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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 
Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 
 
Este caderno de prova objetiva contém 25 (VINTE E CINCO) questões, sendo 10 (DEZ) de Língua 
Portuguesa e 15 (QUINZE) de Conhecimentos Específicos (Saúde Pública Coletiva) cada uma 
constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma 
alternativa correta. 

Use como rascunho a Folha de Respostas, reproduzida no final deste caderno.  

Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, 
beep, pagers, entre outros). 

Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D)  

02) A)         B)   C) D)  

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não utilize 
corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 

Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE 
UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada. 

O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das 
respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da 
mesma. 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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 PORTUGUÊS  

 
ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA 

 
Neuda Batista Mendes França 

 

Endemia é a ocorrência frequente de uma doença, geralmente infecciosa, localizada em um 

espaço limitado denominado “faixa endêmica”. Isso quer dizer que endemia é a ocorrência de 

uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local. 

 

Para entender melhor: endemia é a ocorrência de qualquer doença que ocorre apenas em um 

determinado local ou região, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. 

Enquanto a epidemia se espalha por outras localidades, a endemia tem duração contínua, 

porém restrita a uma determinada área. 

No Brasil, existem áreas endêmicas. A título de exemplo, pode ser citada a febre 

amarela comum na Amazônia. No período de infestação da doença, as pessoas que viajam 

para tal região precisam ser vacinadas. A dengue é outro exemplo de endemia, pois são 

registrados focos da doença em um espaço limitado, ou seja, ela não se espalha por toda 

uma região, ocorre apenas onde há incidência do mosquito transmissor da doença. 

Epidemia é a propagação de uma doença endêmica. Epidemia é um surto de agravação de 

uma doença infecciosa e transmissível que existe com frequência em uma comunidade ou 

região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um 

surto epidêmico. Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio (mutação) do 

agente transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente (desconhecido). 

A gripe aviária, por exemplo, é uma doença “nova” que se iniciou como surto epidêmico. 

Assim, a ocorrência de um único caso de uma doença transmissível (ex.: poliomielite) ou o 

primeiro caso de uma doença até então desconhecida na área (ex.: gripe do frango) requerem 

medidas de avaliação e uma investigação completa, pois representam um perigo de 

originarem uma epidemia. 
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Com o tempo e um ambiente estável a ocorrência de doença passa de epidêmica para 

endêmica e depois para esporádica. 

Pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou 

mais continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e 

regiões inteiras. 

Para entender melhor: quando uma doença existe apenas em uma determinada região é 

considerada uma endemia (ou proporções pequenas da doença que não sobrevive em outras 

localidades). Quando a doença é transmitida para outras populações, infesta mais de uma 

cidade ou região, denominamos epidemia. Porém, quando uma epidemia se alastra de forma 

desequilibrada se espalhando pelos continentes, ou pelo mundo, ela é considerada pandemia. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia pode se iniciar com o 

aparecimento de uma nova doença à população, quando o agente infecta os humanos, 

causando doença séria ou quando o agente esparrama facilmente e sustentavelmente entre 

humanos. 

Os critérios de definição de uma pandemia são os seguintes: a doença ou condição, além de 

se espalhar ou matar um grande número de pessoas, deve ser infecciosa. 

Para saber mais: o câncer (responsável por inúmeras mortes) não é considerado uma 

pandemia porque não uma é doença contagiosa, ou seja, não é transmissível. 

Exemplos de Pandemias: AIDS, tuberculose, peste, gripe asiática, gripe espanhola, tifo, etc. 

É importante saber que: o vírus ebola e outras doenças rapidamente letais como a febre de 

Lassa, febre de Vale de Racha, vírus de Marburg, e a febre de hemorragia boliviana são 

doenças altamente contagiosas e mortais com o potencial teórico de se tornar pandemias no 

futuro. 

(Disponível em: <http://www.infoescola.com/doencas/endemia-epidemia-e-pandemia.>.Acesso em: 28 
ago. 2014-Adaptado). 



                                
                                  

 
 

                   

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – PSP  - EDITAL Nº 01/2014 - NÍVEL FUNDAMENTAL 
COMPLETO OU INCOMPLETO 

 
102-  AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 103 a 122 -  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 
4 

ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM ‐ FUNEC 

FAMUC 
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA DE URGÊNCIA 

DE CONTAGEM 

 
1) Este texto pertence ao gênero: 
 

A) Poema; 

B) Artigo; 

C) Reportagem; 

D) Notícia. 

 

2) No fragmento: “Isso poderá ocorrer por causa de um grande desequilíbrio (mutação) do 

agente transmissor da doença ou pelo surgimento de um novo agente (desconhecido).”, a 

palavra mutação pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 

              

A) Mudança; 

B) Transferência; 

C) Ocorrência; 

D) Estágio. 

 

3) Em “ No Brasil, existem áreas endêmicas.”, a expressão destacada indica a ideia de: 

A) Modo; 

B) Tempo; 

C) Lugar; 

D) Dúvida. 

