ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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.
Português
20

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
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, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
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) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
FIDÚCIA
1

Os equilíbrios na economia podem ser instáveis e diferem dos que ocorrem no mundo químico, por

2

exemplo, no qual duas moléculas de hidrogênio adequadamente combinadas com uma de oxigênio

3

produzem uma molécula de água em São Paulo ou em Londres, no verão ou no inverno. Na economia, as

4

"moléculas" pensam, escolhem e, no limite, se suicidam!

5

Todo o maravilhoso mecanismo de coordenação que os homens descobriram e a economia política

6

aperfeiçoou, que são os "mercados", repousa sobre um ingrediente catalítico invisível: a confiança. Os

7

homens aprenderam que "confiando" uns nos outros podiam tornar mais eficiente a sua atividade.

8

A "confiança" repousa na certeza de um comportamento apoiado em normas morais reciprocamente

9

aceitáveis. Já em Adam Smith, na "Teoria dos Sentimentos Morais" (1759), o homem trazia no peito o

10

"espectador imparcial". Quando, por qualquer motivo, se destrói a "confiança" entre os participantes do

11

mercado, desaparece instantaneamente a trama invisível de coordenação produzida por ela. O valor

12

relativo dos ativos de cada um (que só existe porque ele reconhece o valor relativo dos outros) desaparece.

13

Consequentemente, deixam de funcionar os mercados e estiola-se a atividade econômica.

14

Foi isso o que aconteceu com a crise que se convencionou chamar "dos subprimes". Ela revelou ser

15

apenas a ponta de um enorme iceberg construído em um mercado financeiro sem moralidade ínsita e

16

estimulado por incentivos perversos. No fundo, a confiança do "principal" (o poupador) foi traída pelo seu

17

"agente" (o sistema financeiro), que lhe garantia ter "modelos" científicos para estimar retornos e riscos na

18

aplicação de suas poupanças. Usando uma complicada alquimia e expedientes contábeis (e explorando,

19

também, a cupidez do aplicador), construiu-se, sob os olhos fechados e o nariz insensível dos bancos

20

centrais, uma pirâmide de papel que se queimaria ao menor sintoma da falta de confiança. Não houve nem

21

o controle da moralidade implícita no "espectador imparcial" nem a explícita imposta pelos bancos

22

centrais.

23

Restabelecer a confiança e construir as condições para a reprecificação dos ativos - como se propõe

24

na medida heroica do Tesouro Americano - é condição necessária (mas não suficiente) para reiniciar a volta

25

à normalidade. Terá um custo gigantesco, mas certamente muito menor (em termos de PIB, emprego e

26

bem-estar) do que permitir que a crise siga o seu caminho e destrua a economia real.

ANTONIO DELFIM NETTO

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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01) Sobre o texto é correto afirmar

(A) A escolha do léxico do enunciador do discurso
reflete sua tendência para informalidade do
registro da língua.
(B) As formas verbais referentes ao assunto
desenvolvido estão, em sua maioria, no
passado, dando a ideia de sua continuidade ao
longo do tempo.
(C) Em relação à tese desenvolvida, o autor se
mostra analítico e crítico.
(D) O autor do texto interage com outros
enunciadores na defesa que faz do seu ponto
de vista sobre os acontecimentos.
02) O texto evidencia

(A) Uma denúncia contra as práticas do
capitalismo sem regras.
(B) A instabilidade na economia de mercado
caracterizada pela quebra de
confiança
mútua.
(C) Uma situação de instabilidade político-social
decorrente
de
mudanças
econômicofinanceiras.
(D) O mercado financeiro como fonte de
desconfiança entre as pessoas.
03) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a

linguagem usada no texto a expressa na
alternativa
(A) O frequente uso de antíteses faz parte da
estratégia argumentativa do enunciador na
tentativa de mostrar as duas faces da moeda: o
poupador e o agente financeiro.
(B) O raciocínio argumentativo usado pelo autor
vale-se
de
recursos
de
natureza
metalinguística, através dos quais emite seu
parecer sobre os fatos, buscando convencer o
leitor sobre a questão enfocada.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

(C) O processo argumentativo do autor é todo
construído com base em uma linguagem
predominantemente metafórica, a fim de criar
substancialidade à informação transmitida.
(D) A linha argumentativa adotada pelo
enunciador do discurso, na abordagem
temática, parte de uma opinião pessoal com
uma exemplificação para reforçar a defesa de
um ponto de vista.
04) Está contida no texto uma

