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PROCESSO SELETIVO 
EDITAL Nº 01/2018 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Noções de 

Informática, 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez) questões de Legislação de Saúde, todas 

perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o 

enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao 

fiscal imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, 

conforme o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h00min (três horas). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h00min (três horas) abrange a assinatura da Folha de Respostas, a 

transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes 

de decorridas 60min (sessenta minutos) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br no dia 20/05/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 1 a 10 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

Lagarta com veneno capaz de matar é encontrada pela 1ª vez em Brasília. 

(1) A lagarta lonomia oblíqua foi encontrada pela primeira vez no Distrito Federal. A informação foi confirmada pelo 

Instituto Butantan, que monitora os acidentes com animais venenosos no país. Colônias da espécie foram identificadas 

em quintais do Lago Sul, área nobre do DF. O animal é bastante tóxico e, por isso, não pode ser tocado. As substâncias 

presentes na lonomia causam dor, vermelhidão, dor de cabeça e inchaço imediatos. A febre alta, que pode render  

(5) alucinações, aparece nas primeiras 72 horas de contato. Acidentes com a lonomia podem causar até hemorragia e 

insuficiência renal aguda, provocando a morte na falta de um tratamento correto. 

Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/lagarta-com-veneno-capaz-de-matar-e-encontrada-pela-1a-vez-em-brasilia.ghtml>. 

Acesso: 08 maio 2018. Adaptado. 

 

QUESTÃO 1 

Analise o trecho retirado do Texto. 

“A febre alta, que pode render alucinações, aparece nas 

primeiras 72 horas de contato.” (linhas 4 a 5). 

Na frase a partícula “que” sublinhada assume a função 

morfológica de: 

A) Partícula expletiva. C) Conjunção integrante. 

B) Pronome relativo. D) Interjeição. 
 

QUESTÃO 2 

“Acidentes com a lonomia podem causar até hemorragia e 

insuficiência renal aguda, provocando a morte na falta de 

um tratamento correto.” (linhas 5 a 6) 

Assinale a alternativa que apresenta um termo retirado do 

Texto que, devido à sua regência, também exige a 

preposição sublinhada no trecho. 

A) Provocando.  C) Falta. 

B) Morte.   D) Um tratamento. 
 

QUESTÃO 3 

Analise os trechos retirados do Texto. 

I- “A lagarta lonomia oblíqua foi encontrada...” (linha 1) 

II- “Colônias da espécie foram identificadas...” (linha 2) 

III- “O animal é bastante tóxico...” (linha 3)  

Os verbos sublinhados nos trechos foram empregados no 

pretérito perfeito do indicativo em: 

A) II apenas.  C) I e II apenas. 

B) III apenas.  D) II e III apenas. 
 

QUESTÃO 4 

“Colônias da espécie foram identificadas em quintais do 

Lago Sul, área nobre do DF.” (linhas 2 a 3).  

A vírgula empregada no trecho em destaque foi empregada para: 

A) Separar termos coordenados assindéticos (sem 

ligação por conectivo), de mesma função sintática, 

que formam, muitas vezes, enumerações. 

B) Isolar vocativos. 

C) Separar adjuntos adverbiais locucionais deslocados 

dentro da estrutura oracional. 

D) Isolar apostos ou elementos de valores meramente 

explicativos. 

QUESTÃO 5 

“O animal é bastante tóxico e, por isso, não pode ser 

tocado.” (linha 3).  

Sobre o trecho destacado, assinale a alternativa que justifica 

CORRETAMENTE a regra pelo qual a palavra 

sublinhada é acentuada. 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas 

graficamente. 

B) A palavra “tóxico” perdeu o acento com o novo 

acordo ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” 

ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, apresentam 

acento agudo quando na sílaba tônica figuram “a”, 

“e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

D) O acento agudo deve ser colocado no “a” e 

no “o” tônicos que não formam ditongo com a 

vogal anterior. 

 
QUESTÃO 6 

As partículas “A” lagarta... e “A” informação (linha 1) 

retiradas do Texto são classificadas morfologicamente, 

respectivamente, como: 

A) Preposição – artigo definido. 

B) Artigo definido – preposição. 

C) Preposição – preposição. 

D) Artigo definido – artigo definido. 

