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PROVA OBJETIVA 

CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - 2ª TURMA 

 

EMPREGO: 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

a) Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões. 

b) A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

c) O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para 

utilizar os sanitários. 

d) Este caderno de provas contém 25 questões de múltipla escolha (a,b,c,d). 

e) Verifique se o caderno de provas está correto e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 

comunique imediatamente. 

f) Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

g) O cartão - resposta deverá ser preenchido, pelo (a) candidato (a) com caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. o cartão não poderá 

ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta. 

                                                                          MARQUE ASSIM  

                                                                   NÃO MARQUE ASSIM   

h) Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma 

resposta, emenda ou rasura. 

i) A assinatura do(a) candidato (a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação. 

j) Ao término da prova o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal. 

k) O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas 

no decurso da última hora da realização das mesmas. 

l) É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 

aplicação da prova e acompanharão o lacre dos envelopes. 

Identificação do candidato  

Nome (em letra de forma) Nº Inscrição 

  



01 - A Figura abaixo mostra o ciclo do mosquito 
Aedes aegypti, assinale a alternativa INCORRETA? 
 

 
 

A) As fêmeas de Aedes aegypti, colocam seus ovos 
fixando-os em paredes úmidas, próximas ao nível da 
água, estes ovos suportam grandes períodos de seca 
(podendo persistir na natureza por 
aproximadamente 18 meses), sem sofrer nenhum 
dano e com a umidade os ovos eclodem. 
 
B) As fêmeas de Aedes aegypti se alimentam 
frequentemente de sangue. O repasto sanguíneo 
(refeição) das fêmeas fornece proteína para 
maturação dos ovos. Em condições ótimas o 
intervalo entre o repasto e a oviposição (postura dos 
ovos) é de três dias. 
 
C) Durante a fase de pupa, vivem na água se 
alimentando e vindo à superfície para respirar. 
Alimentam - se de algas e partículas orgânicas. 
 
D) O mosquito até completar seu desenvolvimento, 
passa pelas fases de: ovo, larva, pupa e mosquito. As 
fases de larva e pupa ocorrem na água.  
 
 
 
 
 
 
 

02 - Qual das doenças listadas abaixo NÃO é de 
notificação compulsória? 
 
A) Diabetes. 
 
B) Leishmaniose. 
 
C) Febre Amarela. 
 
D) Dengue. 
 
 
 
 
 
 
03 - Qual o principal reservatório da Leishmaniose 
na área urbana? 
 
A) Peixe. 
 
B) Cão. 
 
C) Rato. 
 
D) Gato. 
 
 
 
 
 
 
04 - São atribuições do Agente de Combate às 
Endemias (ACE), EXCETO: 
 
 
A) Notificar os casos suspeitos de dengue, 
informando a equipe da Unidade Básica de Saúde. 
 
B) Realizar pesquisa larvária em imóveis para 
levantamento de índice. 
 
C) Palestrar em escolas e outros seguimentos. 
 
D) Fazer indicação dos medicamentos a serem 
utilizados no tratamento das doenças endêmicas. 
 
 
 
 
 
 



05 - São chamados Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs),  todos os objetos que possam 
proteger o trabalhador. São exemplos de EPIs, 
EXCETO: 
 
A) Capacete. 
 
B) Máscara. 
 
C) Calçados abertos. 
 
D) Luvas. 
 
 
 
 
 
 
06 - Criadouro é todo recipiente utilizado para 
finalidade específica, que armazene ou possa vir a 
armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela 
ação do homem, e que esteja acessível à fêmea do 
Aedes aegypti para postura dos seus ovos. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Depósitos Fixos - incluem os recipientes 
permanentes, como pneus e outros materiais 
rodantes, como câmara de ar e manchões, bem 
como sucatas abandonadas em pátios ferroviários e 
portuários, em ferros velhos e em entulhos de 
construção. 
 
B) Depósitos Naturais - encontrados na natureza 
(buracos na calçada e ruas). 
 
C) Depósitos passíveis de remoção ou proteção  - 
estão incluídos os recipientes permanentes, como 
calhas e ralos, bem como os tanques colocados em 
obras, em borracharias e em grandes hortas. 
 
D) Pequenos depósitos - estão incluídos os 
depósitos domésticos que possam armazenar água, 
como por exemplo: os vasos e frascos com plantas, 
recipientes de degelo sob geladeiras, pequenas 
fontes ornamentais, caixa de ar condicionado etc. 
 