(A) Informação publicitária.
(B) Exposição de fatos.
(C) Interpretação de teses científicas.
(D) Uma narrativa que envolve personagens.
05) A expressão “estiola-se” (L.13), no texto,

sugere
(A)
(B)
(C)
(D)

Atrasar
Devastar
Enfraquecer
Alienar

06)

Na economia, as "moléculas" pensam, escolhem e,
no limite, se suicidam! (L.3/4).
No fragmento em destaque, há uma figura de
pensamento denominada
(A) Prosopopeia.
(B) Eufemismo
(C) Ironia
(D) Gradação
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07) Exprime ideia de exclusão a palavra

(A) “como”, em “como se propõe na medida
heroica do Tesouro Americano” (L.23/24).
(B) “por exemplo”, em “...dos que ocorrem no
mundo químico, por exemplo,” (L.1/2).
(C) “apenas”, em “Ela revelou ser apenas a ponta
de um enorme iceberg...” (L.14/15).
(D) “também”, em “(e explorando, também, a
cupidez do aplicador),” (L.18/19).
08) No quarto parágrafo, o termo “alquimia”, no

fragmento “...Usando uma complicada
alquimia e expedientes contábeis” (L.18)
significa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Inovação
Mistura
Dispersão
Alternativa

09) Na oração “a confiança do "principal" (o

poupador) foi traída pelo seu "agente"
(L.16/17), a forma verbal obtida na voz ativa
é
(A)
(B)
(C)
(D)

Traía
Traiu-se
Traíram
Traiu.

10) Possui o mesmo valor morfológico do termo

“só” (L.12) a expressão da alternativa
(A) “por qualquer motivo” (L.10).
(B) “todo” (L.5).
(C) “necessária” (L.24).
(D) “seu” (L.26).
11) A

oração “...para reiniciar a volta à
normalidade” (L.24/25), sem prejudicar o seu
sentido original, pode ser assim reescrita:

(A) Para que sejam iniciada a volta à normalidade.
(B) Para que se iniciasse a volta à normalidade.
(C) Para que se inicie a volta à normalidade.

12) A função da linguagem predominante no texto

éa
(A)
(B)
(C)
(D)

Expressiva
Apelativa
Conativa
Referencial

13) Na palavra “adequadamente” (L.2), tem-se

como base inicial de sua formação:
(A) um substantivo
(B) um verbo
(C) um adjetivo
(D) um pronome
14) É FALSO o que se afirma em:

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado
por vinte e três letras.
(B) Na palavra “hidrogênio” (L.2), do ponto de
vista fonético, o “h” NÃO representa uma
consoante brasileira.
(C) Na palavra “ponta” (L.15), o grupo “-nt” do
ponto de vista fonético NÃO forma um
encontro consonantal.
(D) Na palavra “alquimia” (L.18) há a ocorrência
de um hiato.
15) Sobre os recursos linguísticos usados no texto,

marque a alternativa que apresenta a
afirmação correta.
(A) Os conectores “que”, em “...que os homens
descobriram” (L.5) e “que” em “...que a crise
siga o seu caminho...” (L.26) são iguais
enquanto classe gramatical.
(B) A expressão “No fundo” (L.16) denota
interiorização.
(C) A declaração "confiando uns nos outros” (L.7),
exprime uma ideia de condição.
(D) A expressão verbal “deixam” (L.13) está no
plural para concordar com “outros” (L.12)..

(D) Para iniciarem a volta à normalidade.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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16) Assinale

a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um
hiato e um dígrafo.

(A) “destrói” (L.10), “poupador” (L.16),

“necessária” (L.24)
(B) “água” (L.3), “suicidam” (L.4), “espectador”
(L.10)
(C) “instáveis” (L.1), “hidrogênio” (L.2), “qual”
(L.2)
(D) “diferem” (L.1), “economia” (L.3), “mundo”
(L.1)
17) A alternativa em que o termo transcrito

constitui um caracterizador do substantivo é:
(A)
(B)
(C)
(D)

“de um comportamento” (L.8).
“"dos subprimes".” (L.14)
“no peito” (L.9).
“de suas poupanças” (L.18).

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

20) Sobre os mecanismos linguísticos no texto, é

correto o que se afirma em
(A) A forma verbal “repousa” (L.6) apresenta-se
com a mesma regência de “desaparece” (L. 12).
(B) Os vocábulos “se”, em “como se propõe na
medida heroica do Tesouro Americano”
(L.23/24) e “se” (L.13), em “estiola-se a
atividade econômica.”, possuem o mesmo
valor morfológico.
(C) A expressão “iceberg” (L.15) constitui um
neologismo linguístico.
(D) A palavra “heroica” (L.24) comporta
acentuação gráfica na sílaba “roi”, por se tratar
de um ditongo aberto, resultando a reescrita
em heróica.

