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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

01 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE 
EDITAL 001/2016. 

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
NOME: 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum 

erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse 

intervalo de tempo.  

2.  Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de 

preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

      3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se 

você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova 

objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4.  Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, 

C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de 

uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR 

NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE 

PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será 

eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das 

provas.  

10.Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como 

rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar 

o fiscal à coordenação. 
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A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou 

um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para 

vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. 
– Meu filho? – gritou ela. 
– O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível. 
– Que é que você está carregando aí? 
Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou 

ainda ganhar tempo. 
– Eu? Nada… 
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa. 

Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar – o jeito era procurar comovê-la. Veio 

caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o que estava carregando: 
– Olha aí, mamãe: é um filhote… 
Seus olhos súplices aguardavam a decisão. 

– Um filhote? Onde é que você arranjou isso? 
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? 

Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda: 
– Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz. 
– Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo! 

– Ah, mamãe… – já compondo uma cara de choro. 
– Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. 

Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas. 
O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, emburrado: 

A gente também não tem nenhum direito nesta casa – pensava. Um dia ainda faço um estrago 

louco. Meu único amigo, enxotado desta maneira! 

– Que diabo também, nesta casa tudo é proibido! – gritou, lá do quarto, e ficou esperando a 

reação da mãe. 

– Dez minutos – repetiu ela, com firmeza. 
– Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. 
– Você não é todo mundo. 

– Também, de  hoje em diante eu não estudo mais, não vou mais ao colégio, não faço mais 

nada. 

– Veremos – limitou-se a mãe, de novo distraída com a sua costura. 
– A senhora é ruim mesmo, não tem coração! 
– Sua alma, sua palma. 
Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo: tinha dez minutos para brincar com seu 

novo amigo, e depois… ao fim de dez minutos, a voz da mãe, inexorável: 

– Vamos, chega! Leva esse cachorro embora. 
– Ah, mamãe, deixa! – choramingou ainda: – Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém 

nesta vida. 
– E eu? Que bobagem é essa, você não tem sua mãe? 
– Mãe e cachorro não é a mesma coisa. 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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– Deixa de conversa: obedece sua mãe. 

Ele saiu, e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar: meninos nessa 

idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça, um recalque, complexos, essa coisa. 
– Pronto, mamãe! 

E exibia-lhe uma nota de vinte e uma de dez: havia vendido seu melhor amigo por trinta 

dinheiros. 
– Eu devia ter pedido cinquenta, tenho certeza que ele dava murmurou, pensativo. 

   (Fonte: Sabino, Fernando. O melhor amigo. In: A vitória da infância. São Paulo: Ática, 1995.) 

 

1. O termo “ressabiado” significa: 

 

a) Traquina  b) Malandro  c) Sonso  d) Medroso 

2. Assinale a opção em que ocorre uso do diminutivo nas mesmas circunstâncias que em 

“corridinha”. 

a) Escaninho  b) Minutinho  c) Boletim  d) Golfinho 

3. São características do gênero do texto de Sabino: 
 

a) Efemeridade, informatividade, cotidianidade, ironia. 

b) Efemeridade, dialogia, cotidianidade, ironia. 
c) NULA 
d) Efemeridade, informatividade, cotidianidade, sarcasmo. 
 

4.  Assinale a afirmativa que condiz com o dito popular “sua alma, sua palma”. 
 

a) Nos capítulos finais de Salve Jorge, a moça lava a alma e esfrega a cara da chefa do tráfico 

no chão. 

b) O homem é uma prisão em que a alma permanece livre.  

c) Sofrer por antecipação é tão insano quanto gastar por conta de um prêmio da loteria cujo 

sorteio ainda não foi feito. 

d) Você contrata uma empresa desde que ela faça do jeito que você quer, não importa o 

que seja.  

