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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

                            

 
LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

   
1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar  

dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 20 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique  
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta   
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

 
5    Esta prova terá a duração de três horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6    Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado. Os candidatos  terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar  suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova,  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL 01/2019

 

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Eu caminho vivo no meu sonho estrelado.

22/12/2019

AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conjunto de normas que regula o comportamento indivi-
dual e social dos homens denomina-se:

(A) ética.

(B) moral.

(C) juízo de valor.

(D) valores sociais.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 11.350, que descreve e  regulamenta o trabalho
dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) data de:

(A) 5 de outubro de 2006.

(B) 22 de dezembro de 2009.

(C) 4 de maio de 2010.

(D) 26 de julho de 2012.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O regime de zoneamento para as atividades consiste em
manter o Agente de Combate às Endemias em

(A) um ponto de apoio (PA) administrativamente.

(B) diferentes áreas.

(C) uma mesma área de trabalho.

(D) rodízio de determinadas áreas de um mesmo estrato.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ação do ACE é um trabalho comunicativo e de educa-
ção, estando a comunicação profundamente inserida na
atuação da Vigilância  em Saúde.  À comunicação direta
estabelecida entre  duas ou mais pessoas,  podendo ser
feita frente a frente ou por carta, telefone, e-mail ou bate-
papo virtual, entende-se como comunicação

(A) por imagem.

(B) de massa.

(C) não verbal.

(D) interpessoal.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mosquito Aedes aegypti desenvolve-se por metamorfo-
se. O ciclo de vida desse mosquito compreende quatro fa-
ses, que são, na sequência do seu desenvolvimento:

(A) ovo, pupa, larva, adulto.

(B) pupa, ovo, larva, adulto.

(C) ovo, larva, pupa, adulto.

(D) larva, pupa, ovo, adulto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os ovos do Aedes aegypti têm contorno alongado e fusi-
forme e medem, aproximadamente:

(A) 0,5 mm de comprimento.

(B) 1 mm de comprimento.

(C) 1,5 mm de comprimento.

(D) 2 mm de comprimento.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os
ovos do  Aedes aegypti são capazes de resistir a longos
períodos de dessecação, que podem prolongar-se por:

(A) mais de um ano, até 450 dias.

(B) menos de um ano, até 200 dias.

(C) mais de um ano, até 370 dias.

(D) menos de um ano, até 300 dias.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fase de pupa do mosquito Aedes aegypti sua alimenta-
ção é:

(A) intensa.

(B) moderada.

(C) hematófaga.

(D) ausente.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pupa do Aedes aegypti tem um par de tubos respirató-
rios ou "trompetas", que atravessam a água e permitem a
respiração. A pupa divide-se em:

(A) cabeça, cefalotórax e abdômen.

(B) cabeça, tórax e abdômen.

(C) cefalotórax e abdômen.

(D) cefalotórax e cabeça.
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Analise a tabela a seguir que mostra o resumo de um le-
vantamento de índice rápido (LIRAa), para responder às
questões de 10 a 12. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  resultado  apresentado,  segundo  a  classificação  dos
Índices de Infestação Predial pelo Aedes aegypti, é consi-
derado:

(A) de alerta.

(B) satisfatório.

(C) de risco.

(D) de alto risco.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As colunas de 6 a 13 da tabela apresentam os dados refe-
rentes aos criadouros positivos encontrados na pesquisa.
Na linha 2 e na coluna 11, os criadouros encontrados fo-
ram:

(A) pneus e outros materiais rodantes, como câmara de
ar e manchões.

(B) tanques em obras de construção civil, borracharias e
hortas, calhas, lajes e toldos em desnível, ralos, sani-
tários em desuso, piscinas não tratadas, fontes orna-
mentais;  cacos  de vidro  em muros,  outras  obras  e
adornos arquitetônicas como caixas de inspeção/pas-
sagens.

(C) depósitos de água elevados, ligados à rede pública
e/ou ao sistema de captação mecânica em poço, cis-
terna ou mina d’água, como caixas d’água, tambores,
depósitos de alvenaria.

