
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de SAÚDE PÚBLICA 
- 10 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/10/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Republicado po Incorreção em 12/08/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AGENTE DE ENDEMIAS 



 

 

 

  

PARTE I – AGENTE DE ENDEMIAS 
 
01 - Qual a principal atividade desenvolvida pelo agente de 
endemias que contribui para o conhecimento da realidade 
social da população? 

A) Visita domiciliar 
B) Controle de criadouros de mosquitos 
C) Ampliação das unidades de carros fumacê 
D) Aumento do número de agentes de endemias 
E) Participação das reuniões de equipe 

 
02 - Zoonose caracterizada como doença de caráter 
eminentemente rural. Mais recentemente, vem se 
expandindo para áreas urbanas de médio e grande portes e 
se tornou crescente problema de saúde pública no país e 
em outras áreas do continente americano, sendo uma 
endemia em franca expansão geográfica. É uma doença 
crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa 
duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre 
outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir 
para óbito em mais de 90% dos casos. Qual a doença que 
trata o texto? 

A) Doença de Chagas 
B) Dengue  
C) Leishmaniose Visceral 
D) Sífilis  
E) Esquistossomose  

 
03 - Doença infecto-contagiosa que atinge a pele e nervos 
periféricos, se caracterizando por manchas ou lesões 
dormentes na pele. Trata-se de: 

A) Malária 
B) Mal de Alzheimer 
C) Hanseníase 
D) Doença de Chagas 
E) Febre tifoide 

 
04 - No trabalho diário do agente de endemias é necessário 
entender os conceitos básicos de epidemiologia e 
compreender o processo saúde-doença. Dessa forma qual o 
conceito de vetor? 

A) Fontes secundárias e intermediárias entre o 
reservatório e o hospedeiro 

B) Doença que o homem é o único reservatório 
C) Infecções comuns ao homem e outros animais 
D) Ser vivo que veicula o agente causador da doença 

até o hospedeiro potencial 
E) Doença que tem como único reservatório as 

plantas 
 

05 - Assinale a alternativa que se refere corretamente ao 
conceito de Doença de Notificação Compulsória: 

A) São doenças que quando ocorrem tem que ser 
informadas às autoridades sanitárias. 

B) São doenças cujo diagnóstico só é confirmado 
laboratorialmente. 

C) São doenças consideradas incuráveis. 
D) São doenças que não são contagiosas. 
E) São doenças que só ocorrem no verão. 

 
 
 
 

06 - Qual a doença parasitária crônica causada pelo verme 
nematóide Wuchereria bancrofti? 

A) Esquistossomose  
B) Sífilis 
C) Carbúnculo 
D) Filariose linfática 
E) Tularemia  

 
07 - Em relação à dengue assinale a alternativa correta: 

A) A transmissão só ocorre através da picada do 
macho do mosquito Aedes aegypti. 

B) Tratamento dos doentes é a mais importante 
medida de controle. 

C) Ainda é uma doença incurável, mas tem controle. 
D) O carro fumacê não é mais utilizado como medida 

de controle. 
E) O Aedes aegypti possui substancias analgésicas e 

anticoagulantes em sua saliva. 
 

08 - Qual o conceito correto de sazonal? 
A) Evento que ocorre durante todas as épocas do ano. 
B) Evento que ocorre em uma determinada época do 

ano. 
C) Evento que não possui controle. 
D) Evento adverso de doenças. 
E) Evento que determina ações de combate às 

doenças. 
 

09 - Os valores morais e princípios ideais do 
comportamento humano perante a sociedade é um conceito 
de: 

A) Cidadania 
B) Qualificação 
C) Saúde 
D) Endemia  
E) Ética 

 
10 - Qual dos seguintes sintomas não está presente na 
dengue? 

A) Hiperidrose  
B) Dor retro-orbitária 
C) Cefaléia 
D) Mialgia 
E) Prostração 

 
11 - Quais os sorotipos da dengue atualmente em 
circulação no Brasil? 

