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CADERNO DE QUESTÕES - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa em que a palavra indicada se classifica como advérbio. 

a) ... funcionam de maneira mais livre... 

b) ... lançar o mundo numa profunda recessão. 

c) ... na promoção de uma melhor operação... 

d) ... essas frases devem nos deixar algo perplexos. 

 

2) Assinale a frase incorreta quanto à acentuação gráfica. 

a) A funcionária remeterá os formulários até o início do próximo mês. 

b) Ninguém poderia prever que a catástrofe traria tamanho ônus ao país. 

c) Este voo está atrasado; os senhores tem que embarcar pela ponte aérea e fazer conexão no Rio 

para Florianópolis. 

d) O pronunciamento feito pelo diretor na assembleia revestia-se de caráter inadiável. 

 

 

3) Julgando que dessas medidas talvez ______ alguma escassez de material, ele ______ logo o 

almoxarifado de tudo que ______ obter. 

a) advisse, proviu, poude. 

b) adviesse, proveu, pôde. 

c) advisse, proveu, pôde. 

d) adviesse, proveu, poude. 

 

4) Minhas objeções ______ acordo são concernentes ______ modo ______ ele dirige a firma. 

a) do, do, como. 

b) ao, do, de que. 

c) ao, ao, como. 

d) do, ao, de que. 

 

5) Preencha convenientemente as lacunas das frases seguintes, indicando o conjunto obtido. 

I. A planta ______ frutos são venenosos foi derrubada. 

II. O estado ______ capital nasci é este. 

III. O escritor ______ obra falei morreu ontem. 

IV. Este é o livro ______ páginas sempre me referi. 

V. Este é o homem ______ causa lutei. 

 

a) em cuja, cuja, de cuja, a cuja, por cuja. 

b) cujos, em cuja, de cuja, cujas, por cujas. 
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c) cujos, em cuja, de cuja, a cujas, por cuja. 

d) cujos, cuja, cuja, a cujas, por cujas. 

 

6) Preencha as lacunas da frase abaixo e assinale a alternativa correta. 

Comunicamos ______ V.Sa. que encaminhamos ______ petição anexa ______ Divisão de Fiscalização 

que está apta ______ prestar ______ informações solicitadas. 

a) a, a, à, a, as. 

b) à, a, à, a, às. 

c) a, à, a, à, as. 

d) à, à, a, à, às. 

 

7) No ______ do violoncelista ______ havia muitas pessoas, pois era uma ______ beneficente. 

a) conserto — eminente — sessão 

b) concerto — iminente — seção 

c) conserto — iminente — seção 

d) concerto — eminente — sessão 

 

8) Assinale a opção correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. 

a) emergir = vir à tona; imergir = mergulhar 

b) emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país) 

c) delatar = expandir; dilatar = denunciar 

d) deferir = diferenciar; diferir = conceder 

 

9) Na minha visita ______ Bahia, ______ dois meses, percorri ______ pé toda a parte central de 

Salvador, ______ fim de apreciar ______ beleza da cidade, que nada fica ______ dever ______ 

maioria dos grandes centros comerciais do país e, daqui ______ pouco, será um dos maiores. 

a) a, a, à, à, à, a, a, há. 

b) à, a, a, a, à, à, a, há. 

c) à, há, a, a, a, a, à, a. 

d) a, há, à, a, a, a, a, há. 

 

10) Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta: 

a) Deu uma, última entrevista ocasião, em que pôde expor melhor suas intenções. 

b) Deu uma última entrevista, ocasião em que pôde expor melhor suas intenções. 

c) Deu uma última entrevista, ocasião em que, pôde expor melhor, suas intenções. 

d) Deu uma última, entrevista, ocasião em que pôde, expor melhor suas intenções. 

 

 

INFORMÁTICA 

11) Complete a frase com as opções abaixo.  
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Para que um computador execute determinada tarefa, é necessário carregar na sua 

__________________ um conjunto de comandos que denominamos ___________________.  

a) memória/software  

b) memória rom/software  

c) entrada e saída de dispositivos/tipos de software  

d) entrada e saída de dispositivos/componentes 

 

12) Com relação ao ambiente de trabalho do editor Microsoft Word, assinale a alternativa correta: 

a) A barra de rolagem não é utilizada para “rolar” a tela que contém o documento que está sendo 

manipulado. 

b) A área de edição do texto é o local onde o texto é digitado e/ou editado. 

c) O modo de exibição não serve para visualizar o texto de forma diferente: é necessário escolher 

outra opção que mais facilite o seu trabalho de edição. 

d) A barra de título mostra o nome das fontes que estão sendo utilizados pelo editor de texto. 

 

13) Assinale a alternativa que identifica a divisão na estrutura de uma planilha eletrônica no 

Microsoft Excel. 

a) É dividida em linhas e colunas, cuja intersecção recebe o nome da célula. 

b) É uma estrutura de células que são difundidas em centenas de linhas e colunas. 

c) É a divisão na estrutura que executa operações e cálculos matemáticos. 

d) É uma estrutura de células na editoração de planilhas eletrônicas. 

 

14) No Microsoft Internet Explorer, ao acessar uma página web, o protocolo utilizado e a 

localização do servidor são expressos através: 

a) da URL. 

b) das palavras chaves. 

c) da guia privacidade. 

d) das abas de navegação. 