 

  
4) É CORRETO afirmar que, nesse texto, a autora: 

 
A) Descreve meios eficazes de se evitar a transmissão da dengue; 

B) Apresenta estratégias individuais e coletivas para as epidemias e endemias; 

C) Define os conceitos de epidemia, endemia e pandemia; 

D) Apresenta argumentos para explicar o reaparecimento de antigas doenças. 
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5) É CORRETO afirmar que, na opinião da autora, a epidemia se caracteriza como ocorrência 

de uma doença: 

A) Infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e pode se 

espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões; 

B) Com duração contínua, porém restrita a uma determinada área; 

C) Que existe apenas em uma determinada região; 

D) Que se alastra de forma desequilibrada, espalhando-se pelos continentes. 

 

Observe a tirinha a seguir para responder à questão 6. 

 

(Disponível em<http://2.bp.blogspot.com/_khzMNtvIVJ0/TUvwhlb2jNI/AAAAAAAAAbs/L2MhFlDI4p4/s1600/sb02    ‐04.jpg>. Acesso 
em:28 ago.  2014) 

6) Analise as proposições. 
 

I -  Pô, BUZZ! 

 - A palavra destacada é uma interjeição que na tirinha expressa espanto do  ; 

 - O sinal de pontuação tem o sentido de susto com a atitude do , 
portanto,exclamativa; 

  
 II – O quê sucede? 
 - A palavra destacada foi usada no sentido de acontecer. 
 - A frase é verbal e interrogativa.  
 
III – Já me confundiram três vezes com o Dengoso Viloso Horroroso*, o causador da 
Dengue!  
- Dengoso Viloso Horroroso:  Mosquito Aedes Aegypti. 
- o causador da dengue: no período é uma expressão explicativa. 
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Está (ão) CORRETA(S): 
 

A) I somente; 

B) I e II somente; 

C) II somente; 

D) I, II e III. 

 

Leia o trecho seguinte para responder às questões 7 e 8. 
 

 
“Já me confundiram três vezes com o Dengoso Viloso Horroroso*, causador da dengue!” 
 
 

7) O pronome me tem a mesma função sintática do termo destacado no período:  
 

 
A) Corri-lhe os olhos; 

B) Entregaram-me o pneu molhado; 

C) Contaram-me o quadro infeccioso daquele ambiente; 

D) Provocaram-me a conhecer melhor a epidemia da dengue. 

 

8)  O personagem Buzz utiliza a palavra Viloso para: 

 

A) Indicar que o Aedes Aegypti possui pequenas saliências na superfície da asa; 

B) Informar que o causador da dengue é encontrado somente em vilas; 

C) Denominar o mosquito, causador da dengue, como um vilão; 

D) Manifestar o desejo de não ser confundido com o Aedes Aegypti. 
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Observe a tira a seguir para responder às questões 9 e 10. 

 

(Disponível  em:<http://2.bp.blogspot.com/_khzMNtvIVJ0/TUvwhlb2jNI/AAAAAAAAAbs/L2MhFlDI4p4/s1 600/sb02.04.jpg>Acesso: 28 
ago. 2014) 

9) Em “Arranjem outros usos para estes recipientes! Não deixem água parada pelos cantos, 
nem que o cachorro tenha que beber água corrente da torneira!,  os verbos arranjar e deixar 
foram empregados para: 

A) Ampliar a informação sobre horário que o mosquito aedes aegypti pica as pessoas; 

B) Indicar onde os criadouros dos transmissores da doença devem ser armazenados; 

C) Identificar os mosquitos infectados pelo vírus; 

D) Expressar uma ordem ou apelo. 

10) Observe o período: “Não deixem água parada pelos cantos, nem que o cachorro tenha 

que beber água corrente da torneira.” 

A alternativa em que a expressão nem que foi corretamente substituída, sem alterar o sentido 

do período, é: 

A) Não deixem água parada pelos cantos, assim, pois, os cachorros podem beber água 

corrente de torneiras; 

B) Não deixem água parada pelos cantos, porque cachorros podem beber água corrente 

de torneiras; 

C) Não deixem água parada pelos cantos, assim como cachorros podem beber água 

corrente de torneiras; 

D) Não deixem água parada pelos cantos, mesmo que os cachorros tenham que beber 

água corrente da torneira. 
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SAÚDE PÚBLICA COLETIVA  

 

11) A Constituição Federal de 1988, na seção II, da Saúde, estabelece o Sistema:  

A) Universal de Saúde; 

B) Único de Saúde; 

C) Unificado e Descentralizado de Saúde; 

D) Usuários de Saúde. 

 

12) Segundo a Lei 8.080/90, NÃO corresponde aos princípios do SUS: 

 
A) Universalidade; 

B) Integralidade; 

C) Centralização político-administrativa; 

D) Participação da comunidade. 