(D) resíduos sólidos como recipientes plásticos, garrafas
PET, latas, sucatas e entulhos de construção.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na coluna 5 encontra-se o dado de índice de Breteau (IB),
que indica a

(A) relação expressa em porcentagem entre  o número
de imóveis positivos e o número de imóveis pesqui-
sados.

(B) proporção de recipientes positivos por tipo de cria-
douro.

(C) relação entre recipientes positivos e imóveis; embora
forneça mais informações, não aponta dados sobre a
produtividade dos depósitos.

(D) realização da atividade de tratamento nos pontos es-
tratégicos (aplicação residual).

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No controle de vetores, os criadouros para Aedes aegypti
são classificados em grupos. Os depósitos móveis – va-
sos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, pinga-
deira,  recipientes de  degelo  em geladeiras,  bebedouros
em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em de-
pósitos de construção (sanitários estocados, canos etc.),
objetos religiosos/rituais – fazem parte do

(A) grupo A.

(B) grupo B.

(C) grupo C.

(D) grupo D.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Consiste na adoção de práticas capazes de impedir  a
procriação do Aedes, tendo como principais atividades a
proteção, a destruição ou a destinação adequada de cri-
adouros,  que  devem  ser  executados,  prioritariamente,
pelo próprio morador/proprietário,  sob a supervisão do
ACE ou ACS.

A descrição apresentada corresponde ao tipo de controle
denominado de:

(A) mecânico.

(B) legal.

(C) químico.

(D) biológico.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estrutura de supervisão ao trabalho de campo proposta
para o gerenciamento do controle vetorial  prevê duas ca-
tegorias de supervisor: o geral e o de área. Para cada su-
pervisor de área estão previstos:

(A) 5 agentes de campo.

(B) 8 agentes de campo.

(C) 9 agentes de campo.

(D) 10 agentes de campo.
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O combate ao Aedes aegypti pode ser feito pela aplicação
de produtos químicos ou biológicos, por meio do tratamen-
to focal, tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial
de inseticidas em ultrabaixo-volume (UBV). O tratamento
perifocal consiste na aplicação de:

(A) larvicida nos depósitos positivos para formas imatu-
ras de mosquitos,  que não possam ser  eliminados
mecanicamente.

(B) adulticida nos depósitos positivos para formas imatu-
ras de mosquitos,  que não possam ser  eliminados
mecanicamente.

(C) larvicida nos depósitos positivos para formas adultas
de mosquitos, que não possam ser eliminados meca-
nicamente.

(D) uma camada de inseticida de ação residual nas pare-
des externas dos depósitos situados em pontos es-
tratégicos.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento ultrabaixo volume (UBV) consiste na aplica-
ção espacial  de inseticidas a baixíssimo volume.  O uso
deve ser restrito a epidemias, como forma complementar
para  promover  a  rápida  interrupção  da  transmissão  de
dengue ou de febre amarela. Uma das desvantagens da
utilização desse tratamento é:

(A) redução  rápida  da  população  adulta  de  Aedes
aegypti.

(B) melhor aderência das partículas ao corpo do mosqui-
to adulto.

(C) eliminação de outros insetos quando usado de forma
indiscriminada.

(D) melhor  dispersão  pelo  ar,  podendo  ser  lançadas a
distâncias  compatíveis  com  a  largura  dos  quartei-
rões.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação sistemática da densidade e dispersão de um
vetor denomina-se:

(A) vigilância epidemiológica.

(B) vigilância entomológica.

(C) vigilância em zoonose.

(D) vigilância sanitária.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao conjunto de informações relativas ao vetor, tais como
sua distribuição geográfica, índice de infestação e depósi-
tos predominantes, denomina-se:

(A) delimitação de foco.

(B) reconhecimento geográfico.

(C) ponto estratégico.

(D) caracterização entomológica.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue, chikungunya, febre amarela, zica vírus são doen-
ças transmitidas pelo mosquito

(A) Aedes aegypti.

(B) Culex quinquefasciatus.

(C) Limatus durhamii.

(D) Anopheles sp.
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