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EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

AGENTE DA DENGUE
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 4

Indique a opção que preenche corretamente os
espaços da frase a seguir.

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de
um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê,
férias e pés recebem acento gráfico porque são,
respectivamente:

_____ vida ensina _____ todos que ____ tempo para ir
____ luta e tempo para descansar.

a) oxítona tônica terminada em e; paroxítona terminada
em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.

a) A – a – à – há

b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em as; e oxítona terminada em s.

QUESTÃO 1

b) A – a – há – à

c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em ditongo; e monossílaba tônica
terminada em es.

c) À – a – há – à
d) A – a – há – a
QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção
correta quanto à concordância (nominal ou verbal).
I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre
Coreia do Sul e Coreia do Norte.
IV. “Proibido Entrada”.
a) Todas as frases apresentam erro quanto à
concordância.
b) I, II estão corretas quanto à concordância.

d) todas recebem acento porque são palavras
pronunciadas fortes.
QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias
expressam as conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.
I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga
se acalmava.
II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta
prova.
IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente
sobre o concurso público.

c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
d) III e IV estão corretas quanto à concordância.
QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a
seguir?
“Quando teve certeza de que ninguém os via,
enlaçou-o.”
a) Há três orações.
b) Há duas orações.
c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas
uma oração.
d) Como há quatro verbos no período, há quatro
orações.

a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade
– temporalidade.
b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade –
temporalidade.
c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade
– finalidade.
d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade –
temporalidade.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

Aplicado a juros simples de 2% a.m., quanto tempo
um capital de $ 6.4000,00 leva para produzir $
1.152,00 de juros?
a) 10 meses.

c) 9 meses e 15 dias.

b) a segunda transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

d) 8 meses.

c) as duas têm sempre o mesmo preço.
QUESTÃO 7

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês.
A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20
pares a mais que no mês anterior durante um ano.
Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final
de dezembro?

b) 8.000.

O lucro de uma empresa é dado por

b) o lucro é máximo para x igual a 20.

d) 7.360.
QUESTÃO 8

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por
dia. Para isso, conta com um reservatório de forma
cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por
quanto tempo, aproximadamente , o reservatório
poderá abastecer essa comunidade?

d) 428 dias.

QUESTÃO 10

a) o lucro é positivo para x maior que 20.

c) 6.360.

c) 628 dias.

d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira,
para o comerciante, é melhor que o da segunda.

, onde x é a quantidade
vendida. Assim, podemos afirmar que:

a) 7.950.

b) 500 dias.

Para transportar uma certa mercadoria, um
comerciante consultou duas transportadoras. A
primeira cobrou R$ 15,00 por quilômetro rodado. A
segunda cobrou uma parcela fixa de R$ 30,00 mais
R$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos
afirmar corretamente que:
a) a primeira transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

b) 9 meses.

a) 150 dias.

QUESTÃO 9

c) o lucro é positivo para x entre 5 e 20.
d) o lucro é máximo para x igual a 3.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:
a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão e contratos de emprego
público.
b) cargos de provimento em comissão, contratos
temporários e contratos de emprego público.
c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos
temporários e contratos de emprego público.
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QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer sobre posse e exercício:
a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de convocação.
b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em
diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes
ao cargo ocupado.
c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração
específica.

d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão, contratos temporários e
contratos de emprego público.

d) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial, sendo que qualquer
deficiência afastará a possibilidade de exercício,
mesmo para agentes políticos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se
de:

a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.
d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.

a) recondução.
b) readaptação.
c) reintegração.
d) reversão.
QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto
dizer que é de competência privativa do Município:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas com deficiência e transtornos
mentais.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança no trânsito.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta. A dengue é causada
por um vírus RNA, arbovírus do gênero Flavivirus,
pertencente à família Flaviviridae. Até o ano 2016
eram conhecidos quatro sorotipos:
a) RNAD 1, RNAD 2, RNAD 3, RNAD 4.
b) RNAD A, RNAD B, RNAD C, RNAD D.
c) DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4.
d) DENG 1, DENG 2, DENG 3 e DENG 4.
QUESTÃO 17

Nos últimos 50 anos, a incidência de dengue
aumentou 30 vezes, expandindo-se sobre a
geografia de novos países, e na presente década,
para pequenas cidades e áreas rurais. Estima-se
que ocorram, anualmente, de 50 a 100 milhões de
infecções por dengue e que aproximados 2,5 bilhões
de pessoas vivam em países onde a dengue é
endêmica. Sobre o modo de transmissão da dengue,
indique a alternativa incorreta.
a) A principal forma de transmissão de dengue se faz
pela picada de fêmeas infectadas de A. aegypti.
b) A dengue também pode ser transmitida por via
transfusional.
c) Foram registrados casos de transmissão vertical para
a dengue.
d) Para dengue, a transmissão por via transfusional é
comum, se atendidos os protocolos recomendados.
QUESTÃO 18

