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PROVAS:

D E

P R O V A S

EMPREGO PÚBLICO:
•

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE

•
•
•
•

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
SAÚDE PÚBLICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 25 (vinte e cinco) questões
objetivas, sendo 2 de Língua Portuguesa, 2 de Matemática, 5 de Saúde
Pública e 16 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 3
(três) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas
no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança
e sigilo.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico da Fumarc, www.fumarc.com.br, no 2º
(segundo) dia útil subsequente à realização da prova.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Cidadania e Solidariedade
Frei Betto
Qualquer pessoa ou instituição - movimento social, denominação religiosa,
ONG, escola, empresa, associação etc. - pode e deve promover iniciativas que
reforcem a cidadania e a solidariedade: mesas-redondas; campanhas; palestras;
mutirão que beneficie, sem assistencialismo, a população mais pobre.
Não há quem não possa fazer um gesto para promover debates em salas
de aula sobre as causas da pobreza e os entraves à melhor distribuição de renda;
introduzir na escola educação nutricional; promover exposição sobre os direitos
dos povos indígenas ou ações de combate ao trabalho e à prostituição infantis;
organizar uma horta comunitária; lutar pela melhoria da educação, do acesso a
medicamentos seguros e baratos ou abrir um curso de alfabetização de adultos;
denunciar o preconceito contra homossexuais e o uso da mulher no estímulo ao
consumismo.
É preciso mobilizar a nação em torno de ações concretas que nos permitam construir o "outro mundo possível". E priorizar, em pleno neoliberalismo que
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assola o Planeta, valores antagônicos ao individualismo e à competitividade, como
o são a cidadania e a solidariedade.
Não é fácil ser cidadão brasileiro. Nascemos como nação-colônia, aprendendo que o estrangeiro é sempre melhor que o nacional. Tivemos o mais longo
período de escravidão da América Latina - 350 anos!
Essa submissão atávica está entranhada em nossas veias. Basta alguém
se revestir dos símbolos do poder - riqueza, autoridade e ostentação - para ser
tratado como se fosse um ser naturalmente superior a seus semelhantes.
Cidadania rima com soberania. É preciso gostar de si próprio para conquistá-la. Ocorre que a globalização detona todos os fundamentos de nossa soberania.
O neoliberalismo nos impõe o Estado mínimo e o mercado máximo, tão
livre que paira acima das leis e da decência. As privatizações do patrimônio público
(Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, Usiminas, sistema de telefonia etc.) são
o exemplo maior de dependência de nosso país ao capital privado, em geral estrangeiro. E o que é mais grave: privatizam-se também nossos valores. Corroem
nosso espírito cidadão. Estamos ficando cada vez menos solidários, menos cooperativos, menos participantes. Até a fé religiosa é privatizada, destituída de sua
ressonância social e política. Como se Deus fosse um balcão de atendimento de
emergências e mero anabolizante de exaltações espiritualistas que não se traduzem em serviço libertador ao pobre, ao enfermo, ao excluído.
Frei Betto é escritor, autor de “Parábolas de Jesus” (Vozes), entre outros livros.
Disponível em: http://www.freibetto.org/index.php/artigos/14-artigos/128-cidadania-e-solidariedade Acesso em 03 maio 2019

QUESTÃO 01
O propósito do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

demonstrar como os cidadãos individualistas.
comparar nosso país aos países de primeiro mundo.
apresentar ações que podem melhorar o país.
afirmar que a política influencia a vida dos cidadãos.
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QUESTÃO 02
No segundo parágrafo, ao apresentar ações concretas, o autor demonstra, EXCETO, que
(A)
(B)
(C)
(D)

visualizar o que pode ser feito é um caminho para iniciar o processo.
é possível realizá-las desde que haja solidariedade e cidadania.
é necessária a consciência cidadã para que haja a mudança.
desprezar os problemas é a solução encontrada pela maioria.

PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 03
Em um campeonato olímpico escolar, dezoito times de futebol vão disputar um
torneio em apenas um turno. Cada equipe deve jogar, necessariamente, com todas
as outras. Cada árbitro deverá receber, por partida, o valor de R$ 120,00. Nesse
caso, o valor gasto, no total, com pagamento de árbitros nesse torneio será igual
a
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 153,00
R$ 3.500,00
R$ 18.260,00
R$ 18.360,00

QUESTÃO 04
Considere certa mistura de polpa de fruta e água num total de 200 litros, dos quais
25% são de polpa. Qual a quantidade de água que deveria ser acrescentada a
essa mistura para que o volume resultante venha conter 20% de polpa de fruta?
(A)
(B)
(C)
(D)

5 litros.
20 litros.
30 litros.
50 litros.
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 05
A partir da implantação do Sistema Único de Saúde – SUS, que garante acesso
integral, universal, equânime e igualitário à população brasileira, os municípios se
transformaram no principal responsável pela saúde pública de sua população.
Em relação ao SUS, observe as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeiras)
ou F (se falsas).
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

A porta de entrada do sistema de saúde deve ser, preferencialmente, a
atenção básica (postos de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde
da Família, etc.).
O governo estadual implementa políticas nacionais e estaduais, além de
organizar o atendimento à saúde em seu território.
Há hierarquia entre cada um dos três gestores do SUS, União, Estados
e municípios
O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde e realiza as
ações.
Os conselhos são fóruns colegiados (membros têm poderes iguais),
com uma função deliberativa, que garantem a participação da população na fiscalização e formulação de estratégias da aplicação pública dos
recursos de saúde

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – F – F.
V – F – F – V – V.
V – F – V – V – F.
V – V – F – F – V.
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QUESTÃO 06
A Promoção da Saúde é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida e
reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
São diretrizes da Promoção da Saúde, EXCETO:
(A) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
(B) Estruturar e fortalecer as ações do Ministério da Saúde, privilegiando as práticas de saúde voltadas às doenças transmissíveis.
(C) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.
(D) Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e ao estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais.

QUESTÃO 07
A Lei 8.142 de 28/12/1990 define as fontes de financiamento do Sistema Único de
Saúde – SUS e o controle social. Dessa maneira, quem deve controlar se o SUS
está funcionando de forma correta é, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A população.
O poder legislativo, através dos deputados.
O secretário de saúde local, exclusivamente.
Os gestores das três esferas do governo.
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QUESTÃO 08
São princípios doutrinários do SUS, EXCETO:
(A) Descentralização, entendida como uma redistribuição das responsabilidades
quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo,
a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais
chance haverá de acerto.
(B) Equidade, no sentido de assegurar ações e serviços de todos os níveis, de
acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde
morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS
e será atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema
puder oferecer para todos.
(C) Integralidade, trazendo o pressuposto de reconhecimento na prática dos serviços de que “O homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde”.
(D) Universalidade, que significa a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a
ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal.
QUESTÃO 09
Após a implantação do SUS, o conceito abrangente de saúde, definido na Constituição brasileira, tem norteado a mudança progressiva dos serviços, passando de
um modelo assistencial centrado na doença e baseado no atendimento de quem
procura, para um modelo de atenção integral à saúde, no qual haja a incorporação
progressiva de ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas propriamente
ditas de recuperação, desenvolvidos por instituições governamentais, empresas,
associações comunitárias e indivíduos. Tais ações visam à redução de fatores de
risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças. São exemplos de ações de promoção da saúde, EXCETO:

(A)
(B)
(C)
(D)
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Adoção de estilos de vida saudáveis.
Educação em saúde.
Estimulo às práticas de ginástica e outros exercícios físicos.
Utilização de linguagem técnica e científica nos diferentes meios e veículos
disponíveis de comunicação ao alcance da comunidade.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 10
A vigilância de zoonoses deve desenvolver e executar ações, atividades e estratégias de vigilância e, dependendo do contexto epidemiológico, também de prevenção, em seu território de atuação. Em relação à forma como são organizadas
e executadas essas ações, observe as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeiras) ou F (se falsas).
(

