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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. O Brasil vem apresentando um notável desempenho em relação ao controle das doenças preveníveis 

por vacinas. Especialmente a partir da segunda metade da década de 1990 vem se observando uma 

tendência de redução da incidência desse grupo de doenças, em paralelo ao aumento das coberturas 

vacinais. Considere a alternativa que apresente exemplo de doença prevenível por vacina: 

A) Malária. 

B) Febre amarela. 

C) Doença de Chagas. 

D) Esquistossomose. 

 

02 Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Até 1999, ano da introdução da vacina contra Haemophylus influenzae tipo B no programa de vacinação 

universal, eram notificados cerca de 1.700 casos anuais de __________________ por esta bactéria.” 

A) Pneumonias. 

B) Diarreias. 

C) Meningites. 

D) Leptospirose. 

 

03. Desde a década de 1980 o país vem observando a queda na mortalidade por doenças diarreicas. A 

disseminação do uso da terapia de reidratação oral e a ampliação da cobertura de serviços de atenção 

primária vêm sendo apontados como os principais fatores internos ao setor Saúde associados a este 

declínio. São doenças com manifestação diarreica, exceto: 

A) Rotavirose. 

B) Hepatite A. 

C) Hepatite E. 

D) Zika vírus. 

 

04. Até a década de 1970 a esquistossomose era endêmica na maior parte dos estados das regiões 

Nordeste e Sudeste. O programa de controle, centrado no tratamento em massa, foi implantado no país 

em 1975, de forma vertical, descentralizado para os estados na década de noventa, e posteriormente 

para os municípios. A melhor medida de prevenção frente à esquistossomose é:  

A) Aumento da cobertura de saneamento básico. 

B) Controle rigoroso da produção e distribuição de carnes de consumo humano. 

C) Distribuição ampla de preservativos e orientação à população. 

D) Programa de vacinação em massa. 

 

05. Até a década de setenta a tripanossomíase americana era endêmica em 18 estados brasileiros. A 

soroprevalência, em inquérito realizado entre 1975 e 1980, era de 4,2%. A tripanossomíase americana 

é conhecida também como: 

A) Leishmaniose. 

B) Tuberculose. 

C) Doença de Chagas. 

D) Elefantíase. 
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06. Desde a década de 1980 o Brasil realiza campanhas anuais de vacinação de cães e gatos contra a 

raiva, com o propósito de eliminar a raiva humana. O número de casos de raiva entre cães e gatos tem 

decaído consistentemente durante a última década e o número de casos humanos por agressões destes 

animais tem sido inferior a 10 por ano. A raiva humana é considerada uma doença: 

A) Bacteriana. 

B) Viral. 

C) Fúngica. 

D) Parasitária. 

 

07. Apenas um único foco de transmissão da Wuchereria bancrofti permanece ativo no país, a Região 

Metropolitana do Recife, envolvendo quatro municípios. A bactéria é responsável pela transmissão da 

doença denominada: 

A) Raiva humana. 

B) Oncocercose. 

C) Filariose linfática. 

D) Hanseníase. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O tracoma endêmico, potencial causador de ____________________, continua a ocorrer no Brasil, de maneira 

focalizada em municípios com piores condições sociais.” 

A) Arritmias. 

B) Derrame cerebral. 

C) Cegueira. 

D) Câncer de mama. 

 

09. A doença de Chagas de transmissão alimentar é considerada uma zoonose reemergente no Brasil e 

em outros países das Américas. Mais de 90% dos casos de transmissão alimentar ocorreram na região 

Amazônica, onde o principal alimento envolvido na transmissão é a:  

A) Cana de açúcar. 

B) Pasta de açaí. 

C) Espiga de milho cozida. 

D) Banana da terra.  

 

10. A ocorrência de malária está quase que circunscrita à Região Amazônica, de onde se originam 99% 

dos casos registrados no país. O vetor da malária é o mosquito: 

A) Aedes aegypti. 

B) Anopheles. 

C) Clogmia albipunctata. 

D) Triatomíneo. 

 

11. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A toxoplasmose é uma zoonose de _____________, transmitida ao homem pela ingestão de alimentos cárneos 

contendo cistos, ou água e/ou alimento contaminados com os oocistos do Toxoplasma gondii, a 

toxoplasmose é endêmica no Brasil.” 

A) Suíneos. 
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B) Galináceos. 

C) Caninos. 

D) Felinos. 

 

12. Apesar de existirem 20 focos naturais de peste no país, a maioria deles na região Nordeste, a doença 

apresenta atualmente uma ocorrência esporádica, sem impacto para a saúde pública. A peste tem como 

vetores: 

A) Pássaros. 

B) Cães. 

C) Roedores. 

D) Aracnídeos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(TEXTO) 

 
 

13. Com base no Texto, analise: 

I - Os Estados Unidos vem sofrendo com temperaturas negativas; 

II - Em diferentes partes do mundo, uma onda de frio e calor extremos tem causado problemas; 

III - Pelo menos 21 pessoas morreram na onda de frio que ocorreu na Austrália. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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14. Em relação à pontuação do Texto, analise. 

I - Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“extremos” (linha 1); 

II - Não acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos as vírgulas presentes na linha 9 do Texto; 

III - Acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos a vírgula presente na linha 4 do Texto.  

Dos itens acima:  

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. “O norte dos Estados Unidos foi tomado, no dia 31 de janeiro, por vento e temperaturas polares vindas 

do Ártico.” (linhas 1 e 2). Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração principal acima: 

A) “O norte” 

B) “Estados Unidos” 

C) “O norte dos Estados Unidos” 

D) “foi tomado” 

 

16. A partícula “que” empregada na linha 6 exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome adjetivo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Preposição. 

 

17. A palavra “recordes” (linha 4), exerce função sintática de: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Complemento nominal. 

D) Adjetivo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, assinale a alternativa incorreta: 

A) Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, o povo é soberano e a ele pertence 

o poder. 

B) São símbolos do Município: a Bandeira, o Hino e o Brasão, representativos de sua cultura e 

história.  

C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal com autonomia política, administrativa e 

financeira, composta por vereadores, representantes do povo, na forma da Constituição Federal.  

D) São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal: 

a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o 



6 
 
 

domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezesseis anos, ser 

alfabetizado ou não.  

 

19. O conjunto de campos petrolíferos do pré-sal brasileiro se estende entre o litoral dos estados do: 

A) Espírito Santo até Santa Catarina. 

B) Rio Grande do Sul até São Paulo. 

C) Paraná até Rio Grande do Norte. 

D) Rio de Janeiro até Maranhão. 

 

20. O Cubismo ganhou espaço no Brasil somente depois da Semana de Arte Moderna de 1922, no 

entanto, não existem no País artistas que apresentaram obras com características exclusivas do 

Cubismo. Os artistas brasileiros receberam fortes influências, mas apenas mostrando características 

mescladas do cubismo com outras expressões artísticas em suas obras. Nessas condições, podemos citar 

obras dos artistas: 

I - Tarsila do Amaral; 

II - Anita Malfatti; 

III - Vicente do Rego Monteiro; 

IV - Michelangelo Buonarotti.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 