A transmissão da dengue compreende dois ciclos:
um intrínseco, que sucede no ser humano, e outro
extrínseco, no vetor. Sobre esses ciclos, as alternativas
a seguir tratam do período de incubação, exceto:
a) O período de incubação intrínseco da dengue
ocorre, em média, de 5 a 6 dias, e varia de 4 a 10 dias.
b) Após o período de incubação intrínseco, inicia-se
o período de viremia (geralmente de um dia antes do
aparecimento da febre até o 6º dia da doença).
c) O vetor pode se infectar ao picar uma pessoa
virêmica, iniciando o período de incubação extrínseco,
que varia de 8 a 12 dias.

d) O período de incubação extrínseco não é
influenciado por fatores ambientais, como, por
exemplo, a temperatura.
QUESTÃO 19

Os vetores são seres vivos que veiculam o agente
desde o reservatório até o hospedeiro potencial,
e seu combate é fator primordial em relação à
prevenção de agravos. Em relação aos vetores,
assinale a alternativa que não indica uma doença
transmitida por um vetor.
a) Sarampo.
b) Dengue.
c) Chikungunya.
d) Leishmaniose.
QUESTÃO 20

No período entre 2002 e 2014, a dengue se
consolidou como um dos maiores desafios da Saúde
Pública no Brasil. Sobre a dengue é incorreto afirmar:
a) A dengue só pode ser transmitida pelo vetor Aedes
aegypti.
b) Aedes albopictus é o vetor de manutenção da
dengue em alguns países.
c) A espécie Aedes aegypti é a mais importante na
transmissão de dengue, no Brasil, e também pode
ser transmissora do vírus da febre amarela em áreas
urbanas.
d) O indivíduo não percebe a picada do mosquito, pois
no momento não possui reações alérgicas, como dor
ou prurido.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Compete à vigilância epidemiológica acompanhar
sistematicamente a evolução temporal da incidência
de dengue, e tem como objetivos:

O vetor é o único elo vulnerável da cadeia de
transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika, de
forma que o controle da incidência está centrado
na redução da densidade de infestação pelo Aedes.
Analise as assertivas relativas aos períodos não
epidêmicos.

I. Investigar oportunamente os óbitos suspeitos ou
confirmados de dengue, Chikungunya e Zika.
II. Reduzir a magnitude de ocorrência de dengue, por
meio da identificação precoce de áreas com maior
número de casos.
III. Avaliar a efetividade dos programas de prevenção
e controle, bem como apoiar estudos e pesquisas
voltadas ao aprimoramento da vigilância e controle.
IV. Construir, manter e alimentar sistemas de
informações sobre a dengue é atividade privativa do
agente de dengue.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativa(s) correta(s) é:
a) I e IV.

I. Esse é o momento ideal para a adoção de medidas
que visem impedir epidemias futuras. É fundamental
que a inspeção dos depósitos de difícil acesso seja
realizada como uma rotina, devendo-se adotar uma
estratégia diferenciada para essa inspeção.
II. Uma vez identificados os criadouros do vetor, as
atividades de rotina voltam-se para a redução desses
depósitos,
empregando-se,
preferencialmente,
métodos mecânicos.
III. Os larvicidas, quando indicados, devem ser
utilizados somente nos recipientes que possam ser
removidos, cobertos ou manipulados de forma que se
tornem incapazes de permitir a reprodução do vetor.
IV. Ações de rotina contribuem para a redução da
infestação por Aedes aegypti, porém não previnem a
reintrodução em outras áreas.

b) II e IV.
c) II, III e IV.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:

d) I, II e III.
QUESTÃO 22

O objetivo da vigilância é monitorar a introdução
do Aedes, procurando detectar seus focos
precocemente, debelá-los em tempo hábil e fazer
a vigilância de casos suspeitos de acordo com as
definições preconizadas. A respeito das atividades
que devem ser realizadas, assinale a alternativa
incorreta:
a) Não se faz necessária a notificação imediata dos
casos suspeitos às instâncias envolvidas na prevenção
e controle da dengue.
b) Investigar o caso suspeito, para detectar o local
provável de infecção.
c) No caso de suspeita de autoctonia, solicitar à equipe
uma pesquisa de Aedes aegypti na área (armadilhas
de oviposição; coletas de adulto por aspiração ou por
armadilhas, entre outras).
d) Monitorar índices de infestação, para identificação
das áreas de maior risco para a introdução dos vírus.