5. Aponte o modo como poderia ser reescrito o enunciado “Deixa de conversa: obedece sua 

mãe.” para se adequar ao padrão culto da língua portuguesa. 
 

a) Deixa de conversa: obedece tua mãe.  b) Deixe de conversa: obedece sua mãe. 
c) Deixa de conversa: obedeça sua mãe.  d)  Deixa de conversa: obedeça tua mãe. 
 
6. Uma inferência que o texto NÃO homologa é: 

a) O menino traiu o cachorro por 30 dinheiros, do mesmo modo que Judas o fez. 

b) Crianças aprendem com as atitudes dos pais, pois a mãe só trabalhava e pouca atenção dava 

ao garoto; o garoto do mesmo modo tratou o cãozinho. 

c) Mães não costumam usualmente permitir animais domésticos em casa. 
d) Sentimentos positivos podem, a depender do retorno que recebem, transformar-se em 

comportamentos negativos. 
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7. Assinale o enunciado do texto de Fernando Sabino que corresponde a parte de uma 

interpretação textual da charge a seguir. 
 
 

a) Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote de isso. 

b) (…) havia vendido seu melhor amigo por trinta dinheiros. 
c) Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz.  

d) A gente também não tem nenhum direito nesta casa. 
 

8. No enunciado “(...) ela já chamava o filhote de isso.”, o pronome demonstrativo “isso” toma 

o lugar de outra classe gramatical. Assinale a alternativa em que consta a classe em que se 

coloca o demonstrativo no enunciado. 

a) Substantivo  b) Pronome possessivo c) Advérbio  d) Adjetivo 

9. Assinale a opção em que a vírgula destacada é empregada pelo mesmo motivo de “Ele saiu, 

e seus olhos prometiam vingança.”. 

a) A SPR, em nota, diz que “o contrato com o Corinthians foi celebrado em junho de 2008”, 
e que na época “não teve qualquer concorrência, pois o sistema foi criado pela SPR e pelo 

Corinthians”. 

b) Corinthians perde atletas e jogo, e racha fora de campo. 

c) Longe do estéril turbilhão da rua, / Beneditino, escreve! No aconchego/ Do claustro, no 

silêncio e no sossego, /Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!  

d) Depois que descarregou toda a mudança, ele ainda conseguiu arrastar os móveis, e o 

corpo nem deu sinais de cansaço. 

10. No enunciado “Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo”, o verbo haver está no 

futuro do pretérito do Modo Indicativo. Marque a opção em que o(s) verbo(s) em destaque 

tem a mesma IDEIA de tempo. 

a) Ah, se eu soubesse, não andava na rua/ Perigos não corria /Não tinha amigos, não 

bebia/ Já não ria à toa. 
b) Youssef diz que Argôlo sabia que dinheiro recebido vinha de corrupção. 
 

1- Mãe, o que é Natal? 

2- Natal é vida, esperança... 

3- Tô gostando da conversa! 

Continuem, continuem! 
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c) Ah, se eu soubesse, não andava na rua/ Perigos não corria /Não tinha amigos, não bebia/ Já 

não ria à toa. 
d) Se Temer tivesse dito qualquer coisa diferente disso, teria apanhado feio por discutir no 

exterior uma questão interna brasileira. 

 

“Joana ganha R$60,00 por dia quando trabalha 8 horas e até 18h. Após isso, ganha R$15,00 a 

mais por hora trabalhada.” 

 

11. No mês de Setembro ela trabalhou 28 dias, mais 25 horas noturnas. Qual foi o valor que 

Joana recebeu nesse mês? 

a) R$ 2.050,00 

 

b) R$ 2.550,00 

 

c) R$ 2.055,00 

 

d) R$ 2.505,00 

 

12. Do valor recebido, Joana gasta a décima parte com transporte, que equivale a: 

 

a) R$ 205,50 

 

b) R$ 250,00 

 

c) R$ 255,50 

 

d) R$ 205,00 

 

13. Do que sobra, paga R$ 498,00 de aluguel. Assim, resta-lhe: 

 

a) R$ 1.601,50 

 

b) R$ 1.351,50 

 

c) R$ 1.497,00 

 

d) R$ 1.606,00 

 

14. _____________ é o ato de transferir arquivos do computador de um usuário para a Web. 

