
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) Todas as alternativas estão 
relacionadas à Febre amarela, EXCETO: 
a)  É uma doença febril aguda, de curta 
duração, de natureza viral, com gravidade 
variável, encontrada em países da África, 
das Américas Central e do Sul. 
b)  É uma doença febril aguda 
caracterizada, em sua forma clássica, por 
dores musculares e articulares intensas. 
c)  A forma grave caracteriza-se 
clinicamente por manifestações de 
insuficiência hepática e renal, que podem 
levar o paciente à morte em no máximo 12 
dias. 
d)  A transmissão se faz através da 
picada de mosquitos. 
 
16) Em relação à Dengue está correto o 
que se afirma em: 
a) Tem como agente um arbovírus do 
gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do 
qual existem três sorotipos: DEN-1, DEN-2 
e DEN-3. A infecção por um deles confere 
proteção permanente para o mesmo 
sorotipo e imunidade parcial e temporária 
contra os outros dois.  
b) Tem como agente um arbovírus do 
gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do 
qual existem quatro sorotipos: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um 
deles confere proteção parcial para o 
mesmo sorotipo e imunidade permanente 
contra os outros três. 
c) Tem como agente um arbovírus do 
gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do 
qual existem quatro sorotipos: DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um 
deles confere proteção permanente para o 
mesmo sorotipo e imunidade parcial e 
temporária contra os outros três. 
d) Tem como agente um arbovírus do 
gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do 
qual existem três sorotipos: DEN-1, DEN-2 
e DEN-3. A infecção por um deles confere 
proteção parcial e temporária para o 
mesmo sorotipo e imunidade permanente 
contra os outros dois.   
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17) Para execução da visita domiciliar 
todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO: 
a) O agente de endemias iniciará a 
inspeção começando sempre pela parte 
interna (sala, quartos, cozinha e banheiro).  
b) Nas visitas ao interior das 
habitações, o servidor sempre pedirá a uma 
das pessoas do imóvel para acompanhá-lo.  
c) 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 
endemias.  
d) A “Ficha de Visita” será colocada no 
lado interno da porta do banheiro ou da 
cozinha. 
 
18) Todos os depósitos que contenham 
água deverão ser cuidadosamente 
examinados, pois qualquer deles poderá 
servir como criadouro ou foco de 
mosquitos. Sobre os tipos e definições 
de depósitos marque (V) para Verdadeiro 
ou (F) para Falso: 
( ) Caixa d’água: é qualquer 
depósito de água colocado em nível 
elevado, permitindo a distribuição do 
líquido pela gravidade. 
( ) Depósitos de barro: são os 
potes, moringas, talhas e outros. 
( ) Recipientes naturais: incluem-se 
aí coleções de água encontradas em 
cavidades de árvores e no 
embrincamento de folhas.  
( ) Cacimbas, poços e cisternas: 
são depósitos geralmente usados como 
reservatórios de água, colocados ao 
nível do solo. 
Marque a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
a) F, V, V, V.  
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) V, F, F, V 
 
19) Em relação ao pesca-larva marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) É a técnica preferencialmente 
utilizada no caso da coleta em pneus. 
b) Deve-se de início percorrer, 
lentamente, a superfície da água com o 

instrumento, visando surpreender as larvas 
e pupas que aí estejam. 
c) Posteriormente, percorre-se com o 
pesca-larva todo o volume de água, 
fazendo movimento em forma de um “8”, 
descendo até o fundo do depósito.  
d) Para finalizar, recolhe-se então o 
material retido no pesca-larva, transferindo-
o para uma pequena bacia já contendo 
água limpa, para que possa ser analisado.   
 
20) São atividades da pesquisa regular 
para a detecção de focos do Aedes 
aegypt, EXCETO: 
a) Levantamento de índice.  
b) Pesquisa em pontos estratégicos.  
c) Pesquisa em armadilhas.  
d) Pesquisa vetorial substitutiva.  
  
21) O tratamento focal consiste na 
aplicação de um produto larvicida nos 
depósitos positivos para formas 
imaturas de mosquitos, que não possam 
ser eliminados mecanicamente.  Em 
relação aos itens ou locais que não 
serão tratados marque a opção 
INCORRETA: 
a) As latas, plásticos, e outros 
depósitos descartáveis que possam ser 
eliminados, não serão tratados. 
b) Garrafas devem ser viradas e 
colocadas ao abrigo da chuva.  
c) Aquários ou tanques que contenham 
peixes, não serão tratados. 
d) Vasos sanitários, caixas de descarga 
e ralos de banheiros, exceto quando a casa 
estiver habitada, não serão tratados.   
 