A) DENV-1 e DENV-2 
B) DENV-3 e DENV-4 
C) DENV-1 e DENV-4 
D) DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 
E) DENV-1, DENV-2 e DENV-3 

 
12 - Qual das seguintes atividades não pode ser realizada 
pelo Agente de Combate às Endemias: 

A) Realizar diagnóstico clínico 
B) Avaliar áreas de risco ambiental e sanitário 
C) Colaborar com a Equipe de Saúde da Família 
D) Realizar controle de endemias 
E) Controlar riscos ambientais 

 
 
 



 

 

 

  

13 - Assinale a alternativa que representa corretamente o ciclo 
da Malária: 

A) Água – anofelino – homem  
B) Homem – anofelino – água 
C) Anofelino – homem – água  
D) Homem – anofelino – homem 
E) Anofelino – água – homem  

 
14 - Qual das seguintes doenças é causada por protozoário? 

A) Hepatite A 
B) Meningite meningocócica 
C) Toxoplasmose  
D) Dengue  
E) AIDS  

 
15 - Assinale a alternativa na qual os dois agravos fazem parte 
da lista do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN): 

A) Cólera e Doença de Crohn 
B) Hanseníase e Tuberculose 
C) Hantavirose e Talassemia 
D) Tularemia e Úlcera péptica 
E) Tuberculose e Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 
16 - São doenças curáveis, exceto: 

A) Raiva humana 
B) Meningite meningocócica 
C) Hanseníase 
D) Tuberculose 
E) Erisipela   

 
17 - A partir de qual idade deve ser administrada a vacina 
contra a Tuberculose? 

A) 2 meses 
B) 4 meses 
C) 15 meses 
D) 12 meses 
E) Ao nascer 

 
18 - Assinale aquele que não se trata de um equipamento de 
proteção individual (EPI)? 

A) Bolsa  
B) Máscara 
C) Luvas 
D) Botas  
E) Óculos 

 
19 - Em situações de enchentes, a água contaminada pela urina 
dos ratos pode levar à seguinte doença: 

A) Filariose 
B) Leptospirose 
C) Dengue 
D) Esquistossomose 
E) Hepatite B 

 
20 - Qual a forma de transmissão da Doença de Chagas? 

A) Através de parasitas, presentes nas fezes do inseto da 
Subfamília Triatominae, que penetrem pela pele. 

B) Através da picada do barbeiro. 
C) Através da ingestão de água contaminada pelo 

Tripanosoma cruzi. 
D) Através da contaminação por fômites. 
E) Através do contato com pessoas e animais 

contaminados. 
 

PARTE II – SAÚDE PÚBLICA 
 
21 - A saúde é regida por uma Lei Orgânica que orienta 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Assinale a alternativa que corresponde a essa Lei: 

A) 8.142/90 
B) 7.498/96 
C) 10.042/02 
D) 8.080/90 
E) 1.980/96 

 
22 - Qual das alternativas conceitua corretamente o 
Princípio da Descentralização: 

A) Os serviços devem ser organizados em níveis 
crescentes de complexidade, circunscritos a uma 
determinada área geográfica, planejados a partir 
de critérios epidemiológicos, e com definição e 
conhecimento da população a ser atendida. 

B) É a distribuição do poder e responsabilidades 
entre os três níveis de governo, fornecendo ao 
município condições gerenciais, técnicas, 
administrativas e financeiras para exercer sua 
função. 

C) O acesso às ações e serviços deve ser garantido a 
todas as pessoas, independentemente de sexo, 
raça, ocupação, ou outras características sociais ou 
pessoais. 

D) Devem-se considerar as pessoas como um todo, 
atendendo a todas as suas necessidades. 

E) A sociedade deve participar no dia-a-dia do 
sistema. Para isto, devem ser criados os Conselhos 
e as Conferências de Saúde, que visam formular 
estratégias, controlar e avaliar a execução da 
política de saúde. 
 

23 - O que diz o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988? 

A) São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

B) O sistema único de saúde será financiado, com 
recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
D) As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. 

E) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 
 

 



 

 

 

  

24 - Qual o Nível de Atenção que é considerado a porta de 
entrada para o atendimento aos pacientes diabéticos? 