 

a) EndLoad  b) Upload   c) NumLoad  d) Download 

 

15. Por definição, atalho é um(a): 

 

a) Conjunto de tarefas que o Windows deve executar. 
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b) Arquivo que aponta para outro arquivo. 

c) Forma de automatizar tarefas quando o Windows inicia ou quando ele é fechado. 

d) Tipo de programa para o Windows (assim como o Word é um editor de texto). 

 

16. ____________ é a emanação de atos de produção jurídica complementares, em aplicação 

concreta do ato de produção primário e abstrato contido na lei; nessa função, o órgão estatal 

atua como parte das relações a que os atos se referem, tal como ocorrem nas relações de direito 

privado. 

 

a) Legislação  b) Jurisdição   c) Administração    d) Improbidade 

 

17. ___________ constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. 

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação 

administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da 

coletividade.  

 

a) Legalidade  b) Impessoalidade c) Autotutela  d) Moralidade 

 

18. Leia o texto. 

 

Mais de 58 mil crianças podem morrer de fome na Somália se não receberem ajuda de 

emergência, alertou a Organização das Nações Unidas (ONU). 

“O nível de desnutrição, principalmente das crianças, é muito preocupante, aproximadamente 

350 mil menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda”, declarou o coordenador da 

ajuda humanitária da ONU na Somália, Peter de Clercq, em nota. Atualmente, cerca de 950 

mil pessoas “lutam diariamente para se alimentarem” e 4,7 milhões de somalis, perto de 40% 

da população, necessitam de ajuda humanitária, segundo os dados recolhidos pela Unidade de 

Análise da Segurança Alimentar e da Nutrição da ONU e a Rede de Alerta Precoce da Fome. 

(Texto adaptado) Disponível em < http://agenciabrasil.ebc.com.br > acesso em 18/02/2016 

 

Que fenômenos estão causando esse problema na Somália? 

 

a) Uma enorme seca no país associada às consequências da guerra civil. 

b) Uma grave onda de desemprego associada às consequências da crise econômica mundial. 

c) Uma grave onda de desemprego associada às consequências da guerra civil. 

d) Uma enorme seca no país associada às consequências da crise econômica mundial. 

 

 

Leia o texto e responda as questões 19 e 20. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência mundial devido ao aumento 

de casos de microcefalia e a suspeita de sua relação com o Zika Vírus. A decisão serve para 

acelerar ações de cooperação internacional e incentivar pesquisas para combater a doença. 

Transmitido pelo Aedes aegypti, o Zika vem se espalhando rapidamente pelo planeta, 

especialmente nas Américas Central e do Sul, que já reportaram casos em 26 países – o Brasil 

é a nação mais afetada. (Texto adaptado) Disponível em< http://guiadoestudante.abril.com.br> acesso em 18/02/2016. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/
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19. Devido à agilidade com que os vírus se espalham pelo planeta, as autoridades médicas 

consideram inevitável o surgimento de novas pandemias. Dentre os listados abaixo, qual fator 

têm contribuído para a chegada desse vírus ao Brasil? 

 

a) O aumento das locomoções intercontinentais. 

b) A mutação do mosquito. 

c) A capacidade do mosquito em se manter vivo mesmo em condições insalubres. 

d) A salubridade dos países de terceiro mundo. 

 

20. A ameaça real de uma pandemia do Zika vírus tem relação direta com um fenômeno que 

muitas pessoas associam à tecnologia e aos avanços das comunicações e dos transportes: 

 

a) A industrialização.                                    

b) A informatização. 

c) A globalização. 

d) O acelerado desenvolvimento dos países de terceiro mundo. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. As zoonoses podem ser divididas, teoricamente, em três grandes grupos. Assinale a doença 

que é grave para o homem, e raramente (ou ligeiramente) prejudicial à saúde animal: 

a) Raiva.            b) Brucelose.  c) Febre aftosa. d) Pasteurelose. 