 
 
 
 
 

07 - Pesquisa entomológica consiste basicamente 
na pesquisa regular para a detecção de focos de 
Aedes aegypti, desenvolvida através das seguintes 
atividades.  
 
Associe a segunda coluna com a primeira: 
 

I - Levantamento de 
Índice  (LI) 

(   ) local onde há grande 
concentração de 
depósitos preferenciais 
para o Aedes aegypti, 
local especialmente 
vulnerável à introdução 
do vetor. Esses  são 
visitados 
quinzenalmente.  

II - Pesquisa em 
Pontos Estratégicos 
(PE) 

(   ) É a procura eventual 
de Aedes aegypti, na 
fase aquática, em 
função de denúncia da 
sua presença em áreas 
sem detecção do vetor 
e, no caso de suspeita de 
Dengue ou Febre 
Amarela, em área até 
então sem transmissão. 

III - Pesquisa em 
Armadilhas (PAr) 

( ) Feito por meio de 
pesquisa larvária, para 
conhecer o grau de 
infestação, dispersão e 
densidade do Aedes 
aegypti. 

IV - Pesquisa Vetorial 
Especial 

( ) São depósitos de 
plástico com água 
estrategicamente 
colocados com o 
objetivo de atrair as 
fêmeas do vetor para a 
postura dos ovos. São as 
ovitrampas e a 
larvitrampas. 

 
 
A) II, I, IV e III. 
 
B) II, IV, III e II. 
 
C) II, III, I e IV. 
 
D) II, IV, I e III. 
 
 



08 - Febre Amarela é uma doença infecciosa não 
contagiosa, febril de curta duração, causada por um 
vírus, transmitido por fêmeas do mosquito 
Haemagogus ou Aedes aegypti. São conhecidas duas 
formas da doença: urbana e silvestre, diferindo 
apenas epidemiologicamente, pelos vetores e local 
de transmissão.  
 
Em relação a Febre Amarela é CORRETO afirmar: 
 
I - Os sintomas iniciais da febre amarela incluem 
febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, 
dor no corpo, náuseas, vômitos e fraqueza. Cerca de 
15% dos casos apresenta um breve período de 
melhora e, então, desenvolvem uma nova fase mais 
grave da doença,com febre alta, icterícia, 
hemorragia e, eventualmente, choque e 
insuficiência de múltiplos órgãos.  
 
II - Ao identificar sintomas de febre amarela deve-se 
procurar um médico na unidade de saúde mais 
próxima e informar sobre qualquer viagem ou 
atividade em área de risco em até 15 dias antes do 
início dos sintomas. 
 
III - Os macacos não transmitem a febre amarela. 
Adoecem e morrem da mesma forma que os 
humanos. A morte de macacos é um sinalizador da 
presença do vírus na região. 
 
IV - Todos os casos suspeitos de febre amarela 
devem ser comunicados imediatamente às 
autoridades de saúde pública para que possam ser 
investigadas a sua origem, a presença de vírus 
circulando e a existência de mosquitos 
transmissores. 
 
A) somente a afirmativa I e II estão corretas. 
 
B) somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 
C) somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
D) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 - Analise as afirmativas sobre os aspectos 
importantes para o agente entrevistador e assinale 
(V) para Verdadeiro ou (F) para falso: 
 
(     ) É importante esclarecer às pessoas o motivo 
da visita, e qual a utilidade e importância desse 
encontro, quando for a primeira visita à família, 
antes de qualquer coisa, é importante que o ACE se 
apresente: diga seu nome, qual o seu trabalho, o 
motivo da visita e perguntar se pode ser recebido 
naquele momento. 
 
(   ) Não há necessidade de escolher um bom 
horário e definir o tempo de duração da visita. 
Deixe que a família conduza a entrevista. 
 
(      )  Faça várias perguntas de uma vez, e deixe que 
o entrevistado responda apenas o que achar 
importante ou necessário.  
 
(    )  Faça um roteiro elencando os principais tópicos 
a serem abordados na sua visita e que necessitam 
ser levantados pelo morador. 
 
A sequência CORRETA de cima para baixo, é: 
 
A) V - V- F - V 
 
B) V - F - V - V 
 
C) V - F - F - V 
 
D) F - F - F - V 
 
 
 
10 - Sobre a dengue, é CORRETO afirmar que: 
 
A) Quando a pessoa é infectada por um dos 
sorotipos, irá adquirir proteção permanente para o 
mesmo sorotipo. 
 
