
( ) Identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, intervindo de maneira efetiva.
( )
Elaborar, acompanhar e gerir o cuidado de forma singular e o caminho que o
usuário percorre na RAS.

A sequência correta é
a) I, II, III, IV.
b) II, III, IV, I.
c) III, IV, I, II.
d) IV, I, II, III.
28
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Questão 32
De acordo com a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, o
Agente de Combate às Endemias (ACE), tem como
a) requisito, para o exercício de suas atividades, residir na área da
comunidade em que for atuar.
b) atribuição, o exercício de atividades de vigilância, prevenção e
controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes do SUS.
c) atribuição, o exercício de atividades de vigilância, registro,
para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à
saúde.
d) atribuição, o exercício de atividades de prevenção de doenças
e promoção à saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desvinculadas das diretrizes do
SUS.
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Questão 33
São problemas de saúde pública e segurança associados aos cães
de rua, EXCETO:
a) transtornos mentais.
b) acidentes de trânsito.
c) transmissão de doenças para humanos.
d) ferimentos causados por comportamento agressivo.

Questão 34
A educação das pessoas é um dos elementos mais importantes
para o controle populacional de cães de rua. A esse respeito NÃO
é importante para a população ser informada sobre
a) a alimentação proposital de cães de rua.
b) os recursos existentes para o controle de cães de rua.
c) os cuidados com o lixo das casas e das lixeiras públicas.
d) a eutanásia como forma de controle da quantidade de cães,
abandonados nas ruas.
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Questão 35
A vacinação e o controle parasitário podem ser improvisados
em “acampamentos”. Sobre os cuidados a serem tomados nos
“acampamentos”, analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) Deve-se minimizar o risco de interações agressivas e de transmissão de doenças entre o grande número de animais no local.
( ) Deve-se organizar os acessos e as saídas do local.
( ) Deve-se reaproveitar as seringas a cada dois animais.
( ) Deve-se proceder a colocação dos animais doentes em quarentena.
( ) Deve-se desconsiderar a distância a ser percorrida pelo dono
do animal para chegar até o acampamento.
A sequência correta é
a) V, V, F, V, F.
b) V, F, V, F, V.
c) F, F, V, V, V.
d) F, V, F, F, F.
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Questão 36
Os programas de controle populacional de cães requerem planejamento. Relacione a segunda coluna com a primeira:
coluna i

			coluna ii

I- Responsabilidade

()
Relaciona-se às pessoas interessadas
em contribuir com o programa de forma voluntária.
II- E
 nvolvimento dos ( ) Relaciona-se à arrecadação de recurproprietários
sos, dependendo da cultura local de
doação e do significado do cão para a
comunidade.
III- O
 btenção de
( ) Relaciona-se às finanças disponíveis,
fundos
sendo possível o envolvimento de órgãos públicos e ONGs.
IV- Recursos
( ) Refere-se ao impacto do programa no
humanos
comportamento do responsável pelo
cão.
V- Sustentabilidade ( ) Trata-se de um programa cujo início é
determinado, mas o fim não o é, sendo importante uma ação constante.

A sequência correta é
a) II, III, V, I, IV.
b) II, IV, I, III, V.
c) IV, II, V, I, III.
d) IV, III, I, II, V.
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Questão 37
Relacione os termos às suas descrições:
I- Endemia

II- Epidemia

III- Pandemia

( ) É a ocorrência de doenças que acometem populações em um espaço característico e limitado, não se espalhando por toda a região, e
mantém incidência relativamente constante.
Exemplo: Febre Amarela na Amazônia.
( ) É a ocorrência de uma doença que ultrapassa
os limites da nação, espalhando-se por continentes e/ou pelo mundo inteiro. Exemplo:
Aids, Tuberculose, peste.
( ) É a ocorrência de uma mesma doença, em
uma comunidade ou região, que ultrapassa
a incidência esperada. Exemplo: Poliomielite.