 

15) Para enviar um e-mail utilizando o Microsoft Outlook, na sua configuração padrão, é preciso 

preencher o campo “Para:” com um endereço eletrônico válido como: 

a) \\maria\@nitchz.com.br 

b) maria@tjsp/combr 

c) http://maria@tjsp/com/BR 

d) maria@inovate.com.br  

 

HISTÓRIA DE BOCAINA DE MINAS 

16) São municípios limítrofes a Bocaina de Minas, exceto: 

a) Itamonte 

b) Passa Vinte 

c) Itatiaia 
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d) Arantina 

 

17) Bocaina de Minas foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 1039, em que data: 

a) 12/12/1953.  

b) 31/12/1953.   

 

c) 12/12/1943.  

d) 17/12/1938.  

 

18) Analise as alternativas: 

1 - Distrito criado com a denominação de Rosário de Bocaina, pela lei provincial nº 866, de 14-05-

1858, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao Município de Aiuruoca. 

2 - Em 07-09-1923, o distrito de Rosário da Bocaina passou a denominar-se simplesmente Bocaina. 

3 – o Distrito de Arimatéia foi elevado à categoria de Município com a denominação de Bocaina de 

Minas, em 12-12-1933, desmembrado de Liberdade. 

Estão corretas: 

a) as alternativas 1 e 3; 

b) as alternativas 2 e 3; 

c) as alternativas 1 e 2; 

d) as alternativas 1, 2 e 3.   

 

19) As alterações toponímicas distritais ocorridas em 1943, foram: 

a) de Rosário da Bocaina para Bocaina. 

b) de Bocaina para Arimatéia. 

c) de Rosário para Bocaina de Minas. 

d) de Arimatéia para Bocaina de Minas. 

 

20) Qual a população do Município de Bocaina de Minas de acordo com o último censo em 2010: 

a) 5.091 

b) 5.107 

c) 5.007 

d) 5.097 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) No Brasil a forma de transmissão da Leishmaniose visceral ocorre através: 

a) da picada do carrapato contaminado.  

b) da picada dos vetores infectados pelo agente etiológico da doença.  

c) da ingestão de alimentos contaminados com o parasita.  

d) do contato entre as pessoas.  
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22) Na realização de visita domiciliar pelo Agente de Combate à Endemias (ACE), todos os 

depósitos que contenham água deverão ser cuidadosamente examinados, pois qualquer deles 

poderá servir como criadouro ou foco de mosquitos. É considerado como um depósito tratado:  

a) Aquele onde foi aplicado inseticida (larvicida ou adulticida).  

b) Todo o depósito com água examinado pelo agente de saúde com auxílio de fonte de luz ou do 

pesca-larva.  

c) Aquele que foi destruído ou inutilizado como criadouro.  

d) Todo o depósito que contenha água e que tenha sido vistoriado pelo ACE. 

 

23) Realizar ações de melhorias sanitárias domiciliares, principalmente para a substituição de 

depósitos e recipientes para água existentes no ambiente doméstico e a vedação de depósitos de 

água é uma medida de prevenção contra a seguinte doença:  

a) Meningite.  

b) Doença de Chagas.  

c) Dengue.  

d) Esquistossomose. 

 

24) Referente ao saneamento básico, são doenças que podem ser causadas por águas paradas ou 

água de esgoto não tratado, exceto:  

a) Cólera.  

b) Hanseníase.  

c) Febre tifoide.  

d) Giardíase.  

 

25) É considerada Epidemia a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em 

determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à 

frequência esperada. No entanto, o tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área 

geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, 

escolas, etc.) é chamado de:  

a) Agravo.  

b) Gravidade.  

c) Pandemia.  

d) Surto. 

 

26) O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com a 

diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde às atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área geográfica de 

atuação.  

a) Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle 

de doenças e agravos à saúde.  
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b) Identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, e encaminhamento, quando indicado, 

para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária 

responsável.  

c) Realizar visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento da 

gestante, lactante e da criança, e demais membros da comunidade de áreas não críticas.  

d) Identificar e cadastrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 

epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais.  

 

27) São princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, exceto:  

a) Princípio da Ofensividade.  

b) Princípio da Integralidade.  

c) Princípio da Universalização.  

d) Princípio da Equidade. 

 

28) De acordo com a Lei nº 11.350/06, responda: 

O Agente de Combate às Endemias e o Agente Comunitário de Saúde realizarão atividades de 

forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação Popular em Saúde, 

dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas situações de:  

I- orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o 

controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção 

de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e 

agravos causados por animais peçonhentos;  

II- planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde, de 

forma articulada com as equipes de saúde da família;  

III- identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações que, 

relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância 

epidemiológica;  

IV- realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas 

e a outros agravos.  

Quais estão corretas?  

a) Todas.  

b) Apenas I e III.  

c) Apenas III e IV.  

d) Apenas I e II. 

 

29) A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde 

individual ou coletiva (BRASIL,1990). São consideradas funções da vigilância epidemiológica:  

I. Realizar coleta e processamento de dados;  

II. Analisar, interpretar e divulgar os dados processados;  

III. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos;  

IV. Propor recomendações e promoção das medidas de controle.  
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Agora, assinale a opção CORRETA.  

a) Somente a afirmativa III está correta.  

b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

30) São animais considerados como de baixo risco para a transmissão da raiva, não sendo 

necessário, portanto, indicar profilaxia da raiva em caso de acidentes causados pelos mesmos, 

exceto:  

a) Camundongo.  

b) Porquinho-da-índia.  

c) Morcego.  

d) Coelho. 

 

 