 

22. A transmissão das zoonoses pode ocorrer por via direta ou indireta (alimentos, secreções, 

vômitos e artrópodes). Qual das seguintes doenças é transmitida através de alimentos? 

a) Raiva. b) Febre amarela. c) Encefalomielite equina.        d) Leptospirose. 

 

23. As metazoonoses se dividem em quatro tipos em dependência dos hospedeiros necessários 

para a formação da cadeia de transmissão. Assinale o enunciado ERRADO: 

a) Requerem um hospedeiro vertebrado e outro invertebrado. Ex.: Febre amarela. 

b) Requerem um hospedeiro vertebrado e dois invertebrados. Ex.: Paragonimíase.  

c) Requerem dois hospedeiros vertebrados e dois invertebrados. Ex.: Clonorquíase.  

d) Representam a transmissão transovariana. Ex.: Encefalite dos carneiros. 

 

24. Quanto à classificação das zoonoses. Assinale a opção que corresponde ao seguinte 

enunciado: 

“Há a participação de mais de uma espécie de hospedeiro vertebrado na cadeia de transmissão. 

Ex.: Cisticercose, Hidatidose”.  

a) Zoonoses diretas.        b) Metazoonoses.       c) Ciclozoonoses.      d) Zoonoses indiretas. 

 

25. O homem necessita frequentemente controlar pragas. Elas têm acompanhado a 

humanidade desde seus primórdios, causando-lhe inúmeros danos, seja diminuindo a 

qualidade de alimentos a serem colhidos, seja transmitindo doenças a pessoas e animais que 



 

8 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS – CE 

01 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 

 

o cercam e lhe são úteis. Quanto ao controle de vectores, analise os seguintes enunciados e 

assinale o INCORRETO: 

 

a) O controle químico não é rápido, não facilitando a destruição de pragas, sendo 

recomendado o seu uso de forma seletiva nos programas de controle de vectores, tanto 

nas ações de rotina como nas de emergência. 
b) Quando ocorre propagação das pragas, o uso de inseticidas é, em algumas situações, 

determinante, pois representa, como no caso de um surto de dengue em grandes cidades, 

medida emergencial que pode impedir o surgimento da dengue hemorrágica, com graves 

consequências para a população, podendo levar pessoas a morte. 

c) O uso de praguicidas em saúde pública, no controle de vectores, deve seguir as 

recomendações do grupo de especialista da organização Mundial da Saúde. 

d) O sucesso da sua aplicação depende da adoção de critérios, os quais pressupõem o 

conhecimento sobre a biologia da praga que se busca controlar. 

 

26. Várias medidas podem ser desenvolvidas para o controle de pragas, as quais tanto podem 

ser usadas em saúde pública, como na agricultura. No tocante ao controle mecânico, assinale 

a opção ERRADA: 

 

a) Destruição de criadouros temporários.  b) Coleta e destino adequado do lixo. 

c) Drenagem e retificação de criadouros.  d) Organismos predadores. 

 

27. Quanto aos riscos à saúde, complete a seguinte lacuna segundo corresponda: 

_____________________ diz-se quando são atributos inevitáveis fora da possibilidade de 

controle (sexo, grupo étnico, para doença coronariana ou idade e ascendência familiar para 

câncer de pulmão). 

 

a) Risco endógeno. b) Marcador de risco. c) Risco exógeno. d) Fator de risco. 

 

28. Em um município X do Nordeste do Brasil, com uma população de 36 821 habitantes no 

ano 2015, ocorreram 893 óbitos, deles 36 foram por complicações da dengue. Assinale a opção 

que representa a mortalidade proporcional por dengue. 