A sequência correta é
a) I, II, III.
b) I, III, II.
c) II, I, III.
d) II, III, I.
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Questão 38
Analise a afirmativa abaixo e complete as lacunas:
O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado pelo conjunto de
_______ de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas e
_______, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. É organizado e orientado no sentido do
interesse _______, e todas as pessoas, _______ da raça, crença,
cor, situação de emprego, classe social, local de moradia, a ele
têm direito.
A sequência correta é:
a) profissionais; privadas; individual; dependendo.
b) ações e serviços; privadas; individual; dependendo.
c) profissionais; federais, estaduais e municipais; coletivo; independente.
d) ações e serviços; federais, estaduais e municipais; coletivo; independente.

Questão 39
Sobre a dengue, é correto afirmar que
a) possui dois sorotipos DEN1 e DEN2.
b) os ovos do mosquito não possuem resistência à dessecação.
c) a pessoa infectada por determinado sorotipo fica imune a esse
sorotipo.
d) a pessoa que se infecta por qualquer sorotipo fica mais resistente a outro sorotipo.
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Questão 40
Analise as afirmativas sobre as fases do desenvolvimento do Aedes aegypti e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) Os ovos são depositados pela fêmea em ambientes escuros,
úmidos e na superfície da água.
( ) Os ovos são brancos inicialmente, mas rapidamente adquirem
a cor negra brilhante.
( ) Os ovos não possuem resistência à dessecação.
( ) As larvas desenvolvem-se em águas poluídas que contêm
grande quantidade de matéria orgânica para se alimentarem.
( ) Na fase da larva, ocorre maior vulnerabilidade, permitindo
ações de prevenção do mosquito.
( ) Na fase da pupa, ocorre a transformação da larva em mosquito adulto.
( ) O mosquito adulto vive durante 24 horas.
A sequência correta é
a) F, F, V, V, F, F, V.
b) V, F, V, V, F, F, V.
c) F, V, F, F, V, V, F.
d) V, V, F, F, V, V, F.
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Questão 41
São medidas de controle do mosquito e de prevenção da dengue
a) evitar o contato entre pessoas contaminadas e sadias.
b) guardar pneus velhos em local aberto e manter as lixeiras destampadas.
c) manter os vasos de flores/plantas secos com areia e realizar a
limpeza das calhas.
d) amassar os recipientes plásticos antes do descarte e guardar
garrafas e baldes vazios, virados para cima.

Questão 42
NÃO é atribuição dos Agentes de Combate a Endemias (ACE), no
controle de vetores da dengue,
a) realizar pesquisa larvária em imóveis.
b) orientar a população quanto aos meios de evitar a proliferação
dos vetores.
c) buscar focos da dengue, eliminá-los e tratar aqueles recipientes que não podem ser descartados.
d) orientar a população quanto aos medicamentos que devem
ser usados para os sintomas da dengue.
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Questão 43
Sobre as formas de transmissão da Doença de Chagas, relacione
a segunda coluna com a primeira:
	coluna i
I- Vetorial

			coluna ii
( ) ocorre pelo contato da pele ferida ou de
mucosas com material contaminado durante manipulação em laboratório.
II- Transfusional/ ( ) ocorre por meio das fezes dos “barbeitransplante
ros”. Ao picarem os vertebrados, eles defecam, eliminando formas infectantes da
doença que penetram pela picada ou pelo
ato de coçar.
III- Vertical ou
( )
ocorre pela passagem de mães infectacongênita
das para seus bebês durante a gestação
ou parto.
IV- Oral
( ) ocorre pela passagem por transfusão de
sangue e/ou hemocomponentes ou por
transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios.
V- Acidental
( ) ocorre pela ingestão de alimentos contaminados.