18) Levando-se em consideração a prosódia, a

palavra que, com a presença ou ausência do
acento do gráfico, possibilita outra pronúncia
e a consequente mudança de classe gramatical
está na alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“poupanças” (L.18).
“explícita” (L.21).
“equilíbrios” (L.1).
“molécula” (L.3).

19) O vocábulo “que“, em “que permitir” (L.26),

inicia uma declaração
(A)
(B)
(C)
(D)

Explicativa.
Conclusiva.
Concessiva.
Comparativa.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A Dengue é uma doença infecciosa febril
aguda, que pode ser de curso benigno ou
grave, dependendo da forma como se
apresente. Sobre a doença, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) É uma doença viral.
(B) Não pode ser transmitida de pessoa a pessoa.
(C) O maior número de casos da doença se
concentra no inverno.
(D) É doença de notificação compulsória.
22) São medidas de prevenção de acidentes com
serpentes peçonhentas, EXCETO:
(A) Uso de botas de cano alto ou perneira de
couro, botinas e sapatos evita cerca de 80%
dos acidentes.
(B) Usar luvas de aparas de couro para manipular
folhas secas, montes de lixo, lenha, palhas, etc.
(C) Evitar acúmulo de lixo ou entulho, de pedras,
tijolos, telhas, madeiras, ao redor das casas.
(D) Manter mato alto ao redor das casas.
23) A identificação entre os gêneros de serpentes
peçonhentas também pode ser feita pelo tipo
de cauda do animal. As serpentes que possuem
guizo ou chocalho são do gênero:
(A) Micrurus (coral)
(B) Crotalus (cascavel).
(C) Lachesis (surucucu)
(D) Bothrops (jararaca).
24) Na febre amarela urbana, o homem é o único
hospedeiro com importância epidemiológica e
a transmissão se dá a partir de vetores
urbanos infectados, onde o principal vetor é o
mesmo mosquito transmissor da seguinte
doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dengue.
Malária.
Filariose.
Toxoplasmose.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

QUESTÕES DE 21 A 60
25) A infecção humana pela Leptospirose ocorre
mais frequentemente pela:
(A) Inalação de aerossóis, formados a partir da
urina, fezes e saliva de gatos infectados.
(B) Transmissão parenteral.
(C) Transmissão hereditária.
(D) Exposição direta ou indireta a urina de
animais infectados.
26) A doença de Chagas, primitivamente uma
enzootia, passou a representar um grave
problema de saúde pública, com a
domiciliação e colonização de vetores,
provocada pelo desequilíbrio ambiental.
Assinale a alternativa que apresenta o animal
vetor desta doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Mosquito.
Barbeiro.
Rato.
Carrapato.

27) A seguinte serpente não apresenta fosseta
loreal e possui dentes inoculadores pouco
desenvolvidos e fixos na região anterior da
boca:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cascavel.
Surucucu.
Jararaca.
Coral.

28) Sobre o escorpionismo, não se pode afirmar
que:
(A) Os escorpiões apresentam hábitos noturnos,
escondendo-se durante o dia sob pedras,
troncos, dormentes de trilhos, entulhos, telhas
ou tijolos.
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(B) A maioria dos acidentes é classificada como
leve e não requer soroterapia, podendo ser
tratada na unidade de saúde mais próxima do
local de ocorrência.
(C) A distribuição do escorpionismo ao longo do
ano ocorre de maneira uniforme, verificandose um aumento no numero de casos na época
de frio.
(D) No Brasil, os escorpiões de importância
médica são representados pelo gênero Tityus.
29) São medidas de prevenção de acidentes com
aranhas, EXCETO:
(A) Pendurar roupas nas paredes.
(B) Acondicionar lixo domiciliar em sacos
plásticos ou outros recipientes que possam ser
mantidos fechados.
(C) Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos
e vãos entre o forro e paredes.
(D) Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques.
30) Apesar do grande número de aranhas
encontradas na natureza, poucas são
consideradas de importância médica. São
aranhas peçonhentas de interesse médico no
Brasil, EXCETO:
(A) Lycosidae (aranha-de-grama,
jardim).
(B) Loxosceles (aranha-marrom).
(C) Phoneutria (armadeira).
(D) Latrodectus (viúva-negra).

