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CADERNO DE
PROVAS

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova.
2. Este Caderno de Provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.
3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, há apenas 1 (uma) adequada ao enunciado.
4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado no
canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substituição.
Não caberão reclamações posteriores nesse sentido.
5. Leia as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou
preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas.
6. A duração máxima da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 90 (noventa) minutos do
início desta.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas e o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.
9. Você poderá levar a folha de rascunho que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-a EXCLUSIVAMENTE para
a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.
10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da embalagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis,
lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material
transparente, e, ainda, equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop,
ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos.
11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal,
nem se comunique com outros candidatos ou terceiros.
12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só
vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas em envelope próprio e lacrado e assinarem o Termo
de Encerramento.

UNILAVRAS Concursos

do cresci um pouco, era ela a tia quem me dava dinheiro escondido.
Não sei que dia ela nasceu, nem que dia morreu.
Não soube do funeral. Penso em pesquisar essas
datas, mas já não importam. O tempo é somente
uma abstração. E o amor é memória. E a memória
não perece.
Ela cuidou de mim e ainda cuida. Eterna.

Língua Portuguesa
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1
a 10.
Tia Marina
Daniela Piroli Cabral

Disponível em: <https://blogs.uai.com.br/mirante/
2020/08/19/tia-marina/>. Acesso em 19 ago. 2020

A sua imagem aparece inequívoca nos meus sonhos da madrugada de domingo. Acordo feliz, me
sentindo protegida. Tia Marina, que rezava o terço e
tinha um pálido pôster do papa João Paulo II na parede, “apareceu” para mim. Tia Marina foi um anjo
para mim.
Ela era irmã do meu avô paterno, mas só soube
disso quando cresci e ela já tinha partido deste mundo. Chamava ela de “tia” por puro afeto, sem entender a lógica das relações de parentesco.
Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da
maternidade. Amor genuíno e doação. Ela cuidou de
mim durante minha infância e eternizou muitas das
boas lembranças que carrego comigo.
Na minha visão infantil, era difícil saber quantos
anos ela tinha, se era velha ou jovem como eu. Na
verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.
Na minha memória, lembro da sua voz suave,
meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.
Seu olhar amoroso e atento. Sempre vestida com
seus longos e discretos vestidos de botão, seu cheiro
de pó de arroz. Quase consigo senti-lo.
Muito simples e calma, acho que ela tinha
um “quê” de atrevida, divertida. Ela me cantou “se
essa rua fosse minha”, “fonte do tororó” e “boi da
cara preta”. Ela também me ensinou que estalar os
dedos das mãos faz engrossar as juntas. E eu aprendi
rápido, vendo os seus dedos mínimos tortos pela
artrose, acreditando que eles tinham ficado daquele
jeito por terem passado uma vida inteira sendo estalados.
Ela morava no centro da cidade, no edifício Itatiaia, em plena praça Rui Barbosa. A memória é muito
vívida. As visitas à casa dela nos finais de semana
tinham gosto de “Guaraná Antártica” e chocolate “Diamante Negro”. [...] De vez em quando cheiravam a suspiro caseiro.
Quando ia à minha casa, Tia Marina me acompanhava até a papelaria para comprar papéis de carta,
adesivos, canetinhas ou qualquer outra bugiganga
que justificasse o nosso passeio a pé pela rua. Quan-

