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AGENTE DE ENDEMIAS 
 
1 – SÃO exemplos de doenças em que o mosquito é vetor para sua transmissão ao homem: 

A) dengue, toxoplasmose e amebíase. 
B) dengue, malária e leishmaniose. 
C) dengue, febre amarela e tifo. 
D) dengue, leptospirose e malária. 

 
2 – Uma vítima de MORDEDURAS de animais domésticos, corre maior risco de contrair a seguinte 
doença: 

A) raiva. 
B) leptospirose. 
C) leishmaniose. 
D) verminose. 

 
3 – Um conceito que caracteriza ENDEMIA refere-se: 

A) à ocorrência de uma doença em vários estados. 
B) à ocorrência de uma doença em vários países. 
C) à ocorrência de uma doença em vários continentes. 
D) à ocorrência de uma doença  em uma determinada área ou grupo populacional. 

 
4 – O Agente de Endemias tem como função executar atividades relacionadas ao controle de 
vetores transmissores de doenças. Por isto deverá: 
I – efetuar aplicação de larvicidas e/ou outros produtos químicos em locais determinados. 
II – elaborar e realizar roteiros de fiscalização no meio ambiente municipal. 
III – efetuar coleta de vetores, de moluscos e de outros espécimes, para estudo, identificação e 
classificação. 
IV – sempre que necessário, utilizar equipamentos adequados (EPIs). 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas quanto a função do Agente de 
Endemias: 

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

 
5 – O mosquito popularmente conhecido como barbeiro, é o responsável pela transmissão da: 

A) febre amarela. 
B) doença de Chagas. 
C) dengue. 
D) malária. 

 
6 – A atual Política de Saúde do Brasil foi implantada em 19/09/1990, e denomina-se: 

A) Sistema de Saúde Coletiva. 
B) Sistema de Atenção Primária. 
C) Sistema Único de Saúde. 
D) Sistema de Assistência em Saúde. 

 
7 – Em caso de mordida por um cão supostamente não vacinado, a pessoa deve ser orientada a: 

A) procurar o Posto de Saúde. 
B) levar o animal para um canil. 
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C) vacinar o animal. 
D) matar o animal para evitar novas mordeduras. 

 
8 – Quando ocorre acidente por picadas de animais peçonhentos, deve-se ter os seguintes 
cuidados: 

A) amarrar um torniquete no local. 
B) realizar um pequeno corte no local e sugar o veneno. 
C) lavar o local da picada com água e sabão e orientar para não se movimentar, até chegar ao 

hospital. 
D) fazer uma sangria no local da picada.   

 
9 – Quanto aos macro-vetores de doenças, podemos citar: 

A) mosquitos, morcegos, pulgas e fungos. 
B) mosquitos, pulgas, barata, rato, cão e porco. 
C) mosquitos, percevejos, ratos e bactérias. 
D) mosquitos, morcegos, baratas e micróbios. 

 
10 – Quando ocorre o aumento rápido do número de casos de uma determinada doença, em escala 
mundial, estamos diante de uma: 

A) endemia. 
B) epidemia. 
C) infecção. 
D) pandemia. 

 
11 – No que se refere ao acúmulo de lixo depositado por algumas pessoas, em rios, córregos e 
valas que cortam as cidades, expondo a todos ao risco de uma enchente, quando ocorre chuva 
acima da média esperada, podemos dizer que uma das doenças mais ocorre nestes quadros pós-
enchente é: 

A) Dengue.  
B) Leptospirose. 
C) Doença de Chagas. 
D) Febre Amarela. 

 
12 - ............................ é uma doença crônica, causada por platelmintos parasitas e multicelulares. 
Considerada a mais grave forma de ................... por organismo multicelular, matando milhares de 
pessoas por ano. 
assinale a a opção que preenche a alternativa correta: 

A) Esquistossomose / parasitose. 
B) filariose / parasitose. 
C) esquistossomose / amebíase. 
D) flariose / amebíase. 

 
13 – Quanto as medidas para controle de escorpiões, podemos citar, EXCETO: 

A) remover materiais de construção e lenhas armazenados, evitando acúmulo exagerado. 
B) manter limpos quintais e jardins, evitando acúmulo de folhas e lixo doméstico. 
C) vedar soleiras de portas. 
D) não roçar/limpar os terrenos baldios. 

 
14 – podemos citar como medidas de controle de roedores, EXCETO: 

A) acumular entulhos e materiais inservíveis em algum canto do quintal. 
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B) remover materiais de construção e lenhas armazenados, evitando acúmulo exagerado. 
C) colocar tela na abertura de ralos, pias ou tanques. 
D) vedar aberturas que permitam entrada de ratos, eliminando os possíveis esconderijos. 