)

(

)

(

)

(

)

A Vigilância passiva caracteriza-se por viabilizar meios para a identificação oportuna e precoce de uma situação de risco real (iminente) relacionada a zoonoses ou de ocorrência de zoonoses na área em questão,
possibilitando que a área de vigilância de zoonoses local possa intervir
com ações de controle.
Um tipo de vigilância passiva é a zoonoses monitorada por programas
nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde.
Zoonoses emergentes e reemergentes compõem a vigilância passiva e
caracterizam-se pelo desenvolvimento e pela execução sistemática de
medidas que visem identificar, oportuna e precocemente, o risco real
(iminente) de introdução ou reintrodução de uma zoonose ou a manutenção do ciclo de transmissão de uma zoonose prevalente na área em
questão, a fim de que a área de vigilância de zoonoses local possa intervir com ações de controle.
A Vigilância ativa consiste em monitoramento constante e sistemático
das populações de animais do território de atuação.
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V
V–V–F–V

QUESTÃO 11
De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/1990, referente aos princípios e diretrizes, as
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, EXCETO:
(A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário.
(B) Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
(C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
(D) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

QUESTÃO 12
São medidas de prevenção de Leishmaniose Visceral (LV), dirigidas aos cães, EXCETO:
(A) Coleiras impregnadas com Deltametrina a 4%, como medida de proteção individual para os cães.
(B) Nos casos de doação de animais, realizar exame sorológico para LV antes da
doação, de acordo com a situação epidemiológica.
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(C) Telagem de portas e janelas.
(D) Uso de telas em canis individuais ou coletivos, de acordo com a situação epidemiológica.

QUESTÃO 13
A importância dos acidentes por animais peçonhentos para a saúde pública pode
ser expressa pelo grande número de acidentes e mortes registrados anualmente,
destacando-se o escorpionismo, pela sua magnitude crescente.
São ações importantes para o controle do escorpião, EXCETO:
(A) Conhecer a distribuição de escorpiões prevalentes permitirá planejar e dimensionar as estratégias mais adequadas de controle para uma determinada
área.
(B) Controlar as populações de escorpiões pelo risco que representam para a
saúde humana, de forma a erradicar essas espécies.
(C) Controlar as populações de escorpiões, de forma a diminuir o número de acidentes e, consequentemente, a morbimortalidade.
(D) Realizar ações continuadas de educação ambiental e em saúde, de forma a
garantir a perenidade das mudanças geradas a partir das medidas de controle, de maneira que estas sejam incorporadas no dia a dia da população.

QUESTÃO 14
As medidas de primeiros socorros necessárias em caso de acidente com escorpião
são, EXCETO:
(A) Colocar bolsa de água quente ou compressa quente sobre o local da ferroada,
para auxiliar no alívio da dor.
(B) Lavar com água a região atingida.
(C) Se possível, levar o animal para identificação, tendo o cuidado de não pegar
o animal com a mão.
(D) Solicitar auxílio de órgãos competentes para a instituição de suporte básico à
vida e à prevenção do estado de choque.
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QUESTÃO 15
A Portaria nº 1.007 de 04/05/2010 define critérios para regulamentar a incorporação do Agente de Combate às Endemias - ACE, ou dos agentes que desempenham essas atividades, mas com outras denominações, na atenção primária à saúde, para fortalecer as ações de vigilância em saúde junto às equipes de Saúde
da Família. Em relação a esta portaria, considere as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeira) ou F (se falsa).
(

)

(

)

(

)

(

)