 

QUESTÃO 7 

“A febre alta, que pode render alucinações, aparece nas 

primeiras 72 horas de contato.” (linha 4 a 5).  

É CORRETO afirmar que a partícula “que” sublinhada 

introduz uma: 

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Oração subordinada substantiva predicativa. 

D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
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QUESTÃO 8 

“... é bastante tóxico (...)” (linha 3). Caso a pessoa 

utilizada para tratamento na frase retirada do Texto 

fosse alterada para a segunda pessoa do singular, 

mantendo-se o tempo e o modo verbal, sua reescrita 

CORRETA seria: 

A) “... foste bastante tóxico (...).” 

B) “... eras bastante tóxico (...).” 

C) “... és bastante tóxico (...).” 

D) “... foras bastante tóxico (...).” 

 

QUESTÃO 9 

“As substâncias presentes na lonomia causam dor, 

vermelhidão, dor de cabeça e inchaço imediatos.” (linhas 3 a 4).  

Assinale a regra que justifica CORRETAMENTE o 

emprego da vírgula no trecho retirado do Texto. 

A) Separar termos coordenados assindéticos (sem 

ligação por conectivo), de mesma função sintática, 

que formam, muitas vezes, enumerações. 

B) Isolar vocativos. 

C) Separar adjuntos adverbiais locucionais deslocados 

dentro da estrutura oracional. 

D) Isolar apostos ou elementos de valores meramente 

explicativos. 

 

QUESTÃO 10 

“As substâncias presentes na lonomia causam dor, 

vermelhidão, dor de cabeça e inchaço imediatos.” (linhas 3 a 4).  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

a função morfológica do termo sublinhado: 

A) Substantivo.  

B) Adjetivo. 

C) Preposição. 

D) Verbo.  

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

Observe a seguinte planilha de Excel. 

 

Sabe-se que a célula A3 contém a fórmula 

=SOMA(A1:C1)*2+A2*C2+B2.  

Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

CORRETO que será gerado na célula A3. 

A) 34. 

B) 38. 

C) 40. 

D) 42. 

 

 

 

QUESTÃO 12 

Observe o texto escrito no Word 2010 a seguir: 

“Spam é o termo usado para se referir aos e-mails não 

solicitados, qeu geralmenete são enviados para um grande 

número de pessoas.” 

Sobre o Word, assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o recurso que permite encontrar os 

erros de digitação. 

A) Correção.  C) Retificação. 

B) Revisão.  D) Validação. 

 

QUESTÃO 13 

O                                              do Windows 7 é utilizado 

nas atividades de gerenciamento de arquivos. Com ele o 

usuário pode copiar, excluir, movimentar e organizar todos 

os arquivos e pastas que quiser. 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 

a lacuna. 

A) Windows Manager. 

B) Paint. 

C) Windows Organizer. 

D) Windows Explorer. 

 

 

QUESTÃO 14 

Analise as seguintes afirmativas sobre a aba “Layout da 

Página” do Word 2010. 

I. Com a alternativa “Tamanho” é possível 

determinar as margens de um documento. 

II. Com a alternativa “Orientação” é possível 

configurar as páginas como paisagem. 

III. A alternativa “Quebras” inclui uma quebra de 

página ou de seção. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 15 

Observe os gráficos construídos a partir do Excel 2010: 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

a correlação entre a numeração e os nomes dos gráficos. 

A) 1 - Pizza; 2 - Colunas; 3 - Dispersão. 

B) 1 - Pizza; 2 - Barras; 3 - Dispersão. 

C) 1 - Pizza; 2 - Colunas; 3 - Pontos. 

D) 1 - Área; 2 - Colunas; 3 - Dispersão. 

   

1 2 3 

0

50

100

SimNão

0

5

10

0 10



4 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

Se Maria é cozinheira, então Jorge é porteiro. Se Márcia é 

diarista, então João não é porteiro. Se Márcia não é diarista, 

então José é manobrista. Sabe-se que José não é 

manobrista.  

A partir dessas informações é possível concluir 

CORRETAMENTE que: 

A) João é porteiro e José não é manobrista.  

B) Márcia é diarista ou Maria é cozinheira.  

C) Maria não é cozinheira e Márcia não é diarista.  

D) João não é porteiro e Márcia não é diarista. 

 

QUESTÃO 17 

Em um grupo há quatro pessoas que estão conversando. 