B) Quando a pessoa é infectada por um dos 
sorotipos, fica mais resistente a outro sorotipo, 
manifestando-se com menor gravidade. 
 
C) Existem três sorotipos: DEN-1, DEN-2 e DEN-3. 
 
D) A pessoa com suspeita de dengue deve 
permanecer isolada, pois há transmissão  por 
contato direto com um doente ou suas secreções 
com uma pessoa sadia. 



11 - O Agente de Combate às Endemias (ACE) é um 
profissional fundamental para o controle de 
endemias e deve trabalhar de forma integrada às 
equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da 
Família, participando das reuniões e trabalhando 
sempre em parceria com o Agente Comunitário de 
Saúde. São vários os instrumentos que podem ser 
utilizados para coletar as informações e cada um 
deles tem um objetivo.  
A soma de todos eles ajuda a fazer o diagnóstico, 
EXCETO: 
 
A) visita domiciliar/entrevista. 
 
B) cadastramento dos hipertensos e matrículas dos 
alunos. 
 
C) cadastramento dos domicílios. 
 
D) mapa da comunidade. 
 
 
 
 
 
 
12 - Uma contribuição importante para o combate 
às endemias é a educação em saúde como medida 
preventiva. O Agente de Combate às Endemias 
(ACE) é fundamental no desenvolvimento de ações 
como educação em saúde, mobilização comunitária 
com a finalidade a prevenção e combate a 
endemias.  
Com o objetivo de prevenir a dengue, o agente de 
combate a endemias deve informar aos moradores 
que devem:  
 
A) Esvaziar as piscinas, guardar garrafas vazias com 
a boca para cima. 
   
B) Tratar a água da piscina, garrafas e baldes vazios 
guardados com a boca para baixo. 
 
C) Guardar pneus velhos em local coberto, vacinar 
cães e gatos. 
 
D) Eliminar água parada em vaso de plantas, esvaziar 
as piscinas e limpar as lajes e calhas das casas. 
 
 
 

13 - O Levantamento Rápido do Índice de 
Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) é realizada 
pelo município, numa amostra dos imóveis de cada 
área urbana, para viabilizar sua execução num 
curto espaço de tempo, conseguindo estimar os 
índices de infestação por Aedes aegypti. 
 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Uma das vantagens é permitir o direcionamento 
das ações de controle para as áreas mais críticas. 
 
B) Os estratos com índices de infestação predial: 
inferiores a 1% estão em condições satisfatórias. De 
1% a 3,9% estão em situação de alerta e superior a 
4% há risco de surto de dengue. 
 
C) As áreas urbanas do município deverão ser 
pesquisadas num período de 4 semanas e em 
meses alternados para possibilitar a estimativa de 
índices (Predial e de Breteau) para essa avaliação. 
 
D) Durante o período em que será realizado o 
levantamento, deverão ser suspensas as atividades 
de rotina, exceto as ações de bloqueio de casos de 
dengue. Caso o município esteja em situação de 
epidemia, o levantamento não deverá ser 
executado nesse período. 
 
 
 
 
 
14 – Em relação aos criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, todo depósito com água examinado pelo 
Agente de Combate às Endemias (ACE) com auxílio 
de fonte de luz ou do pesca-larva denomina-se: 
 
A) Depósito eliminado. 

 
B) Depósito inspecionado. 

 
C) Depósito modificado. 

 
D) Depósito tratado. 

 
 
 
 
 
 
 



15 - Enchentes e chuvas fortes contribuem nos 
países tropicais e subtropicais para o contato do 
homem com águas e lama contaminadas, 
favorecendo o aparecimento de surtos da doença 
humana, uma delas é a Leptospirose. Qual é a forma 
principal de contágio da Leptospirose? 
 
A) Contato com a urina de roedores e outros animais 
infectados pela doença. 
 
B) Pela picada do mosquito fêmea infectado. 
 
C) Transfusão de sangue e outros hemoderivados. 
 
D) Ingestão de carne bovina mal cozida de animais 
não vacinados. 
 
 
 
 
 
16- Sobre a Dengue assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
 
A) Todas as pessoas são susceptíveis aos 4 sorotipos 
da doença, não existe proteção natural contra os 
vírus, podendo se manifestar de diferentes formas: 
Dengue clássica e Febre hemorrágica da dengue. 
 
