
Página 1

CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

EMPREGO PÚBLICO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

CADERNO DE PROVAS

Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 a 40, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas,  
único documento válido para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas ou aquelas emanadas 
pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas e sair da sala após às 

14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa que corresponde correta e respectivamente às palavras destacadas na frase abaixo:
“O que dá sabor à vida, tornando-a encantadora, é a companhia agradável da família”.

A) Artigo e substantivo.
B) Artigo e adjetivo.
C) Pronome e adjetivo.
D) Substantivo e verbo.
E) Pronome verbo.

Questão 02
As palavras destacadas na frase abaixo indicam:
“Os escritores que eu considero mais simpáticos são aqueles que aconselham a olhar a vida com óculos cor de rosa.”

A) Característica.
B) Circunstância.
C) Ação.
D) Ordem.
E) Direção.

Questão 03
Assinale a resposta correta de acordo com a frase abaixo:
“Estamos sempre partindo. De lugares, empregos, amores, de erros. Partindo para tentar acertar. Embora o desejo seja  
de permanência, de estabilidade.”

A) Partimos porque não gostamos de monotonia, não nos apegamos a nada.
B) Partimos para fugir dos problemas diários, ainda que eles permaneçam.
C) Partimos porque não gostamos de trabalhar sempre no mesmo lugar.
D) Partimos para buscar o que é correto, mesmo querendo ficar.
E) Partimos de tudo e de todos para buscar estabilidade.

Questão 04
Assinale a alternativa que contém o(s) termo(s) que corresponde(m) ao sujeito da frase baixo:
“Em Sófocles o homem é solitário, distante dos poderes divinos”.

A) Em Sófocles.
B) O homem.
C) Poderes divinos.
D) Solitário.
E) Poderes.

Questão 05
Assinale a alternativa, em que as palavras sublinhadas, nas frases abaixo, correspondem ao predicado. 

A) A ciência   é uma das mais extraordinárias criações do homem.
B) A ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem.
C) A ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem.
D) A ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem.
E) A ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem.
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Questão 06
Assinale alternativa que indica as frases nas quais as palavras destacadas foram usadas no sentido conotativo.

I. A economia está aquecida.
II. É preciso fazer uma faxina espacial, há 22 mil fragmentos na órbita terrestre.
III. Quinze minutos de exercícios diários ampliam a expectativa de vida.

A) Todas as afirmativas.
B) Somente I e II.
C) Somente I.
D) Somente II e III.
E) Somente III.

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto ao uso da palavra grifada.

A) Se ele quizesse morava conosco.
B) Ele quis morar naquela casa?
C) Não quiz morar aqui.
D) Se quizece iríamos à noite?
E) Quisece   ou não, ele partiria cedo.

Questão 08
Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase.

A) Comemos arroz à grega naquele domingo.
B) Pagaremos à curto prazo a duplicata.
C) Daremos tudo à ele, se preciso for.
D) Iremos à Madri nas férias de julho.
E) Saímos às quatro meninas juntas para comprar o presente.

Questão 09
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo:
“_____ muitas pessoas que sofrem do _____ da solidão. Embora existam milhares de pessoas morando em prédios 
gigantes, lado _____ lado, cada uma fica fechada no mundo próprio.”

A) há – mau – a 
B) à – mal – a 
C) há – mau –à
D) há – mal –a 
E) a – mal – à 

Questão 10
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) polemico – ciencia – familia – chefe
B) horarios – flexivel – tambem – logica 
C) empresario –contrato – mulher – ultima 
D) paises – lider – maior – clara 
E) numero – dificil – velha – inedita   
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 11
A ética no trabalho pode resultar em uma ordem social onde prevaleçam boas relações baseadas:

A) na prolixidade,  na desonra e na inaptidão das pessoas.
B) na aspiração, no desejo e na  desigualdade das pessoas.
C) na dignidade, na liberdade e na igualdade entre as pessoas.
D) na liberdade, no egoísmo e na desonra das pessoas.
E) na tolerância, na corrupção e na impunidade das pessoas.

Questão 12
São técnicas eficazes na comunicação ao telefone, exceto: 

A) falar clara e consistentemente. 
B) sorrir.
C) abaixar o tom de voz.
D) parecer esmorecido.
E) considerar a personalidade do cliente.

Questão 13
Analise as afirmações abaixo sobre qualidade de vida no trabalho.

