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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA 

Processo Seletivo nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de Combate as Endemias 

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 

falha encontrada. 
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 30 (trinta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

Português – 01 a 10 10 (dez) questões 

Saúde Pública – 11 a 20 10 (dez) questões 

Conhecimentos Específicos – 21 a 30 10 (dez) questões 
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Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integr. Desenvol. e Educação Noroeste do Estado RS 
Site: www.unijui.edu.br 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Máquinas agrícolas na 386 preocupam motoristas 
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A circulação de máquinas agrícolas no acostamento e em parte da pista da BR 
386, na região do Médio Uruguai, é uma preocupação a mais para os motoristas que 
trafegam pela rodovia. Produtores rurais utilizam a estrada para deslocar colheitadeiras, 
plantadeiras, tratores e pulverizadores de uma propriedade para outra. 

Mesmo usando o acostamento, parte das estruturas das máquinas invadem a 
pista e dificultam o trânsito, além de criar situações que podem transformar-se em 
acidentes. Segundo o chefe do Núcleo de Policiamento da 14ª Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) de Sarandi, inspetor Jean Bocca, o ideal é que seja feito o 
transporte embarcado, utilizando-se caminhões adaptados, com plataforma, quando 
houver necessidade de deslocamento de máquinas. Segundo o inspetor, a PRF orienta 
os produtores a realizar esse tipo de transporte.  

De acordo com a Polícia Rodoviária, o mínimo exigido, na remoção terrestre de 
máquinas pela rodovia, é a existência de  batedores. Bocca explica que à  noite os 
policiais não permitem o tráfego de equipamentos ao longo da BR 386.  

Numa região produtora de grãos, os agricultores precisam deslocar máquinas da 
sede da propriedade até lavouras e muitas vezes utilizam a rodovia, conduzindo 
equipamentos no acostamento. Entre as alegações dos produtores está o alto custo para 
manter uma plataforma a ser usada nesse tipo de transporte. 

 
fonte: http://www.correiodopovo.com.br 

 
 
1. Assim como “utilizam” (linha 3) e “situações” (linha 6), estão corretamente grafadas com “z” e “ç”, 
respectivamente, as palavras: 
a) confuzão e extenção; 
b) baliza e infração; 
c) maizena e perverção; 
d) crize e expulço; 
e) gostozo e expulção. 
 
2. De acordo com o texto:  
a) Uma solução para o problema é a utilização de estradas alternativas, desviando a rodovia. 
b) O máximo que se pode exigir dos produtores é o acompanhamento de batedores. 
c) Acidentes acontecem por não termos acostamentos adequados.  
d) Os produtores rurais argumentam que não costumam manter plataformas devido ao alto custo das mesmas. 
e) Durante a noite é o momento mais adequado para o transporte de maquinário, pois as rodovias estão mais 

vazias.  
 
3. O texto trata principalmente de (as): 
a) Como se dá exatamente o transporte de máquinas agrícolas como colheitadeiras, plantadeiras, tratores e 

pulverizadores entre propriedades rurais e lavouras na região de Sarandi/RS. 
b) O perigo do trafego inadequado de máquinas agrícolas em rodovias. 
c) Como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sarandi age em situações de transporte de maquinário 

inadequado.  
d) Consequências do tráfego inadequado de máquinas agrícolas em rodovias, exemplificando-as. 
e) Como os agricultores resolvem o problema do transporte de máquinas agrícolas em época de safra de grãos.  
 