As funções essenciais dos ACE ou agentes que desempenham estas
atividades são as relacionadas ao controle ambiental, controle de endemias/zoonoses, de riscos e danos à saúde, de promoção à saúde entre
outras.
Regulamentar a não incorporação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE ou dos agentes que desempenham essas atividades, mas
com outras denominações, nas equipes de Saúde da Família, uma vez
que apenas alguns municípios brasileiros utilizam-se desta estratégia.
A não adesão do município à inclusão dos ACE nas equipes de SF desobriga as equipes de Atenção Básica/SF a desenvolverem ações de
vigilância em saúde de sua competência.
O número de ACE que vão compor cada equipe de SF será definido
pelo gestor estadual ou federal, de acordo com as necessidades do território, observado o perfil epidemiológico e sanitário, densidade demográfica, área territorial e condições socioeconômicas e culturais

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F–V–F–F
F – V – V – V.
V – F – F – F.
V – F – V – F.
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QUESTÃO 16
A Dengue é uma doença viral aguda, de grande impacto na saúde pública no
mundo. Em relação à Dengue, está CORRETA a afirmação:
(A) A imunidade após a infecção por Dengue é permanente.
(B) O agente etiológico da Dengue é um vírus com quatro sorotipos conhecidos:
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
(C) O reservatório da Dengue é o mosquito Aedes aegypti.
(D) Só o macho do Aedes aegypti é hematófago e pica, preferencialmente, durante o dia.
QUESTÃO 17
Um elemento territorial de grande importância para a vigilância do ACE é o ponto
estratégico. Em relação aos pontos estratégicos, é CORRETO afirmar:
(A) A vigilância do PE deve ser realizada semanalmente, com coleta e encaminhamento das amostras de larvas, sempre que encontradas.
(B) Em PEs de grande porte, com grande quantidade de depósitos de difícil
acesso, a responsabilidade para o controle é do Estado e da União, uma vez
que aos municípios cabe apenas a vigilância dos domicílios.
(C) Nas visitas aos PEs, o agente deverá realizar apenas o controle químico do
local.
(D) Pontos estratégicos – PEs são os imóveis com grande concentração de depósitos preferenciais para desova do Aedes aegypti.
QUESTÃO 18
A notificação dos casos suspeitos de Dengue, a investigação do local provável de
infecção e a busca ativa de casos são elementos fundamentais para o controle da
doença. Entretanto, existem ações de vigilância e controle específicas a serem
desenvolvidas no combate ao vetor. Em relação a este controle, considere as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeira) ou F (se falsa).

(

)

(

)

(

)

(

)
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Tratamento perifocal consiste na aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos situados em
pontos estratégicos, por meio de aspersor manual (podendo-se utilizar
o aspersor motorizado em locais onde houver indicação), com o objetivo
de atingir o mosquito adulto que aí pousar na ocasião do repouso ou da
desova.
No Tratamento focal é utilizado o controle químico, que consiste na aplicação de um larvicida nos depósitos que não possam ser vedados, removidos ou eliminados mecanicamente.
O controle químico deve ser sempre seletivo, priorizando as ações educativas e de controle.
O uso do UBV deve ser sempre realizado, para promover a rápida interrupção da transmissão de Dengue.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – F.
F – V – V – V.
V – F – V – F.
V – V – V – F.

QUESTÃO 19
O ACE, em suas atividades laborais, está exposto ao contato com produtos e substâncias tóxicas. As medidas de biossegurança respiratória devem ser continuamente observadas pelo trabalhador sempre que, no ambiente de trabalho, exista
o risco de inalação de substâncias químicas.
São responsabilidades do trabalhador na sua proteção, EXCETO:
(A) Guardar o respirador, quando o mesmo não estiver sendo utilizado, de forma
conveniente, para que o mesmo não se danifique, se deforme e se contamine.
(B) Caso o equipamento não esteja funcionando corretamente, o trabalhador deverá deixar imediatamente a área contaminada e comunicar o defeito ao seu
supervisor.
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(C) Responsabilizar-se pela implantação e manutenção de um programa de uso
de respiradores para a proteção respiratória.
(D) Utilizar o respirador fornecido, de acordo com as instruções e treinamentos
recebidos.

