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INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Português e Conhecimentos 
Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 05 (Português), 06 – 20 
(Conhecimentos Específicos). 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas uma é 
correta. 

3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 
esclarecimentos aos Fiscais. 

4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica em material transparente, tinta na cor 
preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e 
preencher o Cartão de Respostas. 

6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 
autorização e acompanhamento da fiscalização. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do 
início da prova. 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal a 
prova e o Cartão de Respostas. 

9. Será permitido ao candidato sair com o caderno de prova restando uma hora para o 
termino da prova. 

 

 

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

 

Questão 1. 

Na ortografia brasileira algumas substantivos devem acrescentar letras para seu plural, outros 
necessitam de substituições. Diante dessa afirmativa assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

plural dos substantivos. 

a) Chapéu - Chapéis  

b) Domicílio - Domicílius 

c) Troféu – Troféis 

1ª Etapa: Prova Escrita 
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d) Cidadão – Cidadãos 

e) Cidadão – Cidadães 

 

Questão 2. 

De acordo com a ortografia brasileira atual, complete as palavras utilizando as letras “s” ou “z”, e 
após marque a alternativa CORRETA 

I – Ami___ade  /  Nature___a  

II Sobreme___a   /  Prince___a 

III – Surde___   /  Palide___ 

IV – Va___io   /  Va___o 

 

a) Nas alternativas I e II todas as palavras são completadas apenas com a letra “z” 

b) Nas alternativas I e II todas as palavras são completadas apenas com a letra “s” 

c) Nas alternativas I e III todas as palavras são completadas apenas com a letra “z” 

d) Nas alternativas I e IV todas as palavras são completadas apenas com a letra “z” 

e) Nas alternativas II e IV todas as palavras são completadas apenas com a letra “s” 

 

Questão 3. 

Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA 

1. Tomo banho todos os dias 

2. Lavei as mãos depois que fui ao banheiro e antes de comer 

3. Manterei as unhas sempre limpas e aparadas 

 

a) Passado, Futuro e Presente 

b) Presente, Futuro e Passado 

c) Passado, Presente e Futuro 

d) Presente, Passado e Presente 

e) Presente, Passado e Futuro 

 

Questão 4. 

Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA: 

a) Abs – o – lu – to 

b) Co – gni – ti – vo 

c) Via 

d) Em – jo – o 

e) A – sso – ci – a – do 
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Questão 5.  

No Nordeste brasileiro a população até bem pouco tempo preservava crenças, seguidas durante o 
período da quaresma. Diante disso leia os trechos abaixo e assinale o que NÃO apresenta nenhum 
erro de ortografia ou expressão.  

a) “Comer carne, ingerir bebida alcoólica, olhar-se ao espelho, usar maquiagem ou perfume e até 
mesmo tomar banho (e vê o próprio corpo nu).” 

b) “A bem pouco tempo, estas ações eram evitadas durante o período da Semana Santa no 
Nordeste.” 

c) “Na relação também se incluía namorar e até assobiar, por serem sinais de alegria no período em 
que Jesus sofreu.” 

d) “As velhas biatas, com seus longos vestidos”. 

e) “E as filhas de Josefa vestidas de branco – mangas cumpridas e golas arredondadas.” 

 

Questão 6.  

Segundo o Art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação”. De acordo com o referido artigo a Saúde é financiada por que entes 
governamentais 

a) Governo federal, municipal e sistema privado 

b) Governo federal, estadual e sistema privado 

c) Governo estadual, municipal e federal 

d) Governo estadual e municipal 

e) Governo federal e estadual 

 

Questão 7.  

A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de 
saúde. Neste contexto, podemos afirmar sobre a lei: 

a) Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços prestados apenas pela 
administração pública federal, estadual e municipal. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS.  

c) As instituições que compõem o Sistema Único de Saúde são responsáveis por prestar ações 
e serviços de saúde envolvendo a administração direta do serviço público e indireta por meio dos 
planos de saúde. 

d) O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de órgãos que prestam serviços por 
meio de instituições como secretarias municipais, estaduais e federais e da administração direta. 

e) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, participam do Sistema 
Único de Saúde em caráter complementar. 

 

Questão 8.  
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Leia as questões abaixo e assinale a que corresponde os objetivos do SUS. 

a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; assistência às 
pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 

b) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
formulação de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso apenas as pessoas de 
baixa renda às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; assistência às 
pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas 

c) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços penas para a sua promoção e proteção; assistência às pessoas 
por intermédio de ações de promoção e proteção 

d) Apenas Identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
formulação de política de saúde nos campos econômico e social, a formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas 

e) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, apenas a 
formulação sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas 

Questão 9.  