 

13) A Lei Federal 8.142/90 dispõe sobre a(s): 

A) Participação da comunidade na gestão do SUS e transferências de recursos 

financeiros na área da saúde; 

B) Condições para promoção da saúde; 

C) Organização e o funcionamento dos serviços de saúde que compõem o SUS; 

D) Organização e o funcionamento dos serviços de saúde públicos e privados. 

 

14) Sobre as Conferências de Saúde, é INCORRETO afirmar:  

 

A) Reunir-se-ão a cada ano; 

B) Serão realizadas para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 

formulação das políticas de saúde em cada esfera de governo; 

C) Os delegados das Conferências de Saúde fiscalizam a execução das políticas de 

saúde; 

D) Reunir-se-ão a cada quatro anos. 
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15) Sobre as ações a serem ofertadas no âmbito do SUS,  a alternativa CORRETA é: 

 

A) Somente ações de prevenção de agravos e promoção da saúde; 

B) Promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 

C) Promoção, proteção, tratamento e vigilância à saúde; 

D) Tratamento de doenças e recuperação da saúde. 

 

16) Segundo a Lei nº 8.080/90, sobre a participação das Instituições de iniciativa privada na 
assistência à saúde no SUS, é CORRETA a alternativa:  
 

A) Poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 
 

B) Poderão participar de forma complementar as instituições privadas, com fins 
lucrativos, segundo as normas de funcionamento e diretrizes de cada uma delas; 

 
C) Poderão participar na oferta de qualquer serviço, sem a autorização do órgão de 

direção nacional do SUS;  
 

D) Poderão participar diretamente, sem ser através de doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU) de forma 
complementar, segundo as normas de funcionamento e diretrizes de cada uma delas. 

 

17) Os Conselhos de Saúde são compostos, de acordo com a Lei nº 8.142/90, por 
representantes de: 

 

A) Usuários e trabalhadores dos serviços de saúde; 

B) Políticos, profissionais de saúde e usuários;   

C) Governo, profissionais de saúde e usuários; 

D) Governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários; 
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18) Segundo a Lei nº 11.350/2006, são atividades do Agente Comunitário de Saúde: 

 

I - A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 

II- O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde,  de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. 

III- A realização de visitas domiciliares somente quando solicitado pela família cadastrada. 

IV- A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade. 

 

Estão CORRETAS: 

A) I,II,III e IV; 

B) I,III, e IV; 

C) II,III e IV; 

D) I,II e IV. 

 

19) É requisito para o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente 

de Combate às Endemias, descrito na Lei  Complementar 37/2007: 

A) Haver concluído ou estar cursando o ensino fundamental; 

B) Haver concluído curso técnico na área de atuação; 

C) Haver concluído o ensino médio; 

D) Comprovar atuação na área. 

 

20) NÃO corresponde aos  fatores determinantes e condicionantes da saúde, descritos na Lei 

8.080/90: 

 
A) Alimentação; 

B) Moradia; 

C) Idade; 

D) Saneamento Básico. 
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21) A Equipe de Saúde da Família é composta por: 

 

A) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde; 

B) 1 enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde; 

C) 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde; 

D) 1 médico, 1 enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde. 

 

22) Sobre a aplicação de recursos financeiros na saúde, segundo a Emenda Constitucional 

29/2000, está CORRETA a alternativa: 

 
A) O financiamento da saúde de um município compete exclusivamente ao governo 

municipal; 

B) O Governo Federal deverá investir somente em hospitais federais; 

C) Não há definição de limites mínimos de aplicação dos recursos em saúde para cada 

esfera de governo (municipal, estadual e federal); 

D) São definidos limites mínimos de aplicação dos recursos em saúde para cada esfera 

de governo (municipal, estadual e federal). 

 

23) Sobre o agente de combate às endemias, segundo a Lei Complementar 37/2007, a 
alternativa CORRETA é:   

A) Tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS; 

B) É requisito para o exercício profissional comprovar que está cursando ou que cursou 

o ensino médio; 

C) Tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; 

D) Haver concluído curso introdutório de formação inicial e continuada. 
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24) Sobre a Lei nº 11.350/2006, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Regulamenta somente as atividades do Agente de Combate às Endemias; 

B) Define as atribuições da Equipe da Saúde da Família na prevenção e no controle das 

doenças emergentes; 

C) Regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias; 

D) Define as atribuições da Equipe da Saúde da Família na saúde do idoso. 

 

 

25) A administração pública poderá, conforme a Lei Complementar 37/2007, rescindir 

unilateralmente o contrato do agente comunitário de saúde ou do agente de combate às 

endemias, segundo critérios definidos. Sobre esses critérios, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 
A) Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho CLT; 

B) Afastamento por licença médica comprovada através da apresentação de atestado no 

período de experiência; 

C) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

D) Necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 
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Contagem, 16 de novembro de 2014. 