QUESTÃO 1) Dentre as alternativas que se seguem, os

trechos destacados apresentam a descrição como
tipo texto predominante, exceto:
A) “Na minha visão infantil, era difícil saber quantos

anos ela tinha, se era velha ou jovem como eu. Na
verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
B) “Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da
maternidade. Amor genuíno e doação. Ela cuidou de
mim durante minha infância e eternizou muitas das
boas lembranças que carrego comigo.”
C) “Na minha memória, lembro da sua voz suave,
meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.
Seu olhar amoroso e atento.”
D) “Penso em pesquisar essas datas, mas já não importam. O tempo é somente uma abstração. E o
amor é memória. E a memória não perece.”
QUESTÃO 2) Na frase: “Ela não teve filhos, mas sabia

de cor a receita da maternidade.”, fica subentendida
a ideia de que Tia Marina era uma mulher que
A) sabia lidar com crianças e isso se demonstra pelo

cuidado que tinha em relação à sobrinha.
B) não gostava de conversar com adultos, haja vista a
sugestão de que ela era atrevida e divertida.
C) cultivava a sabedoria popular, já que sabia ensinar
cantigas infantis à sobrinha.
D) era religiosa, e isso se expressa pela informação de
que ela rezava o terço.
QUESTÃO 3) No trecho “De vez em quando cheiravam a
suspiro caseiro.” (7º parágrafo), a expressão “cheiravam a
suspiro caseiro” faz referência
A) à memória da autora.
B) às visitas à casa de Tia Marina.
C) ao “Guaraná Antártica”.
D) ao chocolate “Diamante Negro”.
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QUESTÃO 4) Assinale a alternativa em que o emprego

A) “Ela morava no centro da cidade, no edifício Itati-

do termo entre colchetes em lugar daquele destacado não implica substancial mudança de sentido.

aia, em plena praça Rui Barbosa.”
B) “Ela era irmã do meu avô paterno [...]”.
C) “[...] era ela a tia quem me dava dinheiro escondido”.
D) “Chamava ela de “tia” por puro afeto [...]”.

A) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia

[importância], acreditava que éramos duas crianças,
ela e eu.”
B) “A memória é muito vívida [opaca].”
C) “Muito simples e calma, acho que ela tinha
um ‘quê’ [jeito] de atrevida, divertida.”
D) “E a memória não perece [permanece].”

QUESTÃO 9) Em relação à colocação pronominal, o

emprego da ênclise, em situação comunicativa formal, deveria ser observado no trecho:
A) “Ela também me ensinou que estalar os dedos das

QUESTÃO 5) Em relação à intenção a ele relacionada,

mãos faz engrossar as juntas.”
B) “Acordo feliz, me sentindo protegida.”
C) “Ela me cantou ‘se essa rua fosse minha’, ‘fonte do
tororó’ e ‘boi da cara preta’.”
D) “Quando ia à minha casa, Tia Marina me acompanhava até a papelaria [...]”.

o texto visa
A) convidar o leitor a não só explorar as memórias da

autora como também expressar as suas.
B) caracterizar a partir de um viés memorialístico e
de maneira emotiva a Tia Marina.
C) narrar as experiências vividas ao lado de Tia Marina ao longo da adolescência da autora.
D) explicar a natureza maternal de Tia Marina a partir
das ações dessa personagem tão cara à autora.

QUESTÃO 10) Assinale a alternativa que sugere, em

razão do verbo empregado, a noção de continuidade
da ação no passado.
A) “Na minha memória, lembro da sua voz suave,

QUESTÃO 6) Assinale a alternativa em que a palavra

meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.”
B) “E eu aprendi rápido [...].”
C) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
D) “Penso em pesquisar essas datas, mas já não importam.”

‘que’ sublinhada enquadra-se em classe gramatical
diferente das demais.
A) “Tia Marina, que rezava o terço e tinha um pálido

pôster do papa João Paulo II na parede, “apareceu”
para mim.”
B) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
C) “Ela também me ensinou que estalar os dedos das
mãos faz engrossar as juntas.”
D) “Muito simples e calma, acho que ela tinha um
“quê” de atrevida, divertida.”

Matemática
QUESTÃO 11) Sabe-se que o quadrado de um número

é igual a esse mesmo número menos seis unidades.
Nessas condições, dentre os itens a seguir, esse número só pode ser

QUESTÃO 7) De natureza informal e adequada à situa-

ção de produção, a linguagem empregada no texto
apresenta desvios gramaticais em relação àquilo que
seria exigido em situação comunicativa formal. Assinale a alternativa em que se verifica um desvio em
relação à regência verbal.