O uso dos recursos financeiros do SUS é fiscalizado pelos: 

a) Conselho Municipal de Saúde, Câmara Municipal e Conselho Estadual de Saúde 

b) Conselhos Estadual de Saúde, Assembleia Estadual e Conselho Federal de Saúde 

c) Câmara Municipal, População e Conselho Municipal de Saúde 

d) Assembleia Estadual, Câmara Municipal e Conselho Estadual de Saúde 

e) Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Saúde 

Questão 10.  

A atenção básica, enquanto um dos eixos estruturantes do SUS, vive um momento especial ao ser 
assumida como uma das prioridades do Ministério da Saúde e do governo federal. Entre os seus 
desafios atuais, destacam-se aqueles relativos ao acesso e acolhimento, à efetividade e 
resolutividade das suas práticas, ao recrutamento, provimento e fixação de profissionais, à 
capacidade de gestão/coordenação do cuidado e, de modo mais amplo, às suas bases de 
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sustentação e legitimidade social (BRASIL, 2011 p.7) Diante da afirmativa assinale a alternativa que 
melhor define acolhimento em saúde. 

a) É receber a todos de forma igual independente de sua necessidade. 

b) É atender primeiro os mais doentes e depois os outros se der tempo 

c) É promover o cuidado integral a todos que procuram os serviços de urgência 

d) É responder as necessidades de todos os usuários que procuram o serviço de saúde, dando 
prioridade aos mais necessitados 

e) É a realização da triagem para o médico 

 

Questão 11.  

De acordo com a Lei Orgânica de Saúde, sancionada em 1990, que regula as ações e serviços de 
saúde em todo o território nacional e estabelece, entre outras coisas, os princípios, as diretrizes do 
nosso sistema de saúde. Assinale a alternativa que corresponde aos princípios doutrinários do 
nosso sistema de saúde. 

a) Universalidade, equidade e Integralidade  

b) Universalidade, integralidade e descentralização 

c) Universalidade, descentralização e equidade 

d) Universalidade, equidade e participação popular 

e) Universalidade, participação popular e integralidade 

 

Questão 12.  

O Agente de Combate à endemias visa promover a vigilância em seu território, diante disso assinale 
a alternativa CORRETA que define Endemias: 

a) Afecções mórbidas que atingem grande número de indivíduos de um mesmo local ou regiões 
vizinhas, eclodindo inesperadamente. 

b) Afecções mórbidas que atingem pequenos números de indivíduos em diferentes locais. 

c) Doença que ocorre em uma determinada região esporadicamente. 

d) Doenças restritas a uma determinada região onde ocorrem constantemente. 

e) Doença que ocorre em várias regiões, atingindo grande número de pessoas ocasionalmente. 

 

Questão 13.  

A vigilância em saúde contempla as seguintes ações: 

I – Vigilância em Saúde Ambiental 

II – Imunização 

III – Laboratórios de Saúde Pública 

IV – Programas de prevenção e controle de doenças 

V – Informação Epidemiológica 

a) Nenhuma das ações descritas nos itens 

b) Todas as ações descritas nos itens 



 6 

c) As ações dos itens II e III 

d) As ações dos itens I, III e V 

e) As ações dos itens I, II e IV  

 

Questão 14.  

As Visitas domiciliares do ACE para investigar uma doença e identificar pessoas ou grupos 
suscetíveis têm por objetivo: 

a) Encaminhá-las para exame 

b) Administrar medicamentos 

c) Adotar medidas de prevenção adequada 

d) Notificação de rotina 

e) Diagnosticar uma doença 

 

Questão 15.  

O Aedes Aegypts é o vetor da dengue e de quais outras doenças: 

a) Zica e Doença de Chagas 

b) Chikungunya e Leptospirose 

c) Zica e Chikungunya 

d)  Chikungunya e Doença de Chagas 

e) Febre Amarela e Leptospirose 

 

Questão 16. 

