
 

 

 

 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falhas; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 
 
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, 
número de inscrição e cargo e assine no local especificado. 
 
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma 
resposta. A marcação de mais deu ma alternativa anulará a questão.  
 
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade com foto; 
 

b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
 

c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
 

d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, 
ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 
 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como 
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, 
smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ouquaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, 
lapiseira/grafite e/ou borracha,recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, 
refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras decereais, chocolates) que não 
sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 
 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação (ver item e) ou manter oequipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado 
em local pré-definido. (ospertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser 
indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo operíodo de permanência dos 
candidatos no local de prova); 
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g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
 

h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
 

i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não 
o fornecido pela Organização; 
 

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com 
qualquer dos examinadores,executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos 
locais de provas; 
 
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e 
as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta. 
 
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a 
folha de presença.  
 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 
11. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após assinarem a Ata do dia e o 
cartão resposta de todos os candidatos. 
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01-De acordo com a Lei 8.080/90 são princípios do SUS: 

a) Universalidade, Integralidade da atenção, Eqüidade, Participação popular e Descentralização, 

Resolutividade, Humanização 

b) Universalidade, Desigualdade, Participação popular e Descentralização 

c) Atendimento apenas para os empregados, integralidade e participação popular 

d) Universalidade, Integralidade, Proibição da Participação popular e Descentralização. 

 

02- O Conselho de Saúde é COMPOSTO por, EXCETO: 

A) 50% usuários do SUS; 

B) 25% trabalhadores do SUS; 

C) 25% usuários da rede privada; 

D) 25%gestores dos serviços de saúde; 

 

03-Em relação à Estratégia Saúde da Família é correto afirmar: 

A) É composta por equipes especialistas no cuidado secundário 

B) Busca promover a qualidade de vida da população através de ações de reabilitação em serviços 

específicos 

C) É obrigada a resolver 80% dos problemas da cidade 

D) Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco 

E) Realiza atendimentos 24 horas por dia 

 

04 - Segundo o artigo 196, da Constituição é INCORRETO afirmar que: 

A) Saúde é direito de todos 

B) O direito à saúde deve ser garantido pelo estado 

C) O direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas 

D) O direito à saúde deve ser garantido exclusivamente pelos municípios 

 

05- São os profissionais mais próximos da comunidade? 

A) ACS e Técnico em Enfermagem 

B) ACE e Médico 

C) ACE e ACS 

D) Enfermeiro e Médico 

 

06- São funções em comum do ACS e ACE, exceto: 

A) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 

que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; 

B) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as 

necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 



território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de 

visitas domiciliares; 

C) 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; 

D) Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território. 

 

07-  Não é considerado EPI: 

A) Sapato fechado, boné (cobertura) e protetor solar 

B) Sapato fechado, capacete e repelente 

C) Boné (cobertura), sapato fechado, óculos escuro 

D) Óculos escuros, sapato fechado, protetor solar 

 

08-  Para se ter SAÚDE, é preciso: 

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Alimentação inadequada; 

B) Boa moradia; 

C) Boas condições de trabalho; 

D) Educação; 

 

09 - De acordo com a Lei 8.080/90, artigo 6º, são campos de atuação do SUS, EXCETO: 

A) Ações de saneamento básico 

B) Assistência terapêutica e farmacêutica 

C) Inspeção de veículos de grande porte  

D) Vigilância Sanitária 

 

10- Não Compõem a Equipe Mínima da Estratégia da Saúde da Família: 

A) Médico 

B) Enfermeiro 

C) ACE 

D) ACS 

 

11 - O SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. A 

atenção integral à saúde, e não somente os cuidados assistenciais,  passou a ser um direito de 

todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade de 

vida, sendo assim, o SUS, em conjunto com as demais políticas, deve atuar na promoção da saúde, 

prevenção de ocorrência de agravos e recuperação dos doentes.  A gestão das ações e dos 

serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da Federação: a União, os 

Estados e os municípios. Em que ano foi criado o SUS? 

