ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE DE ENDEMIAS
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções de Direito Const.
05

Informática
05

Conhec. Específicos
20

A

A
A

B

C
A
A

B

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D
D
C

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer
outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
Leia o texto seguinte para resolver as cinco primeiras
questões.

01) Uma “rave” é uma espécie de evento:
A) que acontece na Inglaterra periodicamente.

Balada sem fim

B) musical de jovens tipicamente suíço.
C) musical de jovens tipicamente amazônico.

Há quatro anos, as raves (pronuncia-se reives)
eram uma diversão noturna para lá de suspeita. Os
freqüentadores vestiam roupas esquisitas, pintavam os
cabelos de verde, curtiam uma música que lembrava

D) musical de jovens de grande duração.
02) Originalmente, uma “rave” era uma diversão:

uma sinfonia de bate-estacas e dançavam 12 horas sem

A) bastante ligada aos movimentos ecológicos.
B) noturna com características suspeitas.

parar. Neste mês, quem torcia o nariz para essa tribo

C) com freqüentadores comuns.

deve reconsiderar. A moda, que nasceu na Inglaterra no

D) com música que lembrava sinfonias orquestradas.

final da década de 80, globalizou-se. A prova? Uma
megarrave em Zurique, na Suíça (uma das cidades mais

03) A palavra “inusitados”, no início do 2° parágrafo,
significa:

caretas da Europa), e outra em plena floresta
amazônica, reuniram mais de 1 milhão de jovens de

A) ecológicos.

várias partes do mundo.

B) perigosos.

O Brasil entrou no circuito das raves realizadas

C) incomuns.
D) inacessíveis.

em locais inusitados com o Ecosystem 1.0, em Manaus.
No local, cercado pela mata amazônica, passaram 45 mil
pessoas em 4 dias de festa, com apoio do Greenpeace.
Até o apresentador de TV Gugu Liberato esteve lá para

04) No 3º parágrafo, o texto chama a “rave” de
“maratona musical”, por sua:

conferir a diversão. Pena que a versão amazonense

A) rapidez.
B) duração.

ameaça virar escândalo, com a acusação de que o

C) periodicidade.

governo estadual gastou R$3,6 milhões com a festa, sem

D) extravagância.

licitação.
A proposta de dançar até o sol nascer espalhouse como gripe. A voracidade com que os jovens correm
atrás dessas maratonas musicais criou um calendário de
festas pelo mundo. A Street Parade, a rave de Zurique,
reuniu 2 mil pessoas na primeira edição, no início dos

05) O texto diz que as “raves” globalizaram-se, o que só
NÃO é comprovado por:
A) Existência de um circuito mundial.
B) “Raves” na Suíça e na floresta amazônica.
C) A proposta de muita dança e música.
D) Existência de um calendário mundial.

anos 90. A última balada teve patrocínio da Coca-Cola e
da Siemens, e deu um lucro de 90 milhões de dólares.

Revista Tudo – (texto adaptado)

06) Em que construção o acento indicativo da crase está
INCORRETO?
A) O espetáculo começa às oito.
B) Chegou à casa de seu irmão.
C) Refiro-me à meninas espertas.
D) Entreguei a encomenda àquele senhor.

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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07) O verbo entre parênteses deverá flexionar-se no
plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:

ÁREA LIVRE

A) _________ existir muitas maneiras de identificar as
causas que levam o povo a reivindicar seus direitos.
(dever)
B) _________ haver razões suficientes para que o povo
engrandeça o rei. (dever)
C) __________-se a tantos protestos as ruas, ouvem-se
gritos, vaias o tempo todo.(assistir)
D) ________ 206 anos que D. João VI chegou ao Brasil com
sua comitiva. (fazer)
08) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
ortografia das palavras em destaque, tendo em vista
o contexto das sentenças apresentadas:
A) Sua indicação para a presidência era fato iminente.
B) O apresentador deu seguimento à atividade.
C) Seu êxito no concurso não foi uma exceção na
turma.
D) Ele foi taxado de preguiçoso.
09) A oração sublinhada está corretamente classificada,
EXCETO, em:
A) Espalhou-se a notícia de que ele não cumprirá o
compromisso.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
B) Levanto me, procuro uma vela, que a luz vai apagarse.
Oração Coordenada Sindética Explicativa
C) O pai acabou por convencer o filho de que era
preciso um esforço maior.
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
D) Marcus saiu correndo, assim que recebeu a notícia.
Oração Subordinada Adverbial Temporal
10) Há ERRO no uso da pontuação, segundo os padrões
da língua culta, em:
A) Viajou, nas férias, para Fortaleza.
B) Suas aulas, que eram interessantes, agradavam a
todos os alunos.
C) Os advogados analisaram, com todo cuidado, os
documentos da empresa.
D) Ninguém desconhece, que a situação da empresa, é
difícil.