A sequência correta é
a) V, I, III, II, IV.
b) II, III, IV, I, V.
c) III, V, II, I, IV.
d) I, II, IV, III, V.
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Questão 44
A coleta e o encaminhamento do barbeiro, encontrado em domicílios, devem seguir algumas orientações. Analise as afirmativas
abaixo e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) Não se deve pegá-lo com a mão “desprotegida”.
( ) Quando coletar o inseto, deve-se esmagar ou bater para evitar contaminação.
( ) O inseto deverá ser acondicionado em recipientes plásticos,
com tampa de rosca para evitar a fuga.
( ) Insetos coletados em diferentes locais, em uma determinada
região, devem ser armazenados em um mesmo recipiente.
A sequência correta é
a) F, V, F, V.
b) V, V, F, V.
c) V, F, V, F.
d) F, F, V, F.
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Questão 45
Sobre as atribuições dos Agentes de Combate a Endemias (ACE),
no controle da Doença de Chagas, é correto afirmar que
a) a borrifação deve ser realizada em residências com a presença
de colônias do inseto.
b) a coleta de material biológico dos pacientes sintomáticos deve
ser realizada pelo ACE.
c) a busca ativa de faltosos ao tratamento e às consultas de
acompanhamento devem ser feitas rigorosamente.
d) o encaminhamento de insetos, coletados para os laboratórios
de identificação, e a taxonomia de triatomíneos apenas devem
ser realizados quando confirmado caso da doença na região.

Questão 46
A Leptospirose é uma doença cuja transmissão ocorre pela(s)
a) fezes do rato.
b) urina do rato.
c) mordedura do rato.
d) arranhadura do rato.

Concurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 2016 • Agente de Combate às Endemias

39

Questão 47
Analise as afirmativas sobre as medidas de prevenção e de controle
da Leptospirose e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) A desratização tem como objetivo modificar as características
ambientais para promover a eliminação dos fatores que propiciem o acesso dos roedores ao alimento, à água e ao abrigo.
( ) A antirratização tem como objetivo eliminar os roedores por
meio de métodos mecânicos (ratoeiras) e químicos (raticidas).
( ) O método biológico, uso de predadores, para eliminar os roedores pode ser adotado como método efetivo na prática.
( ) A lama das enchentes possui alto poder infectante, recomendando-se retirá-la com Equipamento de Proteção Individual
(EPI), lavar o local e desinfetar com solução de hipoclorito de
sódio a 2,5%.
( ) As discussões sobre a doença e suas formas de infecção, prevenção e controle junto à comunidade exposta ao risco devem ser realizadas, visando à busca conjunta de soluções.
( ) A comunidade deve ser mobilizada para que ela não desenvolva medidas de manejo ambiental voltadas ao controle de
roedores.
A sequência correta é
a) F, F, F, V, V, F.
b) V, F, V, F, V, F.
c) F, V, V, V, F, V.
d) V, V, F, F, F, V.
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Questão 48
A respeito do esquema profilático, adotado para a doença Raiva,
é importante que o animal envolvido no acidente seja observado.
A vítima pode ser dispensada do esquema profilático quando
a) foi mordida por morcego.
b) o cão é classificado como exclusivamente domiciliado.
c) o animal que mordeu a vítima desapareceu 5 dias após o acidente.
d) o cão que mordeu a vítima era oriundo de área de raiva não
controlada.

Questão 49
Os acidentes que envolvem animais peçonhentos exigem medidas
de controle. A esse respeito, é correto afirmar que
a) a captura e o transporte dos animais silvestres sem autorização legal deve ser orientada.
b) a presença de roedores no perímetro urbano aumenta a proximidade dos ofídios do homem.
c) a Unidade de Atenção Básica não é o local adequado para casos com acidentes com animais peçonhentos.
d) os escorpiões e as aranhas do gênero Loxoceles são controlados facilmente com a utilização de inseticidas e outros produtos tóxicos.
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Questão 50
Analise as afirmativas sobre as medidas de prevenção e de controle da Leptospirose e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para
falso:
( ) Manter cães e gatos sem contato com animais de rua e devidamente vacinados.
( ) Orientar a população sobre medidas que minimizem o risco
de agressão.
( ) Em caso de possível exposição ao vírus rábico, lavar com água
e sabão é um mito, devendo procurar imediatamente a assistência médica.
( ) Notificar a vigilância epidemiológica quanto aos acidentes
com animal suspeito de raiva.
( ) Animais silvestres podem ser criados como animais de estimação, pois podem ser vacinados como cães e gatos.
A sequência correta é
a) V, V, V, F, V.
b) V, V, F, V, F.
c) F, V, F, V, F.
d) F, F, V, F, V.
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