 



A) 1968 

b) 1978 

c) 1988 

d) 1998 

 

12 - Considera-se Vigilância Ambiental em Saúde: 

a)  Realização de coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados 

processados, recomendação de medidas de controle apropriadas para a  promoção das ações de controle 

indicadas,  avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações 

pertinentes. 

b) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde, abrangendo controle de bens de consumo direta ou indiretamente, se relacionem com 

a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo e o controle da prestação 

de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

c) Como o processo contínuo de coleta de dados e análise de informações sobre saúde e ambiente, com 

intuito de orientar a execução de ações de controle de fatores ambientais que interferem na saúde e 

contribuem para a ocorrência de doenças e agravos. Contempla as ações executadas pelo setor saúde e 

também ações de outros setores promovidas e articuladas com aquele setor. Tem como objetivo 

conhecer, detectar e prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes no meio 

ambiente que interferem na saúde humana. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

13 - São ações do agente de combate as endemias: 

 

 I - Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de 

doenças; 

 

II - Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo 

ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 

III- 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; 

IV - Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu território; 

V - Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para 

prevenção e controle de doenças 

a) I,II,IV,V 

b)II, III,IV,V 

c) I, III,IV,V 

d) I,II,III,IV,V 



14 - São doenças transmitidas por mosquito, EXCETO: 

A) Malária. 

B) Dengue. 

C) Leptospirose. 

D) Leishmaniose. 

 

15 - São animais que transmitem zoonoses aos seres humanos, EXCETO:  

A) Ratos. 

B) Insetos. 

C) Bactérias. 

D) Morcegos. 

 

16 - Dentre as metodologias de trabalho do agente de endemias, estão: 

a) Indicação de medicação ao morador que apresente sintomas de algum tipo de arbovirose, para que 

esses sintomas não se agravem. 

b) Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados. 

c) Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios, exceto estabelecimentos comerciais, para buscar 

focos endêmicos. 

d)  Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. 

 

17 - “Essa doença se caracteriza por ser uma  zoonose viral,  uma encefalite progressiva aguda e 

letal, estando  todos os mamíferos   susceptíveis a mesma , e  portanto, podendo  transmiti-la.” 

 A doença a qual se refere a frase acima é: 

 

a) Toxoplasmose 

b) Raiva 

c) Leishmaniose 

d) Leptospirose 

 

18 - A Vigilância em Saúde é composta por: 

a) Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica,Vigilância Sanitária. 

b) Vigilância Ambiental, Vigilância Sanitária, Vigilância Entomológica. 

c) Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, Vigilância Bacteriológica 

d) Vigilância Ambiental, Vigilância Entomológica, Vigilância Epidemiológica 

 

19 - Sobre a visita domiciliar para a verificação de focos do mosquito transmissor da Dengue, é 

CORRETO afirmar que: 

A) Concedida a licença para a visita, o agente olhará o quintal apenas do portão verificando a situação do 

mesmo e finalizará a visita. 

B) Nas visitas ao interior das habitações, não é necessário que um dos moradores acompanhe o agente. 



C) Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o ideal é que o agente de saúde cumpra sua atividade sozinho 

enquanto os moradores aguardam a conclusão à distância. 

D) Os depósitos vazios dos imóveis, que possam conter água, devem ser mantidos secos, tampados ou 

protegidos de chuvas e, se inservíveis, eliminados pelos agentes e moradores  

 

20 - O controle mecânico de vetores compreende técnicas bastante simples e eficazes, mas com 

resultados permanentes, pois envolvem ações de saneamento básico e de educação ambiental. 

São ações de controle mecânico de vetores, EXCETO: 

A) Coleta e destino adequado de lixo  

B) Destruição de criadouros temporários. 

C) Drenagem e retificação de criadouros. 

D) Uso de produtos químicos para eliminar ou controlar vetores. 

 

21 - Em relação às atribuições, e organização das atividades de campo do agente, qual a 

quantidade aproximada de imóveis que compreende sua área de atuação? 

a) entre 700 e 800 imóveis 

b) entre 800 e 1000 imóveis 

c) entre 1000 e 1500 imóveis 

d) entre 1500 e 2000 imóveis 

 

22 - O profissional Agente de Combate á Endemias, tem como obrigação básica relacionada ao 

vetor do gênero Aedes:  

a) Impedir a reprodução de focos e orientar a comunidade com ações educativas. 

b) Descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e não 

orientar a comunidade com ações educativas, já que isso não compete a sua função. 

c) Digitar as informações pertinentes ao seu trabalho, no respectivo sistema nacional de informação. 

d) Não eliminar criadouros do mosquito em residências, já que isso compete apenas ao morador que nela 

habita. 