aranha-de-

31) São doenças que podem ser prevenidas por
vacinação, exceto:
(A) Poliomielite.
(B) Coqueluche.
(C) Rotavírus.
(D) Enterobíase.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

32) Representa uma doença
compulsória nacional:

de

notificação

(A) Giardíase.
(B) Gonorreia.
(C) Tuberculose.
(D) Asma.
33) Sobre a visita domiciliar para a verificação de
focos do mosquito transmissor da Dengue, é
INCORRETO afirmar que:
(A) Concedida a licença para a visita, o agente
iniciará a inspeção começando pela parte
externa (pátio, quintal ou jardim), seguindo
sempre pela direita.
(B) Concluída a inspeção, será preenchida a ficha
de visita com registro da data, hora de
conclusão, a atividade realizada e a
identificação do agente de saúde.
(C) Nas visitas ao interior das habitações, não é
necessário que um dos moradores acompanhe
o agente.
(D) O agente de saúde recomendará aos
moradores manter o imóvel e os quintais em
particular, limpos e impróprios à procriação
de mosquitos.
34) Assinale a alternativa que apresenta a doença
caracterizada por uma ceratoconjuntivite
crônica recidivante, afecção inflamatória
ocular de começo insidioso ou súbito, que
pode persistir durante anos se não tratada. Em
áreas hiperendêmicas, em decorrência de
infecções repetidas, produz cicatrizes na
conjuntiva palpebral superior:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tracoma.
Cólera.
Ancilostomíase.
Caxumba.
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35) O Projeto Aedes Transgênico (PAT), uma
parceria entre a Moscamed e a USP
(Universidade de São Paulo), estudou a
liberação
de
mosquitos
modificados
geneticamente e seu impacto no ambiente.
O Aedes aegypti transgênico, diferentemente
dos encontrados na natureza, possui um gene
que é transmitido aos seus descendentes que
os impede de chegar à fase adulta. Com isso,
ocorre uma diminuição no número desses
insetos na natureza. Essa forma de controle do
mosquito Aedes aegypti denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Físico.
Químico.
Biológico.
Mecânico.

36) Não representa uma das medidas
prevenção e controle da Leptospirose:

de

(A) Controle de roedores (anti-ratizacão e
desratização).
(B) Medidas de proteção individual para
trabalhadores ou indivíduos expostos a risco,
através do uso de equipamentos de proteção
individual como luvas e botas.
(C) Utilização de água potável, filtrada, fervida ou
clorada para consumo humano.
(D) Vacinação humana.
37) No ciclo urbano, a principal fonte de infecção
da seguinte doença é o cão e o gato:
(A) Raiva.
(B) Filariase.
(C) Mononucleose.
(D) Escabiose.
38) Sobre a Raiva, não se pode afirmar que:
(A) Caracteriza-se
como
uma
progressiva aguda e letal.
(B) É uma doença bacteriana.

encefalite

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

(C) A transmissão ocorre pela inoculação do vírus
contido na saliva do animal infectado,
principalmente pela mordedura e, mais
raramente, pela arranhadura e/ou lambedura
de mucosas.
(D) Todo caso humano suspeito de Raiva deve ser
compulsoriamente notificado.
39) A seguinte doença não apresenta um mosquito
como vetor:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dengue.
Toxoplasmose.
Febre amarela.
Leishmaniose.

40) A proteção, a destruição ou a destinação
adequada de criadouros do mosquito
transmissor da Dengue é o tipo de controle do
vetor denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Controle químico.
Controle legal.
Controle biológico.
Controle mecânico.

41) O modo de transmissão da Esquistossomose é
caracterizado por:
(A) Contato humano com águas infectadas pelas
cercarias.
(B) Via parenteral.
(C) Ingestão de alimentos contaminados.
(D) Via sexual.
42) No ciclo da Esquistossomose estão envolvidos
dois hospedeiros, um definitivo e um
intermediário. O principal hospedeiro
definitivo da doença é o:
(A) Macaco.
(B) Gato.
(C) Homem.
(D) Cachorro.
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43) A Malária é uma doença infecciosa febril
aguda, cujos agentes etiológicos são:

48) Um dos principais sintomas da Hanseníase
caracteriza-se por:

(A) Protozoários.
(B) Vírus.

(A) Inchaço dos membros.