A) 4.
B) -3.
C) 2.
D) -2.

A) “Quase consigo senti-lo.”
B) “Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da

maternidade.”
C) “Na minha memória, lembro da sua voz suave [...]”
D) “Ela cuidou de mim durante minha infância [...]”
QUESTÃO 8) Assinale a alternativa em que, em situa-

QUESTÃO 12) Na "Auto Escola Motoristas Contentes",

ção comunicativa formal, o pronome reto deveria ser
substituído por um pronome oblíquo.

só é permitido matricular-se para adquirir carteira
nacional de habilitação (para carro, moto ou ônibus)
a partir dos 18 anos. No entanto, no dia em que você
completa os 18 anos ainda não pode se matricular,
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pois deve esperar até o dia seguinte ao seu aniversário. Qual dos itens a seguir melhor representa essa
relação, supondo que a idade máxima para se matricular seja de 100 anos?

Saúde Pública
QUESTÃO 16) A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de

1990, dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O SUS conta, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com instâncias colegiadas. A Conferência de Saúde é uma das instâncias colegiadas e
acontece a cada

A) [18,100[
B) ]18,100[
C) ]18,100]
D) [18,100]

A) 4 anos.
B) 2 anos.
C) 1 ano.
D) 3 anos.

QUESTÃO 13) O dono de um grande restaurante calcu-

la que receberá 54000 clientes no próximo ano. Ele
sabe que cada cliente sempre come uma média de
500 gramas nesse restaurante. Sendo assim, o total
de alimentos necessários para receber os 54000 clientes representa, em média,

QUESTÃO 17) O Conselho de Saúde é órgão colegiado

em caráter permanente e deliberativo. Quanto à
composição do Conselho de Saúde, assinale a opção
incorreta.

A) 27 toneladas.
B) 2,7 toneladas.
C) 0,27 tonelada.
D) 0,027 tonelada.

A) Representantes do Governo
B) Profissionais da Saúde
C) Usuários
D) Qualquer Serviço Privado de Saúde
QUESTÃO 18) Como forma de garantir a coordenação

QUESTÃO 14) Um professor de Matemática irá dividir

do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das
equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se
que a Estratégia Saúde da Família atenda uma população adscrita com número de pessoas. Assinale a
alternativa correta.

a classe em duplas para a realização de uma atividade, não importando a ordem dessas duplas. Rapidamente, ele percebe que há 10 possíveis formas de se
agrupar esses estudantes. Ou seja, na classe há
A) 20 estudantes.
B) 15 estudantes.
C) 10 estudantes.
D) 5 estudantes.

A) 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu

território.
B) 3.000 a 4.000 pessoas, localizada dentro do seu
território.
C) 2.500 a 3.800 pessoas, localizada dentro do seu
território.
D) 2.000 a 4.500 pessoas, localizada dentro do seu
território.

QUESTÃO 15) Se a soma dos infinitos termos da se-

quência (z, z/2, z/4, z/8, z/16, z/32, ...) é igual a 6,
então z vale

QUESTÃO 19) De acordo com a Política Nacional de

Atenção Básica, Portaria 2436, são Diretrizes da
Atenção Básica, exceto:

A) 3.
B) 2,5.
C) 2.
D) 1,5.

A) regionalização e hierarquização.
B) territorialização.
C) população adscrita.
D) equidade.
QUESTÃO 20) A Política Nacional de Atenção Básica

define as atribuições dos membros da Equipe de
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Atenção Básica, portanto são atribuições comuns a
todos os profissionais, exceto:

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

A) participar do processo de territorialização e mape-

amento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
B) manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos no sistema de informação indicado
pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática,
os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas no
planejamento local.
C) realizar o cuidado da saúde da população adscrita,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e,
quando necessário, no domicílio e não incluir os demais espaços comunitários.
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos
de notificação compulsória e de outros agravos e
situações de importância local.