 
15 – O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes:   

A) da União, dos Estados e dos Municípios.  
B) somente dos Estados e dos Municípios.  
C) somente da União e dos Municípios.  
D) somente dos municípios.  

 
16 – As doenças transmitidas dos animais para o homem, são denominadas como: 

A) fitonoses. 
B) zoonoses.  
C) antroponoses. 
D) imunogênicas. 

 
17 – A emissão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos em quantidade superior à capacidade de 
absorção do meio ambiente é:  

A) higienização.  
B) poluição.  
C) preservação ambiental.  
D) reciclagem.  

 
18 – As doenças que, para serem transmitidas ao homem, dependem de um animal invertebrado  
que transfere de forma ativa um agente etiológico de uma fonte de infecção a um novo  susceptível, 
são as doenças:  

A) transmitidas por vetores.  
B) transmitidas por animais peçonhentos.  
C) transmitidas por aves.  
D) transmitidas pelo gado.  

 
19 – As doenças que estão intimamente relacionadas com condições inadequadas de saneamento 
são:  

A) meningite e cólera  
B) esquistossomose e cólera  
C) leptospirose e cólera  
D) leptospirose e meningite  

 
20 – Quanto a transmissão da Leptospirose, pode mos afirmar que: 

A) é transmitida pela mordedura do rato. 
B) é transmitida pela mordedura do cachorro. 
C) é transmitida pelo contato com água, solo ou alimento, contaminados pela urina do 

cachorro. 
D) é transmitida pelo contato com água, solo ou alimentos contaminados pela urina do rato. 

 
21 – A prevenção da Dengue tem sido considerada de grande importância nos centros urbanos.  A 
Visita Domiciliar tem um papel importante em virtude de:  
I. eliminar mosquitos adultos.  
II. exterminar criadouros de ovos e larvas.  
III. isolar os vizinhos.  
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IV. medicar os doentes.  
Estão corretos apenas:   

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

  
22 - Nas Américas, os vetores da dengue são mosquitos do gênero Aedes. O mosquito Aedes 
aegypti, além  de transmitir a dengue, também é vetor da:  

A) Febre Amarela.  
B) Doença de Chagas.  
C) Malaria.  
D) Leishmaniose.  

 
23 – O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical, encontrada em todo mundo, entre as 
latitudes  35ºN e 35ºS. Embora a espécie tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes têm sido 
achados  esporádicos apenas durante a estação quente, não sobrevivendo ao inverno. A larva do 
Aedes aegypti,  mosquito transmissor da dengue, desenvolve-se em água:  

A) Suja e corrente.  
B) Parada e limpa.  
C) Suja e parada.  
D) Salgada e limpa.  

 
24 – Quanto ao conceito de agente etiológico é CORRETO afirmar:  

A) É a penetração e desenvolvimento, ou multiplicação de um agente infeccioso no homem ou 
animal.  

B) É o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes na superfície do corpo. 
Pode-se dizer  também que uma área ou local está infestado de artrópodes e roedores.  

C) É o animal vertebrado que abriga o agente etiológico e o elimina para o meio exterior.  
  D) É o causador ou responsável pela doença. Este pode ser: bactéria, vírus, fungo, 
protozoário, rickéttsia, chlamydia, ectoparasito e endoparasito.  
 
25 – Ao Agente de Endemias compete: 

A)efetuar visitas a residências, estabelecimentos comerciais, industriais e/ou outros lugares 
determinados para colher amostras, colocar armadilhas e orientar os proprietários, evitando a 
proliferação de vetores transmissores de doenças.  

B)executar atividades administrativas para o controle de vetores, sendo dispensado da coleta 
de amostras e aplicação de larvicidas. 

C)auxiliar, por meio de inspeção de florestas e matas, o controle dos desbastes da vegetação, 
a fim de verificar a origem de algum possível foco de vetores transmissores da doença. 

D)determinar o levantamento e o reconhecimento de locais com água parada, bem como 
proibir a existência dos mesmos. 

 
 
26- O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, consiste 
no conjunto de ações e de: 

A) Serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos públicos e instituições 
privadas municipais em todo o Brasil. 

B) 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. 
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C) Serviços de saúde e de proteção ambiental de iniciativa do governo federal e 
operacionalizados pelos governos municipais. 

D) Serviços de saúde e bem-estar social, prestados por órgãos públicos e instituições 
privadas nas esferas federal, estaduais e municipais. 
 