I. É importante discutir um assunto que ficou mal resolvido.
II. Líderes de equipes devem incentivar a postura pró-ativa.
III. As relações interpessoais não têm a ver com a satisfação com o trabalho.
IV. A negociação nas situações críticas é um fator necessário.

Estão corretas as afirmativas:
A) I e III, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I e II, apenas.

Questão 14
A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza que a saúde das pessoas pode ser determinada e 
condicionada pelos seguintes fatores, entre outros: 

I. a alimentação e a moradia.
II. o saneamento básico e o meio ambiente.
III. a educação, o transporte e o lazer.
IV. o trabalho e a renda.

Estão corretas as afirmativas:

A) I, II e IV, apenas.
B) Todas as afirmativas.
C) II e III, apenas.
D) I e IV, apenas.
E) III e IV, apenas.
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Questão 15
Marque a alternativa correta  sobre o dever do Estado para com a Saúde, de acordo com Lei Orgânica do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A) A Saúde é dever exclusivo do Estado.
B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
C) A Saúde é dever tão somente do Estado e das empresas.
D) O dever do Estado é o de prover as condições dispensáveis ao pleno exercício do direito à Saúde.
E) É dever do Estado estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário à Saúde.

Questão 16
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão, a data comemorativa da emancipação política e 
administrativa é: 

A) 14 de abril.
B) 14 de outubro.
C) 13 de dezembro.
D) 14 de dezembro.
E) 13 de outubro.

Questão 17
De acordo com o Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social:

A) é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter 
temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. 

B) obedecerá aos modelos que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotar.

C) conterá, além do número, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de 
trabalho e as de interesse da Previdência Social, o nome, filiação, data, lugar de nascimento e o nível de 
escolaridade do interessado.

D) é um documento no qual o empregador anota questões desabonadoras à conduta do empregado.
E) só poderá conter anotações preenchidas pelo sistema manual, sendo vedado a adoção de sistema mecânico ou 

eletrônico.

Questão 18
De acordo com o Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
considera-se empregado:

A) a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige 
a prestação pessoal de serviço.

B) os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem 
fins lucrativos.

C) somente os empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, que prestam serviços de natureza 
não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas.

D) somente os trabalhadores rurais, que exercem funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária.
E) a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento,_Or%C3%A7amento_e_Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento,_Or%C3%A7amento_e_Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento,_Or%C3%A7amento_e_Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento,_Or%C3%A7amento_e_Gest%C3%A3o
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Questão 19
De acordo com o Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 
considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a:

A) 25 (vinte e cinco) horas semanais.

B) 30 (trinta) horas semanais.
C) 40 (quarenta) horas semanais.
D) 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
E) Não existe regime de tempo parcial.

Questão 20
Considerando a Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão, no que se refere às férias anuais dos servidores 
municipais, assinale a alternativa correta.

A) Nem toda categoria de servidor municipal tem direito a férias remuneradas.
B) O servidor pode trocar as férias anuais pelo recebimento de um terço a mais do salário normal.
C) Os servidores municipais, de todas as categorias, terão direito a férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do salário normal.
D) O servidor municipal não tem direito a férias anuais remuneradas.
E) O servidor municipal tem direito a férias anuais, porém não remuneradas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21
De acordo com a Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, o Agente de Combate às Endemias tem como atribuição:

A) o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e promoção da saúde,  
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.

B) deve contribuir para o reordenamento da assistência, uma vez que identifica os pontos estratégicos.
C) facilita o cadastramento de todas as famílias no Cartão Nacional de Saúde, o que permite o conhecimento das 

condições socioeconômicas e culturais, priorizando o atendimento aos sintomáticos da dengue.
D) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de doenças crônicas e situações de risco à 

família.
E) tem contribuído para o controle dos hábitos de higiene da população, pois é o único a ter acesso livre ao 

domicílio dos cidadãos brasileiros. 

Questão 22
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito garantido mediante políticas sociais e econômicas que: visem à  
redução do risco de doenças e de outros agravos; e possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços  
para promoção, proteção e recuperação da saúde. Este direito está garantido:

A) no Estatuto do Idoso.
B) no Estatuto da Criança e do Adolescente.
C) na Constituição da República Federativa do Brasil.
D) na Carta dos Direitos Humanos.
E) na Declaração de Nascidos Vivos no Brasil.