A) Nível primário 
B) Nível intermediário 
C) Na alta complexidade 
D) No nível quaternário 
E) No nível terciário 

 
25 - A portaria nº 1.409, de 10 de julho de 2013 define o 
valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica 
(PAB) para efeito do cálculo do montante de recursos a ser 
transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de 
Saúde dos Municípios e do Distrito Federal. Em relação ao 
valor do repasse do PAB fixo assinale a alternativa 
incorreta: 

A) O valor mínimo para os Municípios integrantes do 
Grupo I passa para R$ 28,00 (vinte e oito reais) 
por habitante ao ano. 

B) O valor mínimo para os Municípios do Grupo III 
passa para R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por 
habitante ao ano. 

C) O valor mínimo para o Distrito Federal e os 
municípios integrantes do Grupo IV passa para R$ 
23,00 (vinte e três reais) por habitante ao ano. 

D) O valor mínimo para os Municípios do Grupo II 
passa para R$ 26,00 (vinte e seis reais) por 
habitante ao ano. 

E) O valor mínimo para os Municípios integrantes do 
Grupo V passa para R$ 30,00 (trinta reais) por 
habitante ao ano. 

 
26 - Qual das alternativas melhor se aplica ao DATASUS: 

A) Sistema de Políticas de Saúde 
B) Departamento da Atenção Básica 
C) Departamento de informática do Sistema Único de 

Saúde 
D) Departamento especializado em Autorizações de 

plantões hospitalares 
E) Departamento de Autorização de internamentos 

hospitalares 
 

27 - Qual das seguintes vacinas ainda não está disponível 
no Sistema Único de Saúde? 

A) Febre amarela 
B) Rotavirus 
C) BCG 
D) Tetra viral 
E) Hepatite A 

 
28 - Quais são as instâncias colegiadas do Sistema Único 
de Saúde? 

A) Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 
estratégia de Saúde da família 

B) Conferências e Conselhos de Saúde 
C) Estados, Municípios e Distrito Federal 
D) Secretaria Municipal e Estadual de Saúde 
E) Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde 

Estadual 
 
 
 
 
 

29 - Qual o profissional responsável pelo cadastramento 
das famílias na Estratégia de Saúde da Família? 

A) Técnico de Enfermagem 
B) Enfermeiro 
C) Médico 
D) Agentes comunitários de Saúde 
E) Dentista 

 
30 - Em qual Sistema de Informação são armazenados os 
dados referentes às doenças de Notificação Compulsória? 

A) SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação. 

B) SIAB – Sistema de Informação da Atenção 
Básica. 

C) SIASUS – Sistema de Informação Ambulatorial 
do SUS. 

D) SISHIPERDIA – Sistema de Informação do Plano 
de Reorganização da Atenção à Hipertensão 
Arterial e ao Diabetes Mellitus. 

E) SINASC - Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

PARTE III - PORTUGUÊS 
 
As questões de 31 a 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

A corte do leão 
 
O rei dos animais, Dom Leão, quis um dia 
conhecer as nações nas quais consistiria 
seu domínio. Muitos enviados 
foram levar um edital 
dizendo estarem convocados 
todos ao palácio real. 
As audiências se dariam 
nesse palácio, e durariam 
um mês, do início até o final. 
A recepção seria aberta 
por uma equipe muito esperta 
de macaquinhos amestrados. 
Haveria um banquete, e então os convidados, 
em comissão oficial 
iriam visitar o palácio real. 
E assim aconteceu. Mas que palácio horrível! 
Carniças espalhadas, um mau cheiro incrível! 
O urso tapa o nariz. Ofendido, o leão 
dele dá cabo e o manda a visitar Plutão. 
O macaco, servil, aplaude aquela ação: 
que desaforo, o do urso, chamar de fedor 
aquele aroma suave, perfume de flor! 
Não sabia, o bajulador, 
que havia um parentesco, embora algo distante, 
do leão com Calígula. No mesmo instante, 
o destino seguiu seu curso, 
e ele fez companhia ao urso. 
À raposa, calada, dirigiu-se o rei: 
- “E tu? Diz a verdade: este cheiro te agrada?” 
- “Estou, Senhor, tão constipada, 
que até perdi meu faro. Por isto, não sei... 
quando sarar, responderei.” 
 