27- No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), estão incluídas ações: 
I- De vigilância sanitária. 
II- De vigilância epidemiológica. 
III- De saúde do trabalhador. 
Assinale a alternativa que contém as ações que 
estão incluídas no campo do SUS: 

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

 
28 - Os Equipamentos de Proteção Individual têm como finalidade: 

A) Proteger e garantir a saúde mental do trabalhador que realiza atividades estressantes. 
B) Proteger o trabalhador e impedir que realize atividades que representem riscos potenciais 

à sua saúde psíquica. 
C) Proteger a integridade física do trabalhador durante a realização de atividades em que haja 

riscos potenciais à sua pessoa. 
D) Proteger o trabalhador e evitar que fique longos períodos em exposição ao ar livre. 

 
29 - Assinale a alternativa incorreta: 

A) O homem é o único hospedeiro dos carrapatos.  
B) Os ovos de carrapatos são postados no solo, são esféricos, pequenos e de coloração  

castanha.  
C) O carrapato é vetor da febre maculosa.  
D) Manejo de vegetação (limpeza, poda, etc), aplicação de acaricida, uso de repelentes antes  

de entrar em capoeiras, pastos, etc, uso de carrapaticida, são meios de controle dos carrapatos.  
 

30-  Os escorpiões são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos 
ou baratas, apresentam hábitos noturnos escondendo-se em:  

A) Ambientes sem sujidade.  
B) Durante o dia sob pedras, troncos, dormentes de linha de trem, em entulhos, telhas ou 

tijolos.  
C) Ar livre.  
D) Todas as alternativas estão incorretas.  

 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31– A energia mais limpa do mundo, disponível em diversos lugares e considerada uma boa 
alternativa às energias não-renováveis é a energia eólica. Esta energia é gerada a partir de: 

A) energia solar. 
B) água. 
C) vento. 
D) energia nuclear. 
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32 – O país que sediará as Olimpíadas de 2016 é: 

a) Estados Unidos. 
b) Brasil. 
c) China. 
d) Inglaterra. 

 
33 – Sobre o perfil profissional desejável para os dias atuais, são corretas as afirmativas, EXCETO: 

a) desvalorizar a formação superior. 
b) enfrentar desafios éticos, sociais, culturais e ambientais. 
c) atualizar-se constantemente. 
d) dominar as novas tecnologias. 

 

 

34- O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve presente nos noticiários com grande destaque 
em virtude da aprovação de uma legislação que gerou grande polêmica. 
Assinale a alternativa que a identifica. 

A) A legalização da produção, distribuição e venda de maconha, sob controle do Estado. 
B) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado autorizado pelo Ministério da Saúde 

Pública, o controle da produção, distribuição e venda de maconha. 
C) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses de drogas pesadas 

(cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas em estabelecimentos do Estado. 
D) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda de maconha, em qualquer quantidade, desde 

que o comprador se identifique e tenha idade superior a 16 anos. 

 
35- O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela Organização Mundial de Saúde  
(OMS) em 1988. Este dia é comemorado internacionalmente em qual data?  

A) 02 de outubro.  
B) 22 de novembro.  
C) 01 de dezembro.  
D) 01 de outubro.  

 
 

36-O atual ministro da saúde é médico sanitarista e doutor em Saúde Coletiva, professor 
universitário, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em saúde, foi nomeado ministro em 
Fevereiro de 2014. O seu nome é: 

A) Arthur Chioro  
B) José Serra 
C) Alexandre Padilha 
D) Guido Mantega 

 
37- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga algumas das praias mais 
concorridas de Santa Catarina e do Brasil.Tem como principais atividades econômicas a pesca e o 
turismo e comemora o seu aniversário no dia:  

A) 21 de Dezembro 
B) 11 de Janeiro 
C) 25 de Abril 
D) 13 de Outubro 
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38- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que o número de 
infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O estudo do programa das Nações 
Unidas que coordena a campanha de combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, 
a queda do número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre o vírus 
[causador da doença].  

A) HIV 
B) Hepatite 
C) Febre amarela 
D) Varíola 

 
 
39- No ano de 2013, o governo anunciou um programa bastante polêmico que tem em uma de suas 
propostas a vinda de profissionais de Cuba. Qual o profissional? E qual o nome do programa? 

A) Enfermeiro – Mais Saúde 
B) Médico – Mais Saúde 
C) Médico – Mais Médicos 
D) Dentista – Brasil Sorridente  

 
 

 
40-A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às 
crianças, jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, 
intimidação, chantagem perante o outro.  

  
Esta Lei diz respeito:   

A) ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.  

B) Lei dos Crimes da Internet.  

C) Programa de Combate ao Bullying.  

D) Plano Nacional da Educação.  

 
 
 

 
 
 

 