 

23 – Durante uma visita diária realizada pelo agente de endemias, em um contexto onde o mesmo 

entra na residência inspeciona, coleta, elimina e trata focos e criadouros de vetores, assim marque 

a alternativa que abrange os equipamentos de proteção individual empregados nessa atividade de 

visita diária. 

a) Repelente de insetos, capacete de proteção, camisa. 

b) Camisa, calça, capacete de aba larga. 

c) Filtro solar, luva de látex, sapato fechado. 

d) Boné, máscara semi-facial, protetor auricular. 

 

 



24- Compreende um sistema de informação da Vigilância Ambiental em Saúde no que tange a 

divisão de fatores de risco Biológicos: 

a) VIGISOLO 

b) VIGIPESTE 

c) VIGIAR 

d) VIGIAPP 

 

25- identificação de áreas de risco, comunicação a supervisão sobre quais quer suspeito para que 

a mesma comunique ao órgão responsável, acesso a informações das causas e conseqüências 

das intempéries. Compreende qual sistema de informação da Vigilância Ambiental em Saúde: 

a) VIGIUIM 

b) VIGIAR 

c) VIGILAR 

d) VIGIDESASTRE 

 

26- Compreendem fatores de risco Biológico: 

a) Água imprópria para consumo humano 

b) Leptospirose 

c) Deposição de metais pesados tais como chumbo e mercúrio no meio 

d) Agrotóxicos  

 

27- Assinale a alternativa abaixo que compreende um tipo de controle de vetor da dengue EXCETO: 

a) Educacional 

b) Mecânico 

c) Técnico 

d) Químico 

 

28- A educação em saúde consiste no conjunto de saberes e práticas orientadas para a prevenção 

de doenças e promoção da saúde por meio da proposta de envolvimento da população na 

responsabilidade de preservação do estado saudável individual e comunitário. 

Como é feita a educação em saúde? 

a) Deve-se observar o usuário de forma que os aspectos físicos sociais, culturais e econômicos não 

sejam levados em conta já que não fazem parte do contexto de promoção da saúde. 

b) Observar o usuário de uma forma holística buscando associar seus aspectos sociais, físicos, 

cultuais e econômicos para que com isso possamos adequar as atividades de promoção e 

prevenção de saúde da melhor forma para atingir a excelência no que tange o trabalho de 

vigilância ambiental. 

c) Observar, planejar ações pré estabelecidas pela OMS e pelo SUS, para que assim possam atingir 

a população de forma que essa seja atendida em seus anseios relacionados as questões de bem 

estar. 



d) Nenhuma das alternativas a cima 

 

29- Qual o ponto de partida para efetuar educação dentro da saúde: 

a) Observar o contexto sócio histórico e econômico da área a ser trabalhada. 

b) Ignorar a condição de vida do individuo, já que esta é irrelevante nessa questão. 

c) Não observar o usuário de formas holísticas em relação aos aspectos sociais, físicos e econômicos 

eu o circundam. 

d) Evitar a produção de palestras unto a rede de educação, pois essas não são recomendadas para 

promoção da saúde. 

 

30 – Diante de uma situação onde o agente de endemias realiza suas atividades diárias, se depara 

em uma determinada residência onde a família residente se encontra em pânico devido a presença 

de uma serpente dentro dos limites da sua residência. Neste cenário qual medida deve ser tomada 

pelo agente em questão? 

a) Capturar o animal mesmo sem os devidos equipamentos 

b) Contactar o setor de vigilância responsável bem como prestar apoio psicológico a família 

acalmando-a e dando apoio ate que os responsáveis cheguem para realizar a captura. 

c) Pular o imóvel sem realizar a visita, mantendo uma distancia segura do imóvel em questão. 

d) Contactar a vigilância sanitária para que sejam tomadas medidas cabíveis. 

 

 

 

    