 

a) 5,03%.  b) 3,04%.   c) 4,03%.  d) 4,05%. 

 

29. Quanto ao modo de transmissão e período de transmissibilidade da Dengue, marque V 

(verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda: 

 

I) A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante a noite, para viabilizar a 

maturação dos ovos. 

II) O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um extrínseco, que 

ocorre no ser humano, e outro intrínseco, que ocorre no vetor. 

III) Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, 

nem em fontes de água ou alimento. 
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IV) O homem está apto a infectar o mosquito a partir de 1º dia antes do aparecimento dos 

sintomas até o 6º dia da doença. 

V) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus 

no sangue do ser humano, chamado período de viremia. 

 

A opção que agrupa a sequência CORRETA é: 

 

a) F-F-F-V-V.  b) F-V-V-V-F. c) F-V-F-V-F.  d) F-F-V-V-V. 

 

30. Quanto à esquistossomose marque o enunciado ERRADO:  

 

a) Os caramujos infectados podem eliminar cercárias durante vários meses. 

b) O período de vida das cercárias é de aproximadamente dez dias, porém sua 

infectividade diminui progressivamente durante o tempo em que permanecem livres, a 

partir do momento da eliminação. 

c) A fase inicial da esquistossomose coincide com a penetração da cercária na pele, que pode 

ser assintomática ou apresentar intensa manifestação pruriginosa – dermatite cercariana. 

d) O horário no qual as cercárias são vistas, em maior quantidade na água e com maior 

atividade, é entre 10 e 16h, quando a luz solar e o calor são mais intensos. 

 

31. As situações de risco são aquelas em que uma pessoa ou grupo de pessoas “corre perigo”, 

isto é ter maior possibilidade ou chance de adoecer ou até morrer. Assinale qual das seguintes 

situações constitui situação de risco: 

 

a) Bebês que nascem com menos de dois quilos e meio. 

b) Pessoas com peso acima da média. 

c) Gestantes que fumam. 

d) Todas as opções. 

 

32. As leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoonose, podendo acometer 

o homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-

se em uma antropozoonose. Os vetores da leishmaniose visceral são insetos denominados 

flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre 

outros. Quanto aos vetores, assinale o enunciado INCORRETO: 

a) O ciclo biológico da L. longipalpis se processa no ambiente terrestre e compreende 

três fases de desenvolvimento: ovo, larva (com quatro estadios) e adulto. 
b) São insetos pequenos, medindo de 1 a 3 mm de comprimento. Possuem o corpo revestido 

por pelos e são de coloração clara. 

c) Após a cópula as fêmeas colocam seus ovos sobre um substrato úmido no solo e com alto 

teor de matéria orgânica, para garantir a alimentação das larvas. 

d) As larvas alimentam-se vorazmente e desenvolvem-se em média entre 20 a 30 dias, de 

acordo com as condições do meio ambiente. 
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33. A leptospirose é um importante problema de saúde pública no Brasil, e em outros países 

tropicais em desenvolvimento, devido à alta incidência nas populações que vivem em 

aglomerações urbanas sem adequada infraestrutura sanitárias. Quanto à Leptospirose, assinale 

o enunciado ERRADO: 

 

a) É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um 

processo inaparente até formas graves. 

b) A infecção humana resulta somente da exposição direta à urina de animais infectados.  

c) Os principais sintomas da doença nos seres são: Febre alta, calafrio, cefaleia, vómitos, dores 

musculares etc.  

d) O rato é o principal transmissor da leptospirose. 

 

34. Na atualidade a proliferação do vetor da dengue nas Américas tem apresentado um quadro 

crescente, com a ocorrência de milhares de casos. O Aedes aegypti é o transmissor da doença. 