Quem busca na Corte mercês 
deve agir sempre assim, usando de esperteza: 
nem servilismo vil, nem a brutal franqueza; 
prefira, ao “sim” ou “não”, a astúcia de um “talvez”. 
 

(Fábulas de La Fontaine. Belo Horizonte:  
Itatiaia, 1989. v. 2. p. 41-2) 

 
31 - Das afirmações seguintes: 
I. As expressões “um dia” e “palácio real” na fábula 
indicam, respectivamente, lugar e tempo. 
II. A moral da fábula “A corte do leão” é coerente com a 
narrativa, pois a raposa, diante da força do leão, não se 
mostra fraca como o urso nem servil como o macaco e 
com a astúcia dá ao leão uma desculpa que não a 
compromete. 
III. O tipo de narrador empregado nesta fábula foi o 
narrador-personagem. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 

32 - Qual das frases seguintes sintetizaria a ideia principal 
do texto? 

A) Não devas a rico nem prometas a pobre. 
B) Depois da tempestade vem a bonança. 
C) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
D) Nem toda verdade se diz. 
E) De grão em grão a galinha enche o papo. 

 
33 - O tempo verbal predominante na fábula é: 

A) pretérito imperfeito do indicativo 
B) futuro do pretérito do indicativo 
C) pretérito imperfeito do subjuntivo 
D) pretérito perfeito do indicativo 
E) futuro do presente do subjuntivo 

 
34 - Indique a alternativa em que todas as palavras 
apresentam dígrafo. 

A) intensivo – erradicar – ganhasse  
B) engenheiro – questionam – programa 
C) produção – pai – assalariado 
D) rainha – guitarra – plácidas 
E) calha – queixo – hoje 

 
35 - Assinale a alternativa cuja palavra em destaque foi 
empregada erroneamente: 

A) Pedro trabalha na seção de secos e molhados. 
B) Meu advogado vai impetrar mandado de 

segurança contra a união. 
C) O governo caçou os direitos políticos de muitos 

advogados. 
D) Eles resolveram partir porque já era muito tarde. 
E) O jogador caiu de mau jeito. 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 

 
36 - Das afirmações seguintes: 
I. No 1º quadrinho há uma locução adverbial cujo valor 
semântico exprime lugar. 
II. No 2º quadrinho, o advérbio NUNCA exprime ideia de 
tempo. 
III. O grau do advérbio na expressão “Mais alto! Mais 
alto” é superlativo sintético. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
 
 
 
 



 

 

 

  

A questão 37 refere-se a tira seguinte: 

 
37 - Das afirmações seguintes: 
I. Nos dois primeiros quadrinhos, o pronome TE 
desempenha a função sintática de “objeto direto” em todas 
as ocorrências. 
II. O verbo “DEDAR” foi empregado como transitivo 
direto e indireto. 
III. A predicação da locução verbal “vai passar” é 
intransitivo. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Apenas II e III estão corretas. 
E) Apenas I está correta. 

 
38 - O termo destacado no período “A candidata, de quem 
temos excelentes referências, chegou para a entrevista”, 
classifica-se como: 

A) oração subordinada adjetiva restritiva. 
B) oração subordinada substantiva subjetiva. 
C) oração subordinada adjetiva predicativa. 
D) oração subordinada adverbial causal. 
E) oração subordinada adjetiva explicativa. 

 
39 - A regência verbal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Simpatizo muito com Maria Cecília. 
B) Aspiro a sucesso e saúde. 
C) O rapaz assistiu as vítimas do acidente. 
D) Prefiro carnes a verduras. 
E) O juiz não perdoou o réu. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo acento gráfico foi 
empregado de forma correta: 

A) Elas crêem que tudo vale a pena. 
B) Eles sempre vêm à biblioteca. 
C) A sobremesa foi feita pôr mim. 
D) A idéia era muito criativa. 
E) Cumprimentou a raínha ao chegar. 

 
 

 