Questão 23
Todos os depósitos que contenham água deverão ser cuidadosamente examinados, pois qualquer deles poderá servir 
como criadouro ou foco de mosquitos. Podem ser considerados depósitos:

I. caixas d’água.
II. tanque.
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III. depósito de madeira como barris e tonéis. 
IV. pneus, poços e cisternas.
V. diques de garagem, sapatos abandonados, casca de ovos.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 24
De acordo com suas funções e quando o exercício delas o exigir, o Agente de Combate às Endemias e o Supervisor 
devem dispor de alguns materiais. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) álcool  70% para  remessa  de  larvas  ao  laboratório  (ou  tubitos  previamente  dosados  com álcool  a  70%); 
espelho pequeno, para examinar depósitos pela reflexão da luz do sol;  flanela.

(    ) algodão; bastão agitador;  bacia plástica pequena; bolsa de lona.
(    ) bandeira e flâmula, estetoscópio e esfigmomanômetro e bolsa.
(    ) croquis e mapas das áreas a serem trabalhadas no dia; caderneta de anotações; carteira de identidade.
(    ) fita ou escala métrica; formulários para registro de dados, em quantidade suficiente para um dia de trabalho.

Marque a sequência correta.
A) V V F V V
B) F F V V F
C) V V V F V
D) F F F V V
E) V F V V V

Questão 25
Várias espécies de mosquitos do gênero Aedes podem servir como transmissores do vírus do dengue. No Brasil, duas 
delas estão hoje instaladas:

A) Aedes albopictus e Aedes strongiloides. 
B) Aedes aegypti e Aedes albicans.
C) Aedes aegypti e Aedes albopictus.
D) Aedes scapularis e Aedes fluviatilis.
E) Aedes aegypti e Aedes subtilis.

Questão 26
A respeito do ciclo de vida do mosquito transmissor de dengue, sabe-se que uma vez completado o desenvolvimento 
embrionário, os ovos são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, que podem prolongar-se por mais de um 
ano.  Foi já observada a eclosão de ovos com até:

A) 450 dias quando colocados em contato com a água.
B) 1.000 dias quando colocados em contato com a água.
C) 1.200 dias.
D) 1.500 dias quando colocados em contato com a água.
E) o máximo que ele resiste é 24 horas fora da água.
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Questão 27
Na organização das atividades de campo o agente é o responsável por uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, visitados  
em ciclos bimensais nos municípios infestados por Aedes aegypti.  As atribuições do Agente de Combate às Endemias 
no combate aos vetores são: 

I. realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos nos municípios 
infestados e em armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados.

II. realizar a eliminação de criadouros, tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção,  
destruição, vedação, etc.).

III. executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas 
autorizados conforme orientação técnica.

IV. orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores.
V. utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas.

Questão 28
Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o agente  deve cumprir sua atividade em companhia de moradores do imóvel  
visitado,  de  tal  forma que  possa  transmitir  informações sobre  o  trabalho  realizado e  cuidados  com a  habitação. 
Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com registro da data, hora de conclusão, a atividade realizada e  
a identificação do agente e ser afixada:

A) atrás da porta de entrada. 
B) entregue ao proprietário para que ele decida onde afixar.
C) no lado interno da porta do banheiro ou da cozinha.
D) na porta da geladeira.
E) não será necessário entregar nenhuma ficha ao morador, mas o Agente deverá registrar em ficha própria. 

Questão 29
A inspeção com o pesca-larvas é a técnica preferencialmente utilizada no caso da coleta em pneus. Nesse sentido  
analise as afirmações que seguem.

I. No  caso  de  uso  do  pesca-larvas,  deve-se  de  início  percorrer,  rapidamente,  a  superfície  da  água  com  o 
instrumento, visando surpreender as larvas e pupas que aí estejam. Deve-se percorrer com o pesca-larvas todo 
o volume de água, fazendo movimento em forma de um “8”, descendo até o fundo do depósito. Recolhe-se  
então o material retido no pesca-larvas, transferido-o para pequena bacia, já contendo água limpa.