Sabe-se que exatamente uma delas fala a verdade e as 

demais mentem. Segue descrita essa conversa. 

- Magali diz: “Todos aqui falam a verdade”. 

- Maria diz: “Magali fala a verdade”. 

- Carlos diz: “Maria mente”. 

- Pedro diz: “Carlos mente”. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome de quem falou 

a verdade. 

A) Ana.     C) Carlos. 

B) Maria.     D) Pedro. 

 

QUESTÃO 18 

Considere que foram colocadas em um saco 15 bolas azuis 

e 60 bolas brancas. A probabilidade de, retiradas ao acaso 

2 bolas, com reposição, ambas serem azuis é de: 

A) 2%.   C) 15%. 

B) 4%.   D) 16%. 

 

QUESTÃO 19 

Analise a figura a seguir e assinale a alternativa que 

apresenta quantos triângulos distintos há na figura. 

A) 15. 

B) 16. 

C) 17. 

D) 18.  

 

QUESTÃO 20 

Luiz comprou um terreno em Sete Lagoas em formato 

retangular. Sabe-se que a área ocupada por esse terreno 

mede 360m².  

Sendo assim, as dimensões possíveis para esse terreno são de: 

A) 24m de comprimento e 15m de largura. 

B) 30m de comprimento e 14m de largura. 

C) 36m de comprimento e 12m de largura. 

D) 36m de comprimento e 36m de largura. 

 

 

 

QUESTÃO 21 

Foi realizada uma pesquisa, para saber qual a preferência dos 

cidadãos de Sete Lagoas em relação às festas no carnaval. Ao 

todo 300 pessoas foram consultadas, das quais 90 disseram 

gostar apenas de blocos de rua. Havia também 120 pessoas 

que disseram gostar dos desfiles das escolas de samba e 50 

pessoas declararam gostar das duas modalidades. Os demais 

entrevistados declaram não gostar de nenhuma das festas. 

Assinale a alternativa que apresenta o percentual de entrevistados 

que NÃO gosta de nenhum dos tipos de festas pesquisado. 

A) 25%.   C) 35%. 

B) 30%.   D) 40%. 

QUESTÃO 22 

Supondo que uma equipe de fiscalização de terrenos 

baldios à procura de focos de dengue é composta por um 

ajudante e um fiscal, que a prefeitura dispõe de cinco 

funcionários plenamente capazes de ocupar qualquer um 

dos cargos, e ainda que será necessário enviar a campo uma 

equipe para fiscalizar quinze terrenos. 

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta o 

número POSSÍVEL de escolhas para compor essa 

equipe. 

A) 6.   C) 20. 

B) 10.   D) 18. 

 

QUESTÃO 23 

Foi realizada uma campanha de coleta de amostras para 

identificação de leishmaniose em determinado bairro. Ao 

longo de seis meses, foram coletadas 3000 amostras de 

sangue, das quais 540 deram resultado positivo para a doença.  

Considerando que uma amostra foi escolhida ao acaso, 

assinale a alternativa que apresenta a probabilidade desta 

ser negativa. 

A) 18%.   C) 25%. 

B) 82%.   D) 75%. 

 

QUESTÃO 24 

Visando aumentar a interação de determinada empresa com 

a sociedade, o diretor determinou que cada um de seus 

funcionários deveriam prestar um serviço comunitário. 

Para tal, foram elencados vinte e cinco serviços diferentes 

para escolha dos funcionários.  

Sabendo-se que a empresa conta com trinta funcionários e 

os serviços são individuais, é CORRETO concluir, com 

certeza que: 

A) Pelo menos um dos serviços será feito por mais de 

um funcionário. 

B) Dois funcionários elegerão o serviço 18. 

C) Pelo menos um funcionário irá prestar o serviço 25. 

D) Todos os 25 serão feitos pelo menos uma vez. 
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QUESTÃO 25 

Levando-se em consideração os vocábulos a seguir, 

assinale a alternativa que substitui a letra “x”, respeitando 

a sequência lógica proposta. 

Sequência Lógica: pé; lagoa; ficção; “x”. 

A) Cabeça.  C) Paralelismo. 

B) Ricardo.  D) Alternativa. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO DE SAÚDE 

QUESTÃO 26 

As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no 

âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em 

consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões 

Intergestores.  