De acordo com a Leí nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018 diversas são as atribuições do ACE. 
Assinale a alternativa CORRETA quanto as atribuições do ACE. 

a) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde, com interação apenas com o Agente Comunitário de 
Saúde; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando 
indicado, para a UPA ou hospital; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, 
sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de 
reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 
definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e 
controle de doenças, sem a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; execução de ações de campo em 
projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de 
doenças; registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas 
do SUS 

b) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a 
equipe de atenção básica; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, 
riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; 
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realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios 
de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento de suas ações de 
trabalho, sem necessidade de definir estratégias de prevenção e controle de doenças do território; 
execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle 
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores 

c) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde, sem interação com o Agente Comunitário de Saúde e a 
equipe de atenção básica do território; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à 
saúde e encaminhamento, quando indicado, para a UPA, não havendo necessidade de 
comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; divulgação de informações para a 
comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 
prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, 
malacológica e coleta de reservatórios de doenças; mobilização da comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle 
de vetores. 

d) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; execução de ações de prevenção e 
controle de doenças, sem a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; execução de ações de campo em 
projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de 
doenças; registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas 
do SUS e apenas para seu planejamento;  identificação e cadastramento de situações que 
interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada 
principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para desenvolver medidas 
simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de 
vetores. 

e) Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a 
equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 
encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como 
comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; divulgação de informações para a 
comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 
prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa entomológica, 
malacológica e coleta de reservatórios de doenças; mobilização da comunidade para desenvolver 
medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle 
de vetores. 

 

Questão 17. 

Durante a Visita ao domicilio da área do Cordão Encarnado Robério agente de combate a endemias 
é abordado pelo ACS que lhe informa sobre um possível foco do mosquito Aedes Aegypti. Diante 
dessa situação o que o ACE deve fazer: 

a) Vistoriar todos os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de 
existência de larvas ou mosquitos e informar a seus moradores sobre o agente transmissor e 
as doenças transmitidas. 

b)  Vistoriar apenas a área externa da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais 
de existência de larvas ou mosquitos, sem necessariamente informar a seus moradores 
sobre o agente transmissor e as doenças transmitidas. 

c) Vistoriar todos os cômodos da casa, para identificar locais de existência de larvas ou 
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mosquitos e informar a seus moradores sobre o perigo que ele corre em ter o mosquito em sua 
casa e o risco das doenças transmitidas. 

d) Vistoriar apenas a área externa da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais 
de existência de larvas ou mosquitos e informar a seus moradores sobre o perigo que ele corre em 
ter o mosquito em sua casa e o risco das doenças transmitidas 

e) Realizar apenas a informação ao proprietário da casa e pedir para ele colocar o produto 
dentro dos reservatórios de águas e falar que o mosquito apenas transmite a dengue 

 

Questão 18. 

A desidratação por diarreia é grave, em criança pequena, que perde água com muito mais facilidade 
que o adulto e não sabe dizer ainda que tem sede, necessitando de atenção imediata de quem 
cuida. Diante da afirmativa assinale a alternativa ERRADA. 

a) O papel do ACE é visita os domicílios para o controle de vetores e trabalhar com a educação em 
saúde da população juntamente com os profissionais da tenção Básica 

b) O papel do ACE é visita os domicílios para o controle de vetores e informar aos ACS que estes 
devem trabalhar com a educação em saúde da população juntamente com os profissionais da 
tenção Básica. 

c) O papel do ACE é visita os domicílios para o controle de vetores e vigilância as situações de risco 
ambiental de todo o seu território 

d) Cabe ao ACE realizar ações de educação em Saúde e visitar os domicílios de seu território, 
fazendo sempre articulação com os ACS e profissionais da Atenção Básica. 

e) Cabe ao ACE realizar o controle de vetores em seu território articulando ações de educação em 
saúde durante suas visitas domiciliares 

 

Questão 19. 

O que caracteriza um Município infestado? 

a) É aquele no qual o levantamento de índice não detecta a presença do vetor; 

b) É aquele no qual o levantamento de índice detectou apenas a presença do Aedes aegypti 
domiciliado; 

c) A detecção de Aedes aegypti exclusivamente em pontos estratégicos; 

d) A detecção de Aedes aegypti exclusivamente em terrenos baldios.  

e) É aquele com disseminação e manutenção do vetor nos domicílios.  
 

Questão 20. 

Os mosquitos adultos de Aedes aegypti podem permanecer vivos em laboratório durante meses, 
mas, na natureza, vivem em média (BRASIL, 2001): 

a) 7 a 14 dias 

b) 20 a 45 dias 

c) 30 a 35 dias 

d) 90 dias  

e) 30 a 55 dias  

 


