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Leia a tira abaixo para responder as questões nº 01 à 05. 

QUESTÃO 01 
É possível entender da tirinha que: 
a) A dengue pode ser transmitida a qualquer um. 
b) O personagem ao encontrar desculpas para não prevenir, 

diminuiu o risco da epidemia. 
c) Apenas um dos personagens não percebeu que a 

prevenção é o melhor remédio. 
d) O impedimento do personagem acometido pela doença 

não serviu de prevenção. 
 
QUESTÃO 02 
Sobre os personagens do texto, é possível concluir que: 
a) O personagem que eliminou os focos foi acometido pela 

doença. 
b) O personagem que não eliminou o foco não foi 

acometido pela doença. 
c) A epidemia foi a mesma para ambos personagens. 
d) O personagem que não eliminou o foco foi acometido 

pela doença. 
 
QUESTÃO 03 
Na expressão “Vai eliminar os focos hoje”, a palavra 
grifada pode ser substituída por todos abaixo, exceto: 
a) Estabelecer. 
b) Suprimir. 
c) Abolir. 
d) Extinguir. 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa cuja expressão está escrita informal: 
a) Vai eliminar os focos. 
b) Hoje não. 
c) E hoje. 
d) Tô ocupado. 
 
QUESTÃO 05 
O verbo “Eliminar” está no tempo: 
a) Pretérito perfeito. 
b) Infinitivo. 
c) Futuro do subjuntivo. 
d) Presente. 
 
QUESTÃO 06 
No pátio da Prefeitura de Bebedouro, foram eliminados os 
focos de dengue por três Agente de Combate à Endemias 
em 4 dias. Se fosse contratado mais um Agente, quantos 
dias levariam para eliminar os mesmos focos? 

a) 5. 
b) 6. 
c) 2. 
d) 3. 

 
QUESTÃO 07 
Uma amostra de sengue contaminada pelo mosquito da 
dengue sai de Bebedouro às 14h 32 min 18s, e chega ao 
Instituto Adolf Lutz no Rio de Janeiro as 16h 40 min 26s do 
dia seguinte. Qual o tempo de duração da viagem dessa 
amostra? 
a) 20h 10min 08s 
b) 26h 08min 08s 
c) 27h 40min 26s 
d) 32h 40min 26s 

 
QUESTÃO 08 
A prefeitura de Bebedouro adquiriu 1 caixa  com 40 
nebulizadores para combater à dengue na cidade. Já foram 
distribuídos 85% dos nebulizadores aos Agentes de 
Combate às Endemias. Quantos nebulizadores ainda restam 
na caixa? 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 

 
QUESTÃO 09 
Ao converter 2580 segundos em minutos teremos _______ 
minutos. 
a) 38. 
b) 40. 
c) 43. 
d) 56. 
 
QUESTÃO 10 

Qual a solução da equação do 1º grau: 4 = x: 2 – 8? 
a) 24. 
b) 18. 
c) 14. 
d) 12. 
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QUESTÃO 11 
 A palavra ética tem origem no grego que significa 
“caráter”. Trata-se de estudos da moralidade das ações 
humanas.  
Analise as afirmativas abaixo e assinale àquela que 
corresponde quais os três elementos que devem ser 
considerados em uma conduta ética. 
a) Ação, preparo e pensamento. 
b) Ação, intenção e circunstâncias. 
c) Interesse pessoal, situação e objetivos. 
d) Ação, objetivo e situação. 
 
QUESTÃO 12 
O alistamento eleitoral (direito de votar) é exercer a 
cidadania, e deve ser obrigatório para : 
a) Os maiores de dezesseis e os menores de sessenta anos 

de idade. 
b) Os maiores de dezoito e os menores de sessenta anos de 

idade. 
c) Os maiores de dezesseis e os menores de setenta anos 

de idade. 
d) Os maiores de dezoito e os menores de setenta anos de 

idade. 
 
QUESTÃO 13 
São regras de boa convivência funcional e que devem ser 
trabalhadas com superiores, subordinados e colegas, todas 
abaixo, exceto: 
a) Dizer categoricamente: “Não concordo! Você está errado” 

– dizer a mesma coisa com outros termos. A maneira 
como você diz é mais importante do que aquilo que você 
diz.·        

b) Não cortar a palavra de quem fala – falar pouco e com 
segurança agrada mais aos clientes e colegas. 

c) Ser claro na comunicação – falar somente o necessário. 
Saber ouvir é uma arte. 

d) Cuidar para não ferir o outro com reações agressivas – 
controlar emoções é fundamental. 

 
QUESTÃO 14 
Por motivos emocionais um Agende de combate a 
Endemias, desmaiou próximo a você, o procedimento 
correto a realizar é:  
a) Estimular a circulação anatômica. 
b) Remover corpos estranhos e secreções da boca. 
c) Posicioná-la em decúbito dorsal.  
d) Posicioná-la em decúbito ventral. 

 
QUESTÃO 15 
Nos últimos meses o governo Federal vem cogitando a ideia 
de trazer novamente o imposto _____ ao indicar que este 
imposto deverá  incidir sobre os mais ricos.  
a) IPMF. 
b) CPMF. 
c) IRGTM. 
d) IFSR. 

 
QUESTÃO 16 
Em consonância com “Manual de vigilância e controle da 
leishmaniose visceral”, a maior fonte de infecção na área 
urbana é o: 
a) o cão  
b) o rato 
c) a raposa 
d) o gato 

QUESTÃO 17 
De acordo com “Manual de vigilância e controle da 
leishmaniose visceral” o período de incubação é bastante 
variável para o homem de: 
a) 05 a 25 dias, com média entre 2 a 6 meses. 
b) 30 a 45 dias, com média entre 4 a 5 meses. 
c) 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses. 
d) 25 dias a 12 meses, com média entre 3 a 9 meses. 
 