QUESTÃO 22) Os Agentes de Combate a Endemias

(ACE) trabalham em contato direto com a população,
portanto são fundamentais no controle de endemias
e devem trabalhar de forma integrada às equipes de
atenção básica na Estratégia Saúde da Família. Conforme regulamentação da profissão de Agente de
Combate a Endemias, realizada através da Lei no
13.595, de 5 de janeiro de 2018, assinale a alternativa incorreta.
A) Realiza visitas domiciliares detalhando-as através

da coleta e registro de dados relativos à suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento
das ações de saúde.
B) Exerce atividades de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente
Comunitário de Saúde e a Equipe de Atenção Básica.
C) Identifica casos suspeitos de doenças e agravos à
saúde e encaminha, quando indicado, para a unidade
de saúde de referência, comunicando o fato à autoridade sanitária responsável.
D) Realiza ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças.

Conhecimentos Específicos

QUESTÃO 21) Por meio da Constituição de 1988 foi

possível universalizar o acesso aos serviços de saúde
pública instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS),
que descentralizou e democratizou a gestão.

QUESTÃO 23) O financiamento da Atenção Básica deve

ser tripartite. No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações
de atenção básica à saúde compõe o Bloco de Financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do
Bloco de Financiamento de Investimento. O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos à
Atenção Básica (AB) diante das seguintes situações
exceto:

Analise as afirmativas abaixo relacionadas as diretrizes do SUS:
I. Na descentralização ocorre a redistribuição das
responsabilidades quanto as ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo.
II. Entendem-se por integralidade as ações de saúde
combinadas e voltadas para a prevenção e cura
atendendo o indivíduo integralmente somente nos
níveis de baixa e média complexidade.
III. A regionalização orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde, o que possibilita a constituição de sistemas regionais com a participação dos três entes federados (municípios, estado e
união) visando garantir a integralidade da atenção;
IV. A universalização de acesso garante que todas as
pessoas têm direito ao atendimento.

A) se através de auditoria federal, estadual e munici-

pal for constatado malversação ou desvio de finalidade na utilização dos recursos.
B) em caso de descumprimento da carga horária
mínima prevista para os profissionais das equipes.
C) se ocorrer a ausência, por um período superior a
60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as equipes mínimas da Atenção Básica.
D) quando o Município não elaborar e implementar o
Plano Municipal de Saúde.
QUESTÃO 24) Em 2019, foram notificados 1.484.106

casos prováveis de dengue no país. O mosquito necessita de água para seu ciclo de vida, por isso o número dos mosquitos aumenta nos meses chuvosos,

Está correto o que se afirma em
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aumentando também o número de casos da doença.
Para evitar a transmissão da dengue, portanto é importante evitar a proliferação do mosquito. No controle endêmico da dengue, são atividades do Agente
de Controle de Endemias, exceto:

D) Nesse princípio as decisões da gestão não interfe-

rem na atenção à saúde e através dele é possível
construir redes solidárias interativas, tendo profissionais da saúde e os gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde.

A) realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levan-

QUESTÃO 26) Relacione a primeira coluna com a se-

tamento de índices e descobrimento de focos, bem
como em armadilhas e em pontos estratégicos, conforme orientação técnica.
B) realizar visita domiciliar bimestral em 100% dos
imóveis, encaminhando os casos suspeitos para a
Atenção Secundária em Saúde e acompanhar os casos confirmados. Ao encontrar obstáculos nas suas
visitas domiciliares, deve comunicar ao supervisor.
C) orientar os moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros.
D) atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do
reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos
estratégicos (PE).

gunda:
A. É uma doença de veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em
contato com águas superficiais onde existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando cercárias.
B. Doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium, caracterizada por
febre alta acompanhada de calafrios, suores e cefaleia, que ocorrem em padrões cíclicos, a depender da
espécie do parasito infectante.
C. É uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e
da córnea - uma ceratoconjuntivite recidivante, cujo
agente etiológico é a bactéria Chlamydia trachomatis.
D. A febre é o primeiro sintoma, sendo geralmente
alta (39° a 40°C), com início abrupto, associada à
cefaleia, prostração, mialgia, artralgia, dor retro orbitária, exantema maculopapular e acompanhado ou
não de prurido.