4. A frase a seguir, “A circulação de máquinas agrícolas no acostamento e em parte da pista da BR 386, na 
região do Médio Uruguai, é uma preocupação a mais para os motoristas.” (linhas 1 e 2), foi retirada do texto e 
está de acordo no que se refere à concordância. Assinale a alternativa em que a frase também esteja correta 
quanto à concordância.  
a) As máquina invade boa parte da pista, dificultando o tráfego.  
b) Os policial disseram que o melhor seria os produtores utilizarem transporte adequado para as máquina.  
c) O custo de plataformas são altos, por isso os agricultores não as compram.  
d) Caminhões adaptados e máquinas pesadas é as melhores alternativas para serviço de reparação. 
e) Agricultores utilizam a estrada para transportar máquinas entre propriedades. 
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5. Leia atentamente as afirmações abaixo: 
I – Podemos entender, a partir da leitura do texto, que transporte embarcado é somente aquele destinado ao 
transporte de barcos, os quais devem ser transportados em plataformas específicas. 
II - A circulação de máquinas agrícolas no acostamento e em parte da pista da BR 386, na região do Médio 
Uruguai, não tem atrapalhado o tráfego na rodovia.  
III – Geralmente os produtores rurais da região de Sarandi/RS utilizam a rodovia para levarem as máquinas 
agrícolas, como colheitadeiras, de propriedades para lavouras. 
IV – Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os produtores podem usar o acostamento, pois assim não 
atrapalharam o trafego na rodovia.  
Com base no texto, a alternativa correta é:  
a) Apenas II e III. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas a III. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II, III e IV. 
 
6. No fragmento a seguir retirado do texto “Mesmo usando o acostamento, parte das estruturas das máquinas 
invadem a pista e dificultam o trânsito, além de criar situações que podem transformar-se em acidentes. 
Segundo o chefe do Núcleo de Policiamento da 14ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sarandi, 
inspetor Jean Bocca, o ideal é que seja feito o transporte embarcado” (linhas 5 até 9 ), as palavras sublinhadas 
além de e Segundo, no contexto da frase, trazem em si, respectivamente, a ideia de: 
a) Adição e conformidade; 
b) Oposição e conclusão; 
c) Explicação e conformidade; 
d) Esclarecimento e inclusão; 
e) Adição e alternância.  
 
7. O pronome esse, na linha 11, se refere adequadamente a que ideia dentro do texto? 
a) deslocamento de máquinas; 
b) inspetor Jean Bocca; 
c) plataforma; 
d) transporte embarcado; 
e) Polícia Rodoviária. 
 
8. Em qual das alternativas abaixo todos os verbos pertencem à mesma conjugação: 
a) trafegar – produzir – criar; 
b) deslocar – realizar – criar. 
c) adaptar – exigir – pedir; 
d) transformar – realizar – fazer; 
e) dificultar – impedir – houver; 
 
9. Complete com a alternativa correspondente e assinale a correta: 
Alice não me ligou e nem disse _____________. 
Gostaria de saber ___________ Ana não me disse a verdade. 
Ontem não saí de casa, ____________ estava doente. 
a) Por que – porque – por quê. 
b) Porquê – porque – por quê. 
c) Por quê – por que – porque. 
d) Porque – por quê – porque. 
e) Por quê – porque – porque 
 
10.  Assinale as alternativas em que todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) exames – aprendisagem – memorizar – sosinho – limpeza. 
b) êsito – buzina – rezolução – querosene – tristeza. 
c) franceza – desprezo – esposa – espressar – firmeza. 
d) risada – vassoura – certeza – enchente – harpa. 
e) aucílio – belesa – dissipação – infecção – enchada. 
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SAÚDE PÚBLICA 
 

11. De acordo com a Lei Nº 8080 de 19 de setembro de 1990, dentre os princípios do Sistema Único de Saúde, 
podemos citar: Assinale a alternativa correta: 
a)  Universalidade, integralidade, igualdade e participação da comunidade. 
b)  A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
c)  A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
d)  A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
e)  A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 

para a saúde e a participação na sua produção; 
 
12. Em conformidade com a Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS), contará, 
em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: Assinale a alternativa correta: 
a) A Feira de Saúde que reunir-se-á a cada dois anos e o Conselho de Saúde  composto por representantes do 

governo e usuários. 
b) O Seminário de Saúde que reunir-se-á a  cada  seis anos e o Conselho de Saúde  composto por 

representantes  dos prestadores de serviço e profissionais de saúde. 
c) A Conferência de Saúde que reunir-se-á a cada quatro anos e o Conselho de Saúde  composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
d) O Congresso de Saúde que reunir-se-á a cada dez anos e o Conselho de Saúde  composto por 

representantes do governo e profissionais de saúde. 
e) O Simpósio de Saúde que reunir-se-á a cada cinco anos e o Conselho de Saúde  composto por 

representantes de profissionais de saúde e usuários. 
 