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:
A) E assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.
B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, dependentemente de
censura ou licença.
D) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
15) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
A) O registro civil de nascimento e a certidão de óbito
B) O registro civil de nascimento e o registro geral
C) O registro civil de nascimento e o cadastro de pessoa
física
D) O registro geral e a certidão de óbito

12) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de, EXCETO:
A) Flagrante delito ou desastre
B) Prestar socorro
C) Durante o dia, por determinação judicial
D) Averiguação policial
13) A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de:
A) Multa
B) Prestação de serviços à comunidade
C) Reclusão
D) Retratação pública
14) De acordo com o Art. 5º- XLVI, da Constituição
Federal, haverá pena de, EXCETO:
A) Caráter perpétuo
B) Perda de bens
C) Prestação social alternativa
D) Privação ou restrição da liberdade

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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INFORMÁTICA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Uma das ferramentas mais utilizadas atualmente é o
correio eletrônico, das opções abaixo, qual melhor
representa um exemplo de correio eletrônico:
A) josoares.site.com.br
B) josoares@site.com.br
C) josoares#site.com.br
D) www.josoares.site.com.br
17) NÃO é considerado um hardware:
A) CPU (Unidade Central de processamento)
B) HD (Disco rígido)
C) Linux
D) Monitor
18) Um navegador web, também conhecido pelos termos
em inglês web browser ou browser, é um programa
de computador cuja principal função é a de
visualizar páginas web. NÃO é um navegador web:
A) Mozilla Firefox
B) Opera
C) Windows Explorer
D) Google Chrome
19) No Microsoft Word 2013, para imprimir um
documento, pode-se utilizar a seguinte combinação
de teclas:
A) CTRL+P
B) CTRL+R
C) CTRL+I
D) CTRL+T
20) NÃO é correto afirmar:
A) A memória RAM é uma memória volátil, ou seja, seu
conteúdo é perdido quando o microcomputador é
desligado.
B) O HD (Disco Rígido) é responsável pelo
processamento das informações e pela execução das
instruções dadas ao microcomputador pelo usuário.
C) O Scanner é um periférico de entrada.
D) Disquete, CD-ROM, DVD-ROM e Pen drive são
exemplos de unidades de armazenamento.

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São atribuições dos Agentes de Controle de
endemias, EXCETO:
A) Realizar estudos epidemiológicos.
B) Realizar e manter atualizado o cadastramento das
áreas não críticas.
C) Executar no sistema municipal de saúde o controle
de endemias.
D) Desenvolver ações visando a eliminação de
criadouros de vetores, com aplicação de larvicidas.
22) A pesquisa regular para detecção de focos de Aedes
aegypti denomina-se:
A) Pesquisa em Saúde.
B) Pesquisa Sanitária.
C) Pesquisa entomológica.
D) Pesquisa Epidemiológica.
23) Em todas as alternativas abaixo contém elementos
que podem servir como criadouro ou foco de
mosquitos da dengue, EXCETO:
A) Caixa d'agua.
B) Tanques.
C) Pneus.
D) Pratos de plantas cheios de areia.
24) É considerado criadouro eliminado:
A) Aquele que foi destruído ou inutilizado como
criadouro.
B) Depósito que contenha água.
C) Depósito com água examinado pelo agente de saúde
com auxílio de fonte de luz ou do pesca-larva.
D) Aquele onde foi aplicado inseticida (larvicida ou
adulticida).
25) A transmissão da dengue se faz através de:
A) Picada dos mosquitos A. aegypti, no ciclo homem.
B) Contato pele-pele com o homem contaminado.
C) Contato com secreções do homem contaminado.
D) Picada dos mosquitos A. aegypti, no ciclo homem e
contato com secreções do homem contaminado.

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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QUESTÕES DE 21 A 40
26) Sobre a doença de chagas é INCORRETO afirmar:
A) A doença é de elevada prevalência e expressiva
morbimortalidade.
B) Muitas poucas espécies de mamíferos podem ser
consideradas reservatório.
C) Os vetores são insetos da subfamília Triatominae e
tanto os machos quanto as fêmeas, em todas as fases
de seu desenvolvimento, são hematófagos.
D) Uma fêmea fecundada do barbeiro alimentada pode
realizar posturas por todo o seu período de vida
adulta.
27) Sobre o controle de roedores, marque a afirmativa
ERRADA:
A) A desratização é a utilização de processos capazes de
produzir a eliminação física dos roedores
infestantes.
B) A identificação da espécie (ou espécies) infestante(s)
na área alvo é uma necessidade absoluta.
C) O uso de aparelhos de ultrassom ou
eletromagnéticos é recomendável em larga escala
em virtude de seu ilimitado potencial.
D) O aumento do número de roedores infestantes de
uma determinada área, onde alguns meses antes foi
praticada, uma operação de desratização é sempre
resultante de uma intervenção errada feita pelo
homem.
28) Ainda sobre o controle de roedores, todas as
afirmativas estão corretas, EXCETO:
A) A inspeção de áreas residenciais e comerciais em
busca de vestígios da presença de roedores é a
melhor maneira de reunir dados quantitativos sobre
o seu grau de infestação em uma determinada
localidade.
B) As informações sobre as condições geográficas,
climáticas e de infra-estrutura básica da localidade a
ser trabalhada não interferem no problema a ponto
de serem consideradas para se caracterizar a áreaproblema.
C) Não há necessidade de inspeção de todos os imóveis
da área alvo para se calcular o índice de infestação.
Pode-se utilizar método de amostragem aleatória,
que reduz significativamente a mão-de-obra
necessária ao levantamento.
D) Uma vez selecionados os quarteirões e imóveis a
serem inspecionados, estes deverão receber a visita
de um agente de controle de zoonoses.
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29) Os principais reservatórios dos agentes etiológicos
da leishmaniose visceral são, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Marsupiais.
Raposas.
Gatos.
Cachorro.