II. A visualização de larvas a olho nú dispensa a inspeção com pesca-larvas. 
III. O material é examinado sem necessidade de ser retirado do pneu. 
IV. O material deve ser transferido para os tubitos com álcool e ser encaminhado ao Laboratório Central do Estado 

para análise.
V. É recomendado que o pneu seja esvaziado imediatamente, pois os ovos contidos na água não sobrevivem mais 

que dois minutos fora da água.
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Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Nenhuma assertiva está correta.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 30
A estratificação dos municípios para efeito operacional do Plano de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa) será feita  
segundo o enfoque de risco com base em dados entomo-epidemiológicos. Em Municípios com Estrato IV (áreas sem o  
vetor) o Agente deve realizar:

I. levantamento de índice amostral em ciclos quadrimensais.
II. pesquisa entomológica nos pontos estratégicos em ciclos quinzenais.
III. pesquisa entomológica com ovitrampas ou larvitrampas em ciclos semanais.
IV. atividades de informação, educação e comunicação em saúde (IEC), buscando a conscientização e participação 

comunitária na promoção do saneamento domiciliar.
V. levantamento de índice amostral e tratamento focal em ciclos bimensais.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, II,  III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 31
Nas localidades infestadas deve-se fazer o bloqueio da transmissão de dengue,  após investigação epidemiológica  
conclusiva  acerca  do  sorotipo  viral  circulante.  Neste  caso,  será  feita  a  aplicação  de  inseticida  em UBV,  sempre  
concomitante com as medidas de controle larvário. Marque V para a alternativa verdadeira e F para a falsa conforme a 
situação em que se deve aplicar o inseticida. 

I. em áreas onde a transmissão de dengue (casos autóctones) já tenha sido confirmada por isolamento de vírus ou 
sorologia.

II. quando da notificação de caso suspeito procedente de região ou país onde esteja ocorrendo a transmissão por  
um sorotipo não circulante naquele município.

III. quando da confirmação de caso importado em município do estrato III.
IV. o bloqueio não é mais recomendado devido ao risco de intoxicação da população e do agente. 
V. sempre  que  houver  caso  suspeito,  o  bloqueio  deverá  ser  efetuado  por  ser  considerado  a   medida  mais  

adequada.

Assinale a sequência correta.
A) V V F V V
B) F F V V F
C) V V V F F
D) F F F V V
E) V F V V V
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Questão 32
São atribuições do ACE no combate à dengue:

A) vistoriar e tratar com aplicação de larvicida, caso seja necessário, os pontos estratégicos.
B) a destruição de criadouros de difícil acesso ou que precisem do uso de larvicida.
C) a identificação de criadouros, elaborar e/ou executar estratégias para o encaminhamento das pendências (casas  

fechadas e/ou recusas do morador em receber a visita).
D) notificar os casos suspeitos e tratar os doentes.
E) solicitar os exames aos acompanhantes do doente e fazer o bloqueio num raio de 10 m².

Questão 33
Os sintomas da dengue clássica são:

A) fezes escuras, o que pode indicar a presença de sangue, sangramento de gengivas e narinas.
B) dificuldade para respirar, diminuição da urina, insuficiência renal crônica.  
C) náusea, vômitos, manchas vermelhas na pele, sangramento de gengivas e narinas.
D) fraqueza, febre baixa, dificuldade para respirar.
E) febre alta de 39 a 40 °C, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos e nas juntas, náusea, vômitos.  

Questão 34
A dengue é transmitida pela fêmea infectada do Aedes aegypti. Em relação ao ciclo de transmissão da dengue é correto 
afirmar que: 

A) o mosquito contaminado pelo vírus, ao picar um ser humano sadio, transmite o vírus para o sangue dessa  
pessoa.  A pessoa  doente  transmite  dengue  para  outra  sadia,  seja  por  contato  direto,  alimentos,  água  ou  
quaisquer objetos.

B) o ciclo se inicia quando a fêmea do Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue. O tempo necessário para o 
vírus se reproduzir no organismo do mosquito é de 8 a 12 dias. Após isso, ele começa a transmitir o vírus 
causador da doença. Esse mesmo mosquito, ao picar um ser humano sadio, transmite o vírus para o sangue 
dessa pessoa. 

C) o Aedes albopiktus costuma picar as pessoas durante o dia. Quem contamina o ser humano é o macho. 
D) a fêmea apenas se alimenta de seiva de plantas. A transmissão se dá através do contato da fêmea com o macho  

contaminado.
E) a transmissão de dengue ocorre por contato direto com objetos contaminados.