(C) Bactérias.
(D) Vermes nematódeos.
44) Sobre a Malária, não se pode afirmar que:
(A) O homem é o único reservatório com
importância epidemiológica para a Malária
humana.
(B) Pode ser prevenida pela vacinação.
(C) É doença de notificação compulsória nacional.
(D) Paludismo, impaludismo, febre palustre, febre
intermitente são alguns dos sinônimos da
doença.
45) Sobre as meningites, não se pode afirmar que:
(A) Existe vacina disponível para a prevenção de
algumas formas da doença.
(B) Pode ser causada apenas por bactérias.
(C) É doença de notificação compulsória.
(D) O modo de transmissão, período de incubação
e de transmissibilidade variam de acordo com
o agente infeccioso.
46) A via fecal-oral é a forma de transmissão do
seguinte tipo de Hepatite:
(A) B.
(B) D.
(C) A.
(D) C.
47) Sobre as Hepatites, não se pode afirmar que:
(A) São doenças de notificação compulsória.
(B) A vacinação pode prevenir a Hepatite B.
(C) Não há vacina e nem imunoglobulina para a
Hepatite C.
(D) A Hepatite B e a Hepatite A podem ser
transmitidas da mesma forma.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

(B) Dores ao redor dos olhos.
(C) Tosse seca por mais de 3 semanas.
(D) Manchas hipocrômicas com ausência de
sensibilidade.
49) O Tétano pode ser prevenido através da
seguinte forma:
(A)
(B)
(C)
(D)

Combate ao inseto vetor.
Vacinação.
Uso de repelentes.
Ingestão apenas de água filtrada.

50) O Sarampo pode ser prevenido através da
mesma vacina que também imuniza contra a
seguinte doença:
(A) Raiva.
(B) Influenza.
(C) Rubéola.
(D) Pneumonia.
51) Doença transmitida através da picada de um
mosquito, de notificação compulsória e que
pode ser prevenida pela vacinação:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hantavirose.
Febre amarela.
Toxoplasmose.
Esquistossomose.

52) Sobre a Doença de Chagas pode-se afirmar
que:
(A) É uma doença parasitária causada por um
protozoário.
(B) Não é doença de notificação compulsória.
(C) Pode ser prevenida por vacinação.
(D) Ataca apenas crianças.
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53) Um aumento de casos de uma doença que se
restringe a uma área geográfica pequena e
bem delimitada ou a uma população
institucionalizada
(ex:creches,
quartéis,
escolas, etc.), denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

Epidemia.
Surto.
Endemia.
Pandemia.

54) O saneamento ambiental cria condições que
reduzem a proliferação e a contaminação dos
hospedeiros intermediários, com consequente
diminuição do contato do homem com os
agentes
transmissores
(caramujos
infectados), sendo portanto medida de
prevenção da seguinte doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Teníase.
Donovanose.
Hantavirose.
Esquistossomose.

55) O exercício das atividades de Agente de
Combate às Endemias, nos termos da Lei n°
11.350/2006, dar-se-á:

57) A Leptospirose possui o mesmo animal
reservatório da seguinte doença:
(A) Giardíase.
(B) Mononucleose.
(C) Psitacose.
(D) Hantavirose.
58) O uso de repelentes e de mosquiteiros de
malha fina, bem como evitar se expor nos
horários de atividade do vetor (crepúsculo e
noite) é uma das medidas preventivas da
seguinte doença:
(A)
(B)
(C)
(D)

Febre Tifoide.
Tricomoníase.
Leishmaniose.
Difteria.

59) A contratação de Agentes de Combate às
Endemias deverá ser precedida de processo
seletivo público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade de suas atribuições e requisitos
específicos para o exercício das atividades, que
atenda aos seguintes princípios, exceto:
(A) Legalidade.

(A) No âmbito dos serviços privados de saúde e no
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Apenas nos serviços privados de saúde.
(C) Exclusivamente no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
(D) Nos serviços não governamentais ligados à
saúde e ao meio ambiente.

(B) Sigilo absoluto.
(C) Moralidade.
(D) Eficiência.

56) Sobre a Dengue , pode-se afirmar que:

(A) Raiva.
(B) Toxoplasmose.
(C) Doença de Chagas.

(A) O agente transmissor da doença também pode
transmitir o Zika vírus.
(B) É uma doença incurável.
(C) Pode ser transmitida hereditariamente.
(D) Nas Unidades Básicas de Saúde encontram-se
disponíveis vacinas para prevenção da doença.
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

60) No Brasil, o morcego é o principal responsável
pela manutenção da cadeia silvestre da
seguinte doença:

(D) Leishmaniose.
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