Quanto à fase larvária, assinale o enunciado CORRETO: 

 

a) A fase larvária é a fase em que ocorre a alimentação e o crescimento. 

b) Essa fase acontece em recipientes secos que venham a se transformar em criadouros. 

c) As larvas tem preferência por ambientes poluídos. 

d) É nessa fase que ocorre maior vulnerabilidade, o que desfavorece as ações de prevenção e 

erradicação do Aedes aegypti. 

 

35. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um primeiro desafio para 

enfrentar a Doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas, é criar uma estrutura que 

permita o tratamento. As medidas de prevenção permitem o controle da doença. Assinale a 

opção ERRADA:  

 

a) Aplicação de inseticidas, já que o inseto não possui grande resistência.  

b) Não deixar animais domésticos ficar entrando em casa. 

c) Incentivar o consumo de carne de caça. 

d) Manter a casa e os quintais limpos. 

 

36. Segundo o Art. 10 da Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2006, a administração pública 

somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente de Combate às Endemias, de 

acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes 

hipóteses, EXCETO: 

 

a) Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. 

b) Que o município não tenha no último ano, casos confirmados de dengue ou outras 

doenças transmitidas por vetores. 

c) Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei 

no 9.801, de 14 de junho de 1999. 

d) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.350-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9801.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9801.htm
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37. Existem do ponto de vista epidemiológico quatro fases na evolução natural das doenças, 

associados por sua vez a distintos níveis de prevenção por ações de saúde. Preencha a seguinte 

lacuna segundo corresponda: 

_____________________ Nessa fase do ponto de vista clínico a doença ainda está no estágio 

de ausência de sintomatologia, embora o organismo já apresente alterações patológicas. 

 

a) Fase patológica pré-clínica.  b) Fase inicial ou de susceptibilidade. 

c) Fase clínica.     d) Fase de incapacidade residual. 

 

38. Doença inflamatória causada por um parasita. É bastante comum em países da América 

do Sul, América Central e no México. Hoje, a transmissão da doença não se dá mais por meio 

do contato direto do parasita, mas principalmente pelo contato indireto, por meio da ingestão 

de alimentos contaminados com fezes do parasita. As características descritas são de:  

 

a) Leishmaniose. b) Leptospirose. c) Doença de chagas.  d) Febre amarela.  

 

39. São objetivos da vigilância epidemiológica na doença da dengue, EXCETO: 

 

a) Detectar precocemente os casos, visando promover tratamento adequado e oportuno e 

reduzir a morbidade e, consequentemente, evitar o óbito. 

b) Realizar acompanhamento de pacientes com a doença na área de abrangência. 

c) Realizar investigação para identificar a área de transmissão e orientar ações integradas de 

bloqueio e controle vetorial. 

d) Acompanhar a curva epidêmica, identificando área de maior ocorrência de casos e grupos 

mais acometidos, visando controlar a transmissão em curso. 

 

40. Na atualidade estão circulando no Brasil vários vírus que produzem doenças que tem 

assustado o mundo. A Zika, Chicungunya e Dengue, todas elas são transmitidas pelo mesmo 

vetor, o que torna a luta mais intensa para evitar as nefastas consequências. Qual das seguintes 

medidas não correspondem ao controle químico? 

 

a) Uso do larvicida organofosforado de ação residual (fenitrothion), em criadouros não 

removíveis secos ou com água que não sofram manipulação, como as carcaças de automóveis, 

sucatas, pneus, tanques e tambores secos. 

b) Controle de larvas através do uso do larvicida organofosforado de baixo poder residual e 

baixa toxicidade (temephos) em criadouros não removíveis com água e que não podem ser 

virados ou furados. 

c) Quebrar ou perfurar o criadouro que não possa ser removido, como carcaças e partes 

de automóveis, vasos de cemitério, sucatas. 
d) Pulverização com equipamento de ultrabaixo volume do espaço aéreo intra e peridomiciliar 

das residências localizadas próximas de um caso de dengue, suspeito ou positivo. 

 