B) Não existe tratamento específico para a Dengue 
Clássica, porém é indicado o uso de medicamentos 
para alívio dos sintomas como analgésicos e 
antitérmicos, podendo utilizar os medicamentos 
que contenham o A.A.S. (ácido acetilsalicílico), pois 
favorece a circulação sanguínea, evitando o 
aparecimento de manifestações hemorrágicas. 
 
C) Todos os casos de pessoas que apresentam 
quadro sugestivo de Dengue, devem ser notificados 
imediatamente às autoridades de saúde pública 
municipal e estadual, para que seja investigada a 
origem da doença, a existência de outros casos na 
área de moradia e de trabalho do doente, assim 
como verificar a presença dos vetores. 
 
D) O diagnóstico laboratorial é feito através de 
exame de sangue (sorologia), que deve ser coletado 
somente após o 6º dia do início dos primeiros 
sintomas. 
 
 

17 - Para a Vigilância em Saúde, o território é o 
campo alvo do seu trabalho, pois é nele que se 
estabelecem as relações com o meio surgindo a 
necessidade de ações de proteção, promoção e 
recuperação à saúde com medidas de prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde, seja 
emocional, física ou social. Quanto às afirmações 
sobre o Reconhecimento Geográfico e o cadastro 
de Pontos Estratégicos pelo Agente de Combate às 
Endemias (ACE), considere as afirmações a seguir: 
 

I Ponto estratégico é o local onde não há 
concentração de depósitos preferenciais 
para a desova do Aedes aegypti, ou seja 
local especialmente impossível de 
introdução do vetor, sendo denominado 
ponto estratégico para comparar com os 
demais locais onde há risco de introdução 
do vetor. 

II O Reconhecimento Geográfico é atividade 
prévia e condição essencial para a 
programação das operações de campo, de 
pesquisa entomológica e tratamento 
químico. A finalidade básica é identificar a 
localidade. registrar informações sobre o 
número de quarteirões e imóveis existentes 
por tipo. Mapa do ACE deve ser o retrato da 
área onde ele está inserido 

III O registro do tipo de imóvel é feito 
respeitando a seguinte classificação: R para 
residências. C para comércio, TB para 
terreno baldio e O para outros (hospital, 
igreja, escola, delegacia, quartel), referindo-
se a todos os imóveis que não se 
enquadrem nas classificações anteriores. 

IV Os pontos estratégicos devem ser 
identificados, cadastrados e 
constantemente atualizados. 

 
 
Dentre as afirmações, estão CORRETAS: 
 
A) somente a I e II. 
 
B) somente a II e III. 
 
C) somente a III e IV. 
 
D) II, III e IV. 
 
 
 



18 – A Doença de Chagas é uma das conseqüências 
da infecção humana produzida pelo protozoário 
flagelado Trypanossoma cruzi. Entre as formas de 
transmissão ao ser humano, assinale a INCORRETA: 
 

 A) Pode ocorrer por transfusão de sangue 
contaminado e durante a gravidez, da mãe para 
filho. 
 

 B) Pode ocorrer pela penetração do microorganismo 
através da pela lesada ou da mucosa da boca, narina 
e olhos pela exposição direta à urina de animais 
infectados. 
 

 C) Pode ser diretamente pela picada do inseto 
infectado com o protozoário, que suga o sangue de 
uma pessoa eliminando fezes com parasitas 
próximo do lugar onde sugou, penetrando no 
orifício da picada ou por coceira. 

 
 D) Pode ocorrer pela ingestão de alimentos 

contaminados com parasitas provenientes de 
triatomíneos infectados. 

 
 
 

 
19 - Na Lei Municipal nº 4455 de 02 de março de 
2016, é CORRETO afirmar que: 
 
A) No auto de infração deverá conter: identificação 
do infrator, data e hora da infração e o valor da pena 
de multa cominado no auto da infração. 
 
B) A gravidade das irregularidades são classificadas 
em I - Leve, II - Média, III - Grave, IV - Gravíssimo. 
 
C) Os Agentes de Combate às Endemias (ACE)  não 
estão autorizados a adentrarem as áreas externas 
de imóveis desocupados, de veraneio ou 
abandonados, não sendo necessário a vistoria 
desses locais. 
 