13. Qual é o conceito de Vigilância Sanitária, segundo a Lei Nº 8080 de 19 de setembro de 1990? Assinale a 
alternativa correta: 
a) Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho 

b) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

c) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

d) 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) 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. 

 
14. A Portaria Nº 648/GM de 28 de Março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, define que 
para implantar as Equipes de Saúde da Família os municípios deverão contar com alguns itens necessários, 
exceto: 
a) Ter unidade básica de saúde no município. 
b) Existência de equipe multiprofissional. 
c) Equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, para garantir a resolutividade da 

Atenção Básica. 
d) Possuir o número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. 
e) Possuir hospital de médio porte no município. 
 
15. Qual é a vacina que o idoso deve receber anualmente, de acordo com o calendário de vacinação do 
Programa Nacional de Imunização (PNI)? Assinale a alternativa correta: 
a) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
b) A vacina contra a Tuberculose é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
c) A vacina contra a Hepatite B é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
d) A vacina contra a Rubéola é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
e) A vacina contra a Meningite é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
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16. Conforme a Portaria Nº 399/GM de 22 de 
Fevereiro de 2006, dentre as prioridades do Pacto 
pela Vida inclui-se: Assinale a alternativa correta: 
a) Saúde do homem. 
b) Saúde do índio. 
c) Saúde do idoso. 
d) Saúde da criança. 
e) Saúde da mulher com ênfase à gestação.  

17. O Programa Nacional de Imunização (PNI) 
define que ao nascer a criança deverá receber quais 
vacinas? Assinale a alternativa correta: 
a) A vacina tetravalente e a BCG. 
b) A vacina oral de Rotavírus Humano e contra a 

Hepatite C. 
c) A vacina tríplice bacteriana e a tríplice viral. 
d) A BCG e a vacina contra a Hepatite B. 
e) A vacina antitetânica e a BCG. 

 
18. A Portaria Nº 687 de 30 de Março de 2006, que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde, define 
ações específicas para atuação, dentre estas podemos citar: Assinale a alternativa correta: 
a) Prevenção e controle do tabagismo. 
b) Controle da Hipertensão Arterial. 
c) Eliminação da Hanseníase. 
d) Controle da Tuberculose. 
e) Controle do Diabetes Mellitus. 
 
19. A Constituição Federal de 1988, no Artigo 199 afirma que “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. 
Assinale a alternativa incorreta com relação ao artigo: 
a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

c) É permitido a utilização de mão-de-obra e de recursos financeiros de indústrias internacionais para a 
produção de produtos medicamentosos no Brasil.   

d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País, salvo nos casos previstos em lei. 

e) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias 
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 
20. A Constituição Federal de 1988, no Artigo 225 trata acerca de qual enfoque específico?  
Assinale a alternativa correta: 
a) Da organização: Refere-se aos tipos de unidades ou estabelecimentos de saúde segundo normas vigentes do 

Ministério da Saúde, servindo como ponto de partida para os municípios, estados e Distrito federal 
organizarem suas redes de serviços de saúde em função de suas realidades e especialidades. 

b) Da Saúde: 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. 

c) Dos Direitos Sociais: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância. 