QUESTÃO 18 
No que discute o “Manual de vigilância e controle da 
leishmaniose visceral” no Brasil, os compostos antimoniais, 
sob a forma de sais trivalentes, foram utilizados pela 
primeira vez no tratamento da leishmaniose tegumentar em 
1913 por Gaspar Vianna.  O principal efeito colateral do 
antimoniato-N-metil glucamina é decorrente de sua ação 
sobre: 
a) o aparelho excretor 
b) o aparelho cardiovascular 
c) o aparelho nervoso 
d) o aparelho respiratório 

 
QUESTÃO 19 
Analise as afirmativas abaixo em relação “Manual de 
vigilância e controle da leishmaniose visceral” e assinale a 
alternativa correspondente: 
São Conceitos adotados pelo Programa de Leishmaniose 
Visceral:  
I - Tratamento regular: caso que utilizou 20 doses de 
20mg/Sb+5/kg/dia de antimonial pentavalente, em no 
máximo 30 dias, não ocorrendo intervalos superiores a 72 
horas entre as doses;  
II - Tratamento irregular: caso que ultrapassou o tempo 
previsto para o tratamento regular ou que tenha ocorrido 
intervalos superiores a 72 horas entre as doses; 
III - Falha terapêutica: caso em que não ocorreu cura 
clínica após a segunda série regular de tratamento com 
antimonial pentavalente; 
IV - Abandono de tratamento: caso que não completou 
05 doses de tratamento com antimonial pentavalente no 
tempo pré- estabelecido, ou os pacientes que receberam 
alta, não compareceram até 10 dias após o agendamento, 
para avaliação clínica. 
V - Recidiva: recrudescimento da sintomatologia, em até 
12 meses após cura clínica. É considerado caso novo o 
reaparecimento de sintomatologia após 12 meses de cura 
clínica, desde que não haja evidência de imunodeficiência. 
a) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas. 

 
QUESTÃO 20 
No que alude as Diretrizes Nacionais para Prevenção e 
controle de epidemias de dengue, o controle de vetores 
compreende duas atividades básicas: vigilância 
entomológica e combate ao vetor. Geralmente, essas 
atividades são realizadas por ciclos de trabalho com 
periodicidade: 
a) Mensal, o que equivale a doze visitas anuais ao mesmo 

imóvel.  
b) Bimestral, o que equivale a seis visitas anuais ao mesmo 

imóvel.  
c) Semestral, o que equivale a quatro visitas anuais ao 

mesmo imóvel.  



PREFEITURA DE BEBEDOURO/SP – PROCESSO SELETIVO DE PROVAS Nº 06/2015  
PROVA OBJETIVA: 2.01 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

3 

d) Anual, o que equivale a duas visitas anuais ao mesmo 
imóvel.  

 
QUESTÃO 21 
Segundo as Diretrizes Nacionais para Prevenção e controle 
de epidemias de dengue os locais onde há concentração de 
depósitos do tipo preferencial para a desova da fêmea do 
Aedes aegypti ou especialmente vulneráveis à introdução do 
vetor é denominado de: 
a) Ponto estratégico. 
b) Determinação do alastre. 
c) Condensação do foco. 
d) Caracterização etimológica. 

 
QUESTÃO 22 
Ainda no que engloba as Diretrizes Nacionais para 
Prevenção e controle de epidemias de dengue a 
amostragem de imóveis e criadouros com água positivos 
para larvas de Aedes aegypti é um componente fundamental 
para a atividade de vigilância entomológica. A pesquisa 
larvária tem diferentes objetivos, são eles, exceto: 

a) Estratificação das áreas de risco entomológico; 

b) Monitoramento das atividades de controle;  

c) Avaliação das metodologias de controle. 

d) Propulsão e decantação das áreas de risco 
  

QUESTÃO 23 
De acordo com o Manual Técnico do Instituto Pasteur n.º5, 
constituem a única espécie que alberga o agente em sua 
forma adulta e em suas fases intermediárias de maturação, 
eliminando ovos do parasita com as fezes. Por tal razão 
esses animais são considerados como os de maior 
importância quando ocorrem episódios de infecção humana 
por toxoplasma. Esse animal é: 
a) A galinha. 
b) O gato. 
c) O cão. 
d) O rato. 
 
QUESTÃO 24 
No que concerne o Manual Técnico do Instituto Pasteur 
n.º5, somente umas das alternativas abaixo pode ser 
considerada um tipo de Raiva: 
a) Raiva furiosa. 
b) Raiva condolente. 
c) Raiva bariátrica. 
d) Raiva obtentora. 
 
QUESTÃO 25 
Por fim, sobre ações com Morcegos, o Manual Técnico do 
Instituto Pasteur n.º5 orienta que: 
a) Os morcegos não participam do equilíbrio ecológico, e 

quando puder, devem ser extirpados. 
b) Das mil espécies de morcegos identificados, cerca de 500 

possuem hábitos hematófagos ( necessitam de sangue) 
c) Um espécime raivoso pode transmitir o vírus da raiva à 

outro espécime que podem vir a infectar e transmitir o 
vírus a outros animais e seres humanos. 

d) Caso um morcego apareça em ambientes escolares ou 
residenciais, procure tira-lo com a mão para que não 
promova secreções no ambiente. 