a) I e II. 			

b) I e IV.

c) I, II e III. 		

d) II, III e IV.
QUESTÃO 24

Assinale V para verdadeiro e F para falso nas
afirmações a seguir. Em períodos epidêmicos do
vetor Aedes aegypti medidas diferenciadas devem
ser adotadas conforme a situação epidemiológica,
sendo recomendada a intensificação de atividades
de controle, como:
( ) delimitação dos quarteirões a serem trabalhados
dentro da área de transmissão.
( ) avaliação dos indicadores operacionais na área
delimitada referentes ao período anterior (última
visita realizada, criadouros predominantes, índice de
pendência e execução do controle vetorial nos pontos
de maior concentração de criadouros).
( ) realização de atividades de eliminação mecânica
e tratamento de criadouros, redução de pendência e
bloqueio focal nas áreas delimitadas com o objetivo
de trabalhar cada área em, no máximo, um ano.
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( ) Priorização da supervisão na área estabelecida.
( ) Não é necessária a realização de mutirão de limpeza
com a comunidade e serviços de limpeza urbana na
área delimitada.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta, de cima para baixo.
a) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 26

O Agente de Combate às Endemias é o profissional
que trabalha vinculado a uma equipe de vigilância
em saúde, mas que deve atuar de forma conjunta
com a equipe de Atenção Básica sempre que possível.
Em conformidade com as diretrizes do SUS, o Agente
de Combate às Endemias tem como atribuição o
exercício das seguintes atividades, exceto:
a) Desenvolver ações educativas e de mobilização
da comunidade relativas ao controle das doenças/
agravos.

b) V – V – V – V – F.
c) V – V – F – V – F.

b) Executar ações de controle de doenças/agravos
interagindo com os Agentes Comunitários de Saúde e
Equipe de Atenção Básica.

d) V – F – F – V – V.
QUESTÃO 25

O Agente de Combate às Endemias, em
conformidade com as diretrizes do SUS, tem
como responsabilidade prestar informações sobre
medidas de prevenção pessoal. Dentre as medidas
de prevenção pessoal à Dengue, destacam-se:
I. Em áreas de infestação a indicação é limitar contato
com o ambiente externo.
II. Indica-se a utilização de repelentes em conformidade
com as instruções do rótulo.
III. Para a redução de picadas por mosquitos em
ambientes fechados não é recomendado o uso
de inseticidas domésticos em aerossol, espiral ou
vaporizador.

c) Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e
encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde
de referência e comunicar o fato ao responsável pela
unidade de saúde.
d) Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e
agente transmissor de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva não é de responsabilidade do
Agente de Combate às Endemias.
QUESTÃO 27

O mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti,
apresenta um ciclo de evolução divido em quatro
fases. Assinale a alternativa que apresenta a ordem
correta do ciclo do mosquito Aedes aegypti.
a) Ovo – Larva – Pupa – Adulto.

IV. Orienta-se a utilização de roupas que minimizem a
exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos
são mais ativos.

b) Ovo – Pupa – Larva – Adulto.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:

d) Ovo – Adulto – Larva – Pupa.

a) I e II.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.

c) Ovo – Larva – Adulto – Pupa.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Compete ao Agente de Combate às Endemias
realizar orientações sobre medidas para prevenção
da Dengue. Dentre as informações a seguir indique
qual orientação é incorreta.

Doenças infecciosas ou transmissíveis caracterizamse por serem desencadeadas por agente infeccioso
específico, que pode migrar do organismo parasitado
para o sadio, havendo ou não fase intermediária no
ambiente. Não se refere a uma doença transmissível:

a) Evite o uso de pratos nos vasos de plantas.
b) Caso opte pela utilização de vaso nas plantas, deixe
acumular água nestes e nos xaxins.
c) Lave os bebedouros de animais com escova, esponja
ou bucha, trocando a água, ao menos, uma vez por
semana.
d) Não deixe qualquer depósito de água sem estar
bem fechado (ex.: potes, tambores, filtros, tanques e
outros).
QUESTÃO 29

A Lei n. 8.080 (Publicada no Diário Oficial da União de
19 de setembro de 1990) dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
No que diz respeito aos princípios e diretrizes que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
opções a seguir.
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie.
III. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
IV. 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.
Analise as alternativas e indique a opção correta:
a) Apenas as opções I e II estão corretas.
b) Apenas as opções II e IV estão corretas.
c) Apenas as opções I, II e III estão corretas.
d) Todas as opções estão corretas.

a) Dengue.
b) Diabetes.
c) Febre amarela.
d) Chikungunya.
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