d) Do Meio Ambiente: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

e) Dos Direitos e Deveres: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 
21. Ponto estratégico é o local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para a desova do Aedes 
aegypti, ou seja, local especialmente vulnerável à introdução do vetor. Dentre os pontos estratégicos para Aedes 
aegypti, podemos citar: Assinale a resposta correta: 
a) Mercados, bares e piscinas, Os quais devem ser inspecionados a cada trinta (30) dias. 
b) Hospitais, Postos de Saúde e farmácias. Os quais devem ser inspecionados a cada vinte (20) dias. 
c) Comércio de vestuário, indústria de calçados e lavanderias comerciais. Os quais devem ser inspecionados a 

cada noventa (90) dias. 
d) Consultórios médicos, consultórios de dentistas, cemitérios e borracharias . Os quais devem ser 

inspecionados a cada quarenta (40) dias. 
e) Cemitérios, borracharias, depósitos de sucata, depósitos de materiais de construção, garagens de 

transportadoras. Os quais devem ser inspecionados a cada quinze (15) dias. 
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22.  O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), instituído em 24 de julho de 2002, estabelece como 
objetivos: Assinale a alternativa correta: 
a) Reduzir a infestação pelo Aedes aegypti, reduzir a incidência da dengue e reduzir a letalidade por febre 

hemorrágica de dengue. 
b) Reduzir a menos de 1% a infestação predial em todos os municípios. 
c) Reduzir em 50% o número de casos de 2003 em relação a 2002 e, nos anos seguintes, 25% a cada ano. 
d) Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue a menos de 1%. 
e) Controlar a infestação da Dengue e reduzir a morbidade por Dengue no Brasil. 
 
23.  Qual é a recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a Vacinação contra a Febre 
Amarela? Assinale a resposta correta: 
a) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 12 meses de idade, que residam ou 

que irão viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial. Se viajar para áreas de risco, 
vacinar contra Febre Amarela 20 (vinte) dias antes da viagem. 

b) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 02 anos de idade, que residam ou que 
irão viajar para área endêmica e área de risco potencial. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre 
Amarela 15 (quinze) dias antes da viagem. 

c) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 08 meses de idade, que residam ou 
que irão viajar para área endêmica. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra Febre Amarela 30 (trinta) 
dias antes da viagem. 

d) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou 
que irão viajar para área endêmica, área de transição e área de risco potencial. Se viajar para áreas de risco, 
vacinar contra Febre Amarela 10 (dez) dias antes da viagem. 

e) A vacina contra febre amarela está indicada para crianças a partir dos 04 meses de idade, que residam ou 
que irão viajar para área endêmica e área de risco potencial. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra 
Febre Amarela 60 (sessenta) dias antes da viagem. 

 
24.  De acordo com o Manual de Normas Técnicas da Dengue: Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor, o 
bloqueio de transmissão da dengue nas localidades infestadas far-se-á após investigação epidemiológica 
conclusiva acerca do sorotipo viral circulante. Neste caso, o que será feito? Assinale a resposta correta: 
a) A aplicação de inseticida em ACT, de uso exclusivo. 
b) A aplicação de inseticida em CTG, sempre concomitante com as medidas de controle epidemiológico. 
c) A aplicação de inseticida em UBV, sempre concomitante com as medidas de controle larvário. 
d) A aplicação de inseticida em ABC, sempre concomitante com as medidas de controle sanitário. 
e) A aplicação de inseticida em DFG, de uso único e exclusivo. 
 
25. De acordo com o Ministério da Saúde, como ocorre a transmissão da Dengue? Assinale a alternativa correta: 
a) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho Aedes aegypti infectado. Uma vez infectado, o 

homem demora de 20 a 30 dias para apresentar os sintomas do dengue. O mosquito fêmea não transmite a 
doença, pois alimenta-se de restos alimentares. 

b) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti sadio. Uma vez infectado, o 
homem demora de 15 a 20 dias para apresentar os sintomas do dengue. O mosquito macho não transmite a 
doença, pois se alimenta de resíduos químicos. 

c) A transmissão se faz através da picada do mosquito macho Aedes aegypti adulto. Uma vez infectado, o 
homem demora de 10 a 20 dias para apresentar os sintomas do dengue. O mosquito macho não transmite a 
doença, pois se alimenta de restos de plantas. 

d) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti infectado. Uma vez infectado, o 
homem demora de 4 a 10 dias para apresentar os sintomas do dengue. O mosquito macho não transmite a 
doença, pois se alimenta de seiva de plantas. 

e) A transmissão se faz através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti larva. Uma vez infectado, o homem 
demora de 30 a 60 dias para apresentar os sintomas do dengue. O mosquito macho não transmite a doença, 
pois se alimenta de restos de insetos. 
 