QUESTÃO 25) A Política Nacional de Humanização

(PNH) tem como objetivo efetivar os princípios do
SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão,
garantindo qualidade à saúde pública no Brasil. A
PNH deve fazer parte de todas as políticas e programas do SUS, estimulando a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários resultando em uma
melhor forma de cuidar e organizando o trabalho. Em
relação ao princípio da PNH de Indissociabilidade
entre atenção e gestão, assinale a alternativa que
apresenta a definição desse princípio.

(
(
(
(

) Malária.
) Dengue Clássico.
)Tracoma.
) Esquistossomose.

A) Nesse princípio as decisões da gestão interferem

na atenção à saúde diretamente. Portanto, trabalhadores e usuários devem estar a par da gestão dos
serviços e da rede de saúde e contribuir ativamente
no processo de tomada de decisão nas organizações
de saúde e nas ações de saúde coletiva. O cuidado e
a assistência em saúde não são de responsabilidade
restrita à equipe de saúde. O usuário e a sua rede
sociofamiliar devem também se corresponsabilizar
pelo autocuidado nos tratamentos, sendo protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes
são caros.
B) Consiste em dar autonomia aos sujeitos e ao coletivo, centralizando a gestão e atenção, tornando-a
menos concreta se construída com as pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades.
C) Reconhece que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência
daquele que é assistido, pois estes saberes juntos,
podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta:
A) C, D, B, A.
B) A, D, C, B.
C) B, D, C, A.
D) A, C, B, D.
QUESTÃO 27) Atualmente o controle da dengue tem

sido um desafio e envolve uma atividade complexa.
Diversos fatores como: o surgimento de aglomerados
urbanos, condições inadequadas de habitação, o
abastecimento irregular de água, resíduos espalhados em local impróprio, o crescente trânsito de pessoas e cargas entre países e as mudanças climáticas
provocadas pelo aquecimento global promovem
manutenção e dispersão tanto da doença quanto de
seu vetor transmissor.
Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao controle vetorial da dengue.
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I- A caracterização entomológica é o conjunto de
informações relativas ao vetor, tais como sua distribuição geográfica, índices de infestação e depósitos
predominantes. É essencial que essa caracterização
seja constantemente atualizada, para nortear as
ações de controle em qualquer cenário (epidêmico e
não epidêmico).
II- A ovitrampa é uma armadilha utilizada para ovipostura. É um método sensível e econômico para
detectar a presença do vetor, sendo eficiente, em
especial, na detecção precoce de infestações em
áreas onde o mosquito foi eliminado ou recentemente introduzido. As ovitrampas são depósitos de plástico, na cor preta, com capacidade de 500 ml, contendo uma palheta de eucatex para coletar as oviposições das fêmeas. Sua inspeção é mensal, as palhetas são recolhidas e encaminhadas para o laboratório
sendo substituídas por outras.
III- O controle mecânico 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 criadouros, que devem
ser executadas sob a supervisão do Agente de Combate a endemias ou Agente Comunitário de Saúde,
prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
IV- Para o controle do mosquito adulto é realizada a
aplicação espacial a ultra baixo volume (UBV) e aplicação residual, sua função específica é a eliminação
das fêmeas e machos de Aedes aegypti, devendo ser
utilizada somente para bloqueio de transmissão e
para controle de surtos ou epidemias.