22) Em cada visita ou inspeção ao 
imóvel, o agente de endemias deve 
preocupar-se em realizar sua atividade 
junto com os moradores, de tal forma 
que possa compartilhar conhecimentos 
e orientar ações preventivas.  Em 
relação às ações domiciliares marque a 
alternativa INCORRETA: 
a) No caso de vasos de flores ou 
plantas, manter os pratos que ficam sob os 
vasos sempre secos, podendo utilizar para 
isso, areia. 
b) Toda vasilha de lata deve ser furada 
antes de ser descartada, para que não 
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acumule água, sendo colocada em lixeiras 
tampadas.  
c) A água das jarras de flores deve ser 
trocada uma vez por semana.  
d) O lixo não deve ser jogado em 
terrenos baldios.  
 
23) O uso do tratamento a Ultrabaixo 
Volume (UBV) deve ser restrito a 
epidemias, como forma complementar 
para promover a rápida interrupção da 
transmissão de dengue ou de febre 
amarela, de preferência associado a 
mutirão de limpeza e eliminação de 
depósitos. São vantagens deste método, 
EXCETO: 
a) Redução rápida da população adulta 
de Aedes aegypti. 
b) Alto rendimento com maior área 
tratada por unidade de tempo. 
c) Melhor adesividade das partículas ao 
corpo do mosquito adulto. 
d) Pouca ou nenhuma ação sobre as 
formas imaturas do vetor. 
 
24) Marque a alternativa CORRETA: 
a) As bromélias e outros vegetais que 
acumulam água entre as folhas devem ser 
podadas.   
b) As calhas devem ser desobstruídas 
periodicamente e mantidas com inclinação 
adequada para o escoamento da água. 
c) As floreiras existentes nos cemitérios 
(ponto estratégico) devem ser eliminadas.  
d) Fragmentos de vidros (gargalos e 
fundos de garrafas) fixados em cima de 
muros devem ser preenchidos com água 
limpa.   
 
25) Em relação ao trabalho com 
inseticidas ultrabaixo-volume são 
recomendados alguns cuidados.  
Marque (V) para Verdadeiro ou (F) para 
Falso: 
( ) Evitar qualquer contato com o 
inseticida.  
( ) Não fumar ou comer durante a 
aplicação.   
( ) Usar equipamento de proteção 
individual (EPI)   
( ) O uniforme deverá ser lavado 
diariamente com água, cloro e sabão. 

Assinale alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
a) F, F, V, V.  
b) V, F, F, F. 
c) V, V, V, F. 
d) F, V, V, V. 
 
26) De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), saúde é: 
a) Estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade.  
b) Estado de completo bem-estar 
mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade.  
c) Estado de completo bem-estar físico, 
mental, religioso e social, e não 
simplesmente a ausência de doença ou 
enfermidade.  
d) Estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não simplesmente a 
presença de doença ou enfermidade.  
 
27) Marque a alternativa que sintetiza o 
significado do processo saúde-doença:   
a) Representa o conjunto de relações e 
variáveis que produz e condiciona o estado 
de saúde e doença de uma população, que 
se modifica nos diversos momentos 
históricos e do desenvolvimento científico 
da humanidade. 
b) Representa o conjunto de relações e 
variáveis que produz e condiciona o estado 
de saúde de uma população, que se 
modifica nos diversos momentos históricos 
e do desenvolvimento científico da 
humanidade. 
c) Representa o conjunto de relações e 
variáveis que produz e condiciona o estado 
de saúde e doença de uma população, que 
se mantêm nos diversos momentos 
históricos e do desenvolvimento científico 
da humanidade. 
d) Representa o conjunto de relações e 
variáveis que condiciona o estado de saúde 
e doença de uma população, que se 
mantém nos diversos momentos históricos 
e do desenvolvimento científico da 
humanidade. 
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28) De acordo com a Lei 8.080 Vigilância 
epidemiológica é:   
a) Um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da 
saúde.  
b) Um conjunto de ações que 
proporcionam a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de adotar as 
medidas de prevenção e controle das 
doenças.  
c) Um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos.  
d) Um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento de qualquer 
mudança nos fatores condicionantes de 
saúde individual, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou 
agravos.  
 
29) São funções da vigilância 
epidemiológica, EXCETO: 
a) Coleta de dados. 
b) Recomendação das medidas de 
controle apropriadas. 

c) Avaliação da eficácia e efetividade 
das medidas adotadas. 
d) Agendamento de consultas.  
 
30) Considere os aspectos fundamentais 
para o controle da Dengue e analise as 
alternativas abaixo: 
I - Desenvolvimento de campanhas de 
informação e de mobilização das 
pessoas, de maneira a se criar uma 
maior responsabilização de cada família 
na manutenção de seu ambiente 
doméstico livre de potenciais criadouros 
do vetor. 
II - Melhoria da qualidade do trabalho de 
campo de combate ao vetor. 
III - Fortalecimento da vigilância 
epidemiológica e entomológica para 
ampliar a capacidade de predição e de 
detecção precoce de surtos da doença.  
Está CORRETO o que se afirma em:  
a) I, II, III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 
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