26. Em conformidade com o Manual de Controle de Vetores do Supervisor de Campo da Dengue, no que 
consiste o Controle Biológico do Aedes aegypti? Assinale a alternativa correta: 
a) Consiste na utilização de medidas que dificultem o desenvolvimento do ciclo de vida do inseto, ou que 

possam contribuir para diminuir o contato homem/vetor. 
b) Consiste em utilizar algum tipo de inimigo natural específico, podendo ser predadores, parasitos ou 

patógenos. 
c) Consiste na utilização de instrumentos que normalizam ou restringem ações relacionadas à saúde pública. 

Pode ser feita por portarias e leis. 
d)  Consiste na utilização de algum tipo de substância química para eliminar ou controlar vetores ou pragas 

agrícolas. 
e) Consiste na utilização de vários métodos integrados de controle de vetores disponíveis no mercado. 
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27. Com relação à Definição da Dengue e as suas formas clínicas é correto afirmar: 
a) A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna, na maioria dos casos. Pode 

apresentar duas formas clínicas: Dengue Clássico e Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) / Síndrome do 
Choque do Dengue (SCD).  

b) A dengue é uma doença renal crônica, de etiologia bacteriana e de evolução maligna, na maioria dos casos. 
Apresenta somente uma forma clínica: Dengue Clássico.  

c) A dengue é uma doença respiratória aguda, de etiologia viral e de evolução benigna, na maioria dos casos. 
Pode apresentar três formas clínicas: Dengue Clássico, Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e Síndrome do 
Choque do Dengue (SCD).  

d) A dengue é uma doença circulatória crônica, de etiologia cardíaca e de evolução benigna. Pode apresentar 
duas formas clínicas: Dengue Clássico e Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) / Síndrome do Choque do 
Dengue (SCD).  

e) A dengue é uma doença neurovascular aguda, de etiologia bacteriana e de evolução maligna, na maioria dos 
casos. Pode apresentar três formas clínicas: Dengue Clássico, Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e 
Síndrome do Choque do Dengue (SCD).  

 
28. Conforme o Manual de Controle de Roedores, qual é a doença que pode ser transmitida pelo rato para o ser 
humano? Assinale a alternativa correta: 
a) Cólera. 
b) Leishmaniose visceral. 
c) Leptospirose. 
d) Toxoplasmose. 
e) Cisticercose. 
 
29.  De acordo com Ministério da Saúde o Agente de Combate às Endemias deve preencher os seguintes 
requisitos para o exercício da atividade: Assinale a alternativa correta: 
a) Residir na área de abrangência da comunidade de atuação do município. 
b) Ter experiência de trabalho anterior como Agente Comunitário de Saúde. 
c) Ter disponibilidade de atuar vinte (20) horas semanais no município. 
d) Ter concluído o ensino médio e estar cursando o nível superior. 
e) Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, e haver concluído 

o ensino fundamental. 
 
30. Em conformidade com o Guia de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde, como ocorre a transmissão 
e o contágio da Hanseníase? Assinale a alternativa correta:  
a) O cão é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de um cão doente, 

portador do bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis através das fezes.  

b) O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de uma pessoa 
doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis através das vias aéreas, trato respiratório.  

c) O gato é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de um gato doente, 
portador do bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis através da urina.  

d) O morcego é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de um morcego 
doente, portador do bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis através do sangue.  

e) O macaco é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de um macaco 
doente, portador do bacilo de Hansen, não tratado, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas 
susceptíveis através da urina e das fezes.  