D) O proprietário do imóvel, tem o prazo de 07 (sete) 
dias para que sejam tomadas as medidas 
necessárias para a eliminação de criadouro(s), 
foco(s), após a notificação da irregularidade. 
 
 
 
 
 

20 – Doença que se manifesta apenas numa 
determinada região, de causa local, não atingindo 
nem se espalhando para outras comunidades, 
significa: 
 

 A) Pandemia. 
 
B) Endemia. 
 

 C) Epidemia. 
 
D) Epidemiologia.  
 
 
 
 

 
21 – O controle do Aedes aegypti pode ser feito 
também pela aplicação de produtos químicos ou 
biológicos, através do tratamento focal, 
tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial de 
inseticidas em Ultra Baixo Volume (UBV).  Nesse 
último método de tratamento assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) O uso deve ser restrito a endemias, e com 
uso concomitante com o tratamento focal. O 
método em Ultra Baixo Volume o equipamento de 
aspersão e compressão com capacidade para cinco 
ou dez litros, e bico apropriado. O equipamento 
deve ser colocado no ombro esquerdo e o agente 
coloca-se à frente do depósito a ser tratado. 
 
B) Nesse método as partículas são muito 
pequenas, uso restrito a epidemias, como forma 
complementar para promover a rápida 
interrupção da transmissão da dengue. 

 
C) As vantagens deste método são: devido ao 
alto rendimento com maior área tratada por 
unidade de tempo, por serem as partículas muito 
pequenas e leves são carregadas pelo ar, podendo 
ser lançadas a distâncias compatíveis com a 
largura dos quarteirões. 

 
D) As desvantagens deste método são: sofre 
influência do vento, chuva e temperatura; elimina 
outros insetos quando usado de forma 
indiscriminada; pouca ou nenhuma ação sobre as 
formas imaturas do vetor. 

 
 



22 – As atividades de controle de vetores são de 
grande importância e necessárias para controlar 
pragas agrícolas, como também aquelas que 
transmitem doenças ao homem. Quanto às técnicas 
disponíveis para o controle de vetores, qual deve ser 
considerada como a última alternativa a ser 
adotada? 
 
A) Controle legal. 
 
B) Controle mecânico. 
 
C) Controle químico. 
 
D) Controle biológico. 
 
 
 
 
23 – Sobre a Leishmanioses podemos AFIRMAR que: 
 
A) A Leishmaniose Tegumentar Americana é 
uma doença de evolução crônica que acomete, 
isoladamente ou em associação, a pele e as 
mucosas do nariz, boca, faringe e laringe. É uma 
doença infecciosa, não contagiosa. 
 
B) É uma doença transmissível e infecciosa, que 
acomete a pele e as mucosas, que afeta o homem 
e vários animais, aparece uma coloração amarelada 
na pele e nos olhos, sendo uma característica 
fundamental da doença. 

 
C) O reservatório são os mamíferos silvestres, 
como o gambá, tatu, porco espinho, roedores, além 
de animais domésticos como cão, gato e rato. 
Doença infecciosa febril de início abrupto, podendo 
variar desde um processo inaparente até forma 
grave. 

 
D) É uma doença infecciosa não contagiosa, que 
se mantém endêmica nas florestas tropicais, 
causando surtos isolados ou epidemias de maior ou 
menor impacto em saúde pública. É uma doença de 
curta duração, e a pessoa que é infectada aparece 
uma coloração amarelada da pele e nos olhos. 

 
 

24 – O manuseio de inseticidas que pertencem ao 
grupo dos organofosforados e dos piretróides, 
implicam em cuidados que visam à prevenção de 
acidentes, bem como a manutenção da saúde do 
trabalhador. Qual exame de sangue deve ser 
colhido periodicamente nos manipuladores desses 
inseticidas? 
 
A) Exame de glicose sanguínea. 
 
B) Exame de tipagem sanguínea. 

 
C) Exame de plaqueta. 

 
D) Exame de colinesterase sanguínea. 

 
 
 
 
 
 
25 – De acordo com suas funções e quando o 
exercício delas o exigir, os Agentes de Campo e 
Supervisores devem trazer consigo os seguintes 
materiais EXCETO: 
 
A) Formulários para registro de dados. 

 
B) Termômetro. 

 
C) Tubitos para acondicionamento de larvas. 

 
D) Mapas das áreas a serem trabalhadas no 
dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