( ) Surto é a ocorrência de uma epidemia restrita a
um espaço geográfico circunscrito.
( ) Período de latência é o intervalo de tempo que
transcorre entre a exposição a um agente infeccioso
e o surgimento do primeiro sinal ou sintoma da doença.
( ) Vetor é um inseto ou qualquer portador vivo que
transporta um agente infeccioso desde um indivíduo
ou seus excrementos até um indivíduo suscetível, sua
comida ou seu ambiente imediato.
( ) Zoonose: é uma infecção ou doença infecciosa
transmissível que em condições naturais ocorre entre
animais vertebrados e o homem .
Assinale a alternativa que contém a sequência correta:
A) V, V, V, F, F, V
B) F, F, V, F, V, V
C) V, F, V, F, F, V
D) F, V, V, F, V, V
QUESTÃO 29) Compreende-se por Vigilância em Saúde

o conjunto de ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção, prevenção e
controle das doenças e dos agravos à saúde. Analise
as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta a respeito da vigilância em Saúde:
A) A Vigilância em Saúde compreende: a Vigilância

Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância da
Saúde do Trabalhador, Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância da Situação de Saúde e Promoção da
Saúde.
B) Vigilância em Saúde ambiental consiste em um
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores
de risco ambientais relacionados às doenças ou a
outros agravos à saúde.
C) Vigilância sanitária é o 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) Vigilância da situação de saúde desenvolve ações
de monitoramento contínuo do País, Estado, Região,
Município ou áreas de abrangência de equipes de
atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente.

É correto o que se afirma em
A) I, II e III somente.
B) I, III e IV somente.
C) I e III somente.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 28) Analise as afirmativas abaixo e marque

V, para verdadeiro, ou F, para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) A Epidemia é definida como a presença habitual
de uma doença, dentro dos limites esperados, em
uma determinada área geográfica, por um período
de tempo ilimitado. Pode, também, referir-se à ocorrência usual de uma determinada doença, dentro de
uma área.
( ) A Endemia, por sua vez, é definida como a ocorrência em uma comunidade ou região, de um grupo
de doenças de natureza similar, excedendo claramente a expectativa normal, derivada de uma fonte
comum de propagação.
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UNILAVRAS Concursos
QUESTÃO 30) Relacione os itens abaixo às lacunas que

a eles se seguem.
I) Infecção viral aguda do sistema respiratório, de
elevada transmissibilidade e distribuição global. Um
indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da
vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo,
contudo, apresentar-se de forma grave.
II) A transmissão ocorre de forma direta, por meio de
secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar,
falar ou respirar. Daí a elevada contagiosidade da
doença. Também tem sido descrito o contágio por
dispersão de aerossóis com partículas virais no ar, em
ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas.
III) O agente etiológico é o Treponema pallidum, uma
bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas,
de alta patogenicidade.
IV) A anamnese do paciente é fundamental para estabelecer as hipóteses diagnósticas e direcionar a
investigação laboratorial. Deve ser realizada avaliando-se a faixa etária, a história pregressa e a presença
de fatores de risco, como o compartilhamento de
instrumentos para o uso de drogas injetáveis, inaladas ou pipadas, prática sexual não segura, convivência intradomiciliar e intrainstitucional com outros
pacientes.
V) A informação da morte de macaco pode partir de
qualquer cidadão ou instituição e deve ser repassada
para as autoridades de saúde locais das Secretarias
Municipais de Saúde (SMS) ou Unidades Regionais, e
as Secretarias Estaduais de Saúde (SES), que devem
notificar imediatamente (até 24 horas) o nível federal
do Sistema Único de Saúde (SUS).
(
(
(
(
(

) Febre Amarela.
) Sífilis.
) Hepatites.
) Sarampo.
) Influenza

A sequência correta obtida foi
A) V, III, IV, II, I.
B) III, V, I, II, IV.
C) I, II, III, IV, V.
D) II, III, IV, I, V.
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