34) A Malária é uma infecção provocada pelos
protozoários esporozoários do gênero plasmodium,
que é conhecida por:
A) Doença do barbeiro.
B) Febre amarela.
C) Elefantíase.

30) São objetivos do Programa Nacional do Controle da
Dengue, EXCETO:

D) Paludismo.

A) Reduzir a superlotação das Unidades de Saúde.

35) Em relação à visita domiciliar do agente de
endemias, para controle das doenças transmitidas
por vetores, podemos afirmar, EXCETO que:

B) Reduzir a infestação pelo Aedes aegypti.
C) Reduzir a incidência da dengue.
D) Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de
dengue.
31) São alguns componentes do Programa Nacional do
Controle da Dengue, EXCETO:

ficha de visita com o registro da data, hora da
conclusão e identificação do agente de saúde.
B) No interior das habitações, o agente de endemias
deverá pedir a uma das pessoas do imóvel para

A) Assistência aos pacientes.

acompanhá-lo, principalmente aos dormitórios.

B) Combate ao vetor.
C) Vigilância epidemiológica.

C) Durante as visitas deverá transmitir informações

D) Interação com a atenção secundária.
32) Em se tratando de acidentes por
peçonhentos, marque a alternativa FALSA:

A) A visita ao ser concluída deverá ser preenchida a

sobre o trabalho que está realizando e os cuidados
animais

que devem ser tomados com a habitação.
D) A inspeção poderá começar por qualquer parte do
imóvel, na parte externa ou interna, pois não há um

A) Verifica-se um incremento no número de casos nas
épocas de calor e chuvas.
B) A época de maior número de casos coincide com o
período de maior atividade humana no campo, o que
na maioria dos estados corresponde ao período de
janeiro a abril.
C) A susceptibilidade é universal e a gravidade depende
da quantidade de veneno inoculada, mas existe em
algumas pessoas imunidade adquirida.

roteiro préestabelecido de visita. O importante é
inspecionar todos os cômodos.
36) São medidas de controle da Esquistossomose,
EXCETO:
A) Pesquisa de coleções hídricas para saber o potencial
de transmissão.

D) A maioria dos acidentes é classificada como leve e a
letalidade geral é relativamente baixa (0,5%).

B) Eliminação do barbeiro que é o vetor transmissor.

33) Sobre a febre amarela todas as questões estão
corretas, EXCETO:

D) Tratamento

A) Os principais hospedeiros do vírus amarílico são o
macaco e o homem.
B) A susceptibilidade é universal e infecção confere
imunidade permanente.
C) Picada dos mosquitos transmissores infectados é o
principal modo de transmissão, podendo existir mais
esporadicamente a transmissão homem a homem.
D) No Brasil, a espécie Haemagogus janthinomys é a que
se destaca na transmissão do vírus.
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

C) Identificação e tratamento dos portadores.
de

criadouros

de

importância

epidemiológica.
37) Lixo acumulado na rua contribui para a transmissão
de:
A) Leptospirose.
B) Febre amarela
C) Tuberculose
D) Rubéola.
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38) A vacina tríplice viral protege contra as doenças
abaixo, EXCETO:
A) Sarampo
B) Caxumba
C) Rubeóla
D) Meningite
39) Em relação à notificação de doenças ou agravos à
saúde, é correto afirmar que, EXCETO:
A) A notificação pode ser divulgada fora do âmbito
médico sanitário

em caso de risco

para

a

comunidade.
B) A

notificação

tem

que

ser

sigilosa,

sempre

respeitando o direito de anonimato dos cidadãos.
C) Deve ser feita à autoridade sanitária apenas e
unicamente por profissionais de saúde.
D) Deve-se notificar a simples suspeita da doença, sem
aguardar confirmação do caso, para evitar a perda de
oportunidade de adoção de medidas de prevenção e
controle imediatas.
40) Das doenças relacionadas abaixo, indique qual tem
sua transmissão diminuída devido ao tratamento da
água:
A) Amebíase
B) Sarampo
C) Tétano
D) Varíola

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
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