QUESTÃO 20
Nos dias atuais, a quantidade de roedores, tanto em área rural quanto nas grandes
cidades, é um problema importante, que necessita de um programa específico
para o seu controle. Um dos passos importantes a ser observado é o levantamento
dos problemas causados por roedores à população e à economia do município.
Em relação a este levantamento, são itens a serem pesquisados, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Definição da classificação quanto à espécie do roedor.
Denúncias da população/meios de comunicação.
Ocorrência de leptospirose e outros agravos à saúde causados por roedores.
Ocorrência de prejuízos econômicos.

QUESTÃO 21
As principais doenças virais transmitidas pelos roedores ao homem e aos animais
domésticos são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Esquistossomose e toxoplasmose.
Hantavirose e febres hemorrágicas.
Leptospirose e Salmonelose.
Peste e brucelose.

QUESTÃO 22
É um sinal observado superficialmente pelo trabalhador numa avaliação de presença e atividade de roedores que define a infestação alta em uma determinada
área:
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(A) Presença de fezes numerosas e frescas (brilhantes), além de numerosas trilhas.
(B) Presença de algumas roeduras em móveis, utensílios e outros locais.
(C) Presença de mais de 4 e menos de 10 tocas a cada 300 m2.
(D) Visualização de vários ratos à noite e nenhum de dia.

QUESTÃO 23
É objetivo da Vigilância Epidemiológica da Raiva:
(A) Detectar precocemente áreas de circulação do vírus em animais (urbanos e
silvestres), visando impedir a ocorrência de casos humanos.
(B) Garantir tratamento oportuno para os animais, uma vez que não existem casos de raiva humana no Brasil.
(C) Identificar a fonte de infecção apenas dos casos animais.
(D) Propor e avaliar a única medida de controle que é a vacinação dos cães.
QUESTÃO 24
A inspeção zoossanitária deve ser feita em situações nas quais há necessidade
de avaliar o risco de transmissão de zoonoses ou de ocorrência de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública,
podendo ser desencadeada mediante denúncia prévia ou espontânea, quando
houver suspeita de risco à saúde coletiva. Em relação às atividades a serem desenvolvidas em uma inspeção zoossanitária, considere as afirmativas abaixo, assinalando V (se verdadeira) ou F (se falsa).
(

)

(

)

A intersetorialidade deverá ser realizada para a obtenção de resultados
mais efetivos, por tratar-se de problemática que, muitas vezes, extrapola
as competências da área de vigilância de zoonoses.
Para se realizar uma inspeção zoossanitária, não é necessária a utilização de equipamentos de biossegurança, uma vez que a função deste
procedimento é fazer um diagnóstico local para posterior interdição.

(

)

(

)
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As solicitações para realizar a inspeção zoossanitária devem ser triadas
por pertinência e prioridade e, após avaliação de necessidade de visita
ao local, estabelecer roteiros segundo rotina operacional da unidade.
Para a segurança física dos profissionais, é recomendado que a inspeção zoossanitária seja realizada, pelo menos, em dupla e, sempre que
necessário, com acompanhamento de servidores da segurança pública.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – V.
V – F – V – F.
V – V – F – F.
V – F – V – V.

QUESTÃO 25
Em relação aos indicadores vetoriais, como parte do conjunto de ações de vigilância epidemiológica e ambiental da doença, sua importância está relacionada às
seguintes ações, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Permitir alterar estratégias de controle adotadas.
Ser instrumento de avaliação das medidas de controle.
Permitir redirecionar e/ou intensificar medidas de controle.
Realizar o georreferenciamento dos dados.

18

19

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
EDITAL 001/2019

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.

01

11

21

02

12

22

03

13

23

04

14

24

05

15

25

06

16

07

17

08

18

09

19

10

20

20