Os entes federativos definirão os seguintes elementos em 

relação às regiões de saúde, EXCETO: 

A) Seus limites geográficos. 

B) População usuária somente dos serviços. 

C) Rol de ações e serviços que serão ofertados. 

D) Respectivas responsabilidades, critérios de 

acessibilidade e escala para conformação dos 

serviços.  

 

QUESTÃO 27 

Sobre a leishmaniose visceral, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) É uma doença crônica e sistêmica, que, quando não 

tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% 

dos casos. 

B) O cão é a principal fonte de infecção na área 

urbana. 

C) A transmissão ocorre pela picada dos vetores 

infectados e de pessoa a pessoa. 

D) O agente etiológico é um protozoário. 

 

QUESTÃO 28 

São medidas de prevenção e controle da leptospirose 

relativas a fonte de infecção, EXCETO: 

A) Armazenamento apropriado dos alimentos pelos 

proprietários de imóveis residenciais, comerciais 

ou rurais, em locais acessíveis aos roedores. 

B) Criação de animais seguindo os preceitos das boas 

práticas de manejo e posse responsável. 

C) Manutenção de terrenos, públicos ou privados, 

murados, limpos e livres de matos ou entulhos 

evitando condições propícias à instalação e 

proliferação de roedores. 

D) Tratamento adequado dos resíduos sólidos 

coletados, acondicionados e destinados aos pontos 

de armazenamento e tratamento definidos pelo 

órgão competente. 

QUESTÃO 29 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um cuidado que se 

deve ter durante o manuseio de praguicidas na fase de 

abastecimento. 

A) Ao transferir inseticida líquido para unidades 

menores, usar preferencialmente bombas manuais 

de transferência. 

B) A mangueira não deve ser aspirada com a boca. 

C) A manipulação deverá ser feita sempre de frente 

para o vento. 

D) O abastecimento deve ser feito, sempre que 

possível, em ambiente aberto e ventilado. 

 

QUESTÃO 30 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica 

que os praguicidas de uso corrente devem possuir. 

A) Inocuidade ao ambiente e animais. 

B) Maior especificidade possível ao inseto alvo. 

C) Bom poder residual. 

D) Com persistência prolongada no solo. 

 

QUESTÃO 31 

Sobre a atenção básica, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) É o conjunto de ações de saúde individuais, 

familiares e coletivas que envolvem promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 

e vigilância em saúde. 

B) É desenvolvida por meio de práticas de cuidado 

fragmentado e da gestão qualificada. 

C) É realizada com equipe multiprofissional. 

D) É dirigida à população em território definido. 

 

QUESTÃO 32 

Além das atribuições comuns a todos os profissionais da 

equipe de atenção básica, são atribuições dos Agentes de 

Combate às Endemias.  

I. Executar ações de campo para pesquisa 

entomológica, malacológica ou coleta de 

reservatórios de doenças. 

II. Realizar cadastramento e atualização da base de 

imóveis para planejamento e definição de 

estratégias de prevenção, intervenção e controle de 

doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento 

de animais e levantamento de índice amostral 

tecnicamente indicado. 

III. Participar dos processos de regulação a partir da 

atenção básica para acompanhamento das 

necessidades dos usuários no que diz respeito a 

agendamentos ou desistências de consultas e 

exames solicitados. 

Estão CORRETAS as atribuições apresentadas em: 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma diretriz do 

SUS e da RAS a serem operacionalizados na atenção básica. 

A) Regionalização e hierarquização. 

B) Territorialização. 

C) População adscrita. 

D) Cuidado centrado no local. 

 

QUESTÃO 34 

Sobre o escorpião, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) O envenenamento é causado pela inoculação de 

toxinas, por intermédio do aparelho inoculador 

(ferrão). 

B) São animais que podem ser encontrados em áreas 

secas, biotas úmidas, áreas costeiras e regiões 

urbanas. 

C) São animais herbívoros. 

D) O hábito noturno é registrado para a maioria das 

espécies. 

 

QUESTÃO 35 

Várias medidas podem ser desenvolvidas para o controle de 

pragas.  

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um exemplo de 

controle mecânico de vetores. 

A) Uso de organismos predadores. 

B) Coleta e destino adequado do lixo. 

C) Destruição de criadouros temporários. 

D) Telagem de janelas. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
. 

 