Questão 35
A pesquisa  entomológica  consiste  basicamente  na  pesquisa  regular  para  detecção  de  focos  de  Aedes  aegypti, 
desenvolvida através das seguintes atividades:

I. levantamento de índice.
II. pesquisa em pontos estratégicos.
III. pesquisa em armadilhas.
IV. pesquisa vetorial especial e serviços complementares.
V. bloqueio da transmissão de dengue.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) As assertivas I, II,  III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.
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Questão 36
Ponto estratégico é o local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para a desova do Aedes aegypti, ou  
seja, local especialmente vulnerável à introdução do vetor. É correto afirmar que: 

I. devem ser identificados, cadastrados e constantemente atualizados, sendo inspecionados quinzenalmente.
II. são considerados pontos estratégicos: cemitérios, borracharias, depósitos de sucata, depósitos de materiais de 

construção, garagens de transportadoras, entre outros.
III. em média, representam 2,0% dos imóveis existentes na localidade, ou um ponto estratégico para cada 2500 

imóveis.
IV. atualmente todos os domicílios do município se constituem em pontos estratégicos. 
V. devem ser identificados, cadastrados e inspecionados semanalmente.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Somente a assertiva I  está correta.
E) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.

Questão 37
As regras para o tratamento focal, quanto ao deslocamento e sequência a ser seguida pelo Agente nos imóveis, são as  
mesmas mencionadas para a inspeção predial. Inicialmente, tratam-se os depósitos situados no peridomicílio (frente, 
lados e fundo do terreno) e, a seguir, os depósitos que se encontram no interior do imóvel, com a inspeção cômodo a  
cômodo, a partir do último, sempre da direita para esquerda. Não serão tratados:

I. latas, plástico, e outros depósitos descartáveis que possam ser eliminados.  
II. garrafas, que devem ser viradas e colocadas ao abrigo da chuva.
III. utensílios de cozinha que sirvam para acondicionar e cozer alimentos.
IV. aquários ou tanques que contenham peixes. 
V. bebedouros de animais.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.

Questão 38
O combate ao Aedes aegypti e Aedes albopictus envolve algumas vezes o controle químico através de inseticidas 
ultrabaixo-volume. O manuseio desses inseticidas implica cuidados que visam à prevenção de acidentes, bem como à  
manutenção da saúde do trabalhador. São recomendados os seguintes cuidados:

A) evitar qualquer contato com o inseticida e, se isto acontecer acidentalmente, lavar o local imediatamente com 
água e sabão, trocar o uniforme e tomar banho após cada etapa do trabalho (no fim do expediente da manhã e  
da  tarde;   não  fumar  ou  comer  (qualquer  alimento)  durante  a  aplicação;  usar  equipamento  de  segurança 
individual (EPI).

B) somente utilizar esses inseticidas na presença do Técnico de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal.
C) os inseticidas ultrabaixo-volume são inofensivos ao ser  humano, não sendo recomendado uso de nenhum 

equipamento de proteção individual (EPI).
D) as novas recomendações da FUNASA  contraindicam o controle químico.
E) usar inseticidas somente antes das 10 horas ou após as 16 horas,  horário de menos incidência dos raios  

ultravioletas.
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Questão 39
As atividades de vigilância sanitária devem ser direcionadas prioritariamente para os fatores ambientais e de maior 
risco epidemiológico, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos  
relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em especial:

I. vetores.
II. reservatórios e hospedeiros.
III. animais peçonhentos.
IV. água para o consumo humano.
V. contaminantes ambientais.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
C) Todas as assertivas estão corretas.
D) Somente as assertivas I e IV estão corretas.
E) Somente a assertiva I está correta.

Questão 40
O sistema de abastecimento público de água é fundamental para garantir saúde à população. Sobre esse tema avalie as  
alternativas abaixo e coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) sob  o  aspecto  sanitário  e  social,  o  abastecimento  de  água  objetiva,  fundamentalmente,  o  controle  e  a  
prevenção de doenças, além da disseminação de hábitos higiênicos junto à população, por meio de campanhas  
públicas que estimulem a lavagem das mãos, o banho frequente, a limpeza dos utensílios domésticos e a 
higienização dos ambientes domésticos e de trabalho.

(    ) a  água  permite  e  facilita  a  limpeza  pública  e  as  práticas  desportivas,  propiciando  conforto,  bem-estar,  
segurança e o aumento do tempo médio de vida da população.

(    ) sob  o aspecto  econômico,  o  abastecimento  de  água  visa  à  redução da  mortalidade,  ao aumento  da vida 
produtiva dos indivíduos.

(    ) o alto custo para manutenção e tratamento da água tem superado os benefícios do abastecimento à população. 
(    ) tem se constituído no  maior problema de saúde pública, pois é o único recurso natural  que veicula graves 

doenças.

Marque a sequência correta.
A) V V F V F
B) F F V V F
C) V V V F F
D) F F F V V
E) V F V V V


