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LÍNGUA PORTUGUESA

PROVA  ACE – VESPERTINO

1. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) “O trabalho era 
atrapalhado, às vezes por minha falta de jeito, 
outras de propósito, para desfazer o feito e 
refazê-lo. 
Mas os cabelos iam acabando por mais que eu 
os quisesse intermináveis. Desejei penteá-los 
por todos os séculos dos séculos, tecer duas 
tranças que pudessem envolver o infinito por 
um número inominável de vezes. 
Se isto vos parecer enfático, desgraçado lei-
tor, é que nunca penteastes uma pequena. 
Nunca pusestes as mãos adolescentes na jo-
vem cabeça de uma ninfa.” 
 
(Trecho do texto adaptado do livro Dom 
Casmurro)

Machado de Assis

Considerando o período acima negritado, o 
emprego da vírgula deu-se por:

a) Isolar o aposto;
b) Isolar o deslocamento de um termo;
c) Isolar o vocativo;
d) Isolar o sujeito.

2. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Ainda com 
relação ao texto da questão 1, no período: “ 
Desejei penteá-los por todos os séculos dos 
séculos...”, o termo penteá-los  é acentuado 
graficamente por ser uma palavra:

a) Monossílabo tônico terminado em a;
b) Proparoxítona;
c) Oxítona terminada em a;
d) Hiato isolado.

3. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Tudo que 
acontece uma vez poderá nunca mais acon-
tecer, mas tudo o que acontece duas vezes, 
certamente acontecerá uma terceira.

 

O ALQUIMISTA

 Paulo Coelho

Considerando os verbos acima negritados, as-
sinale a alternativa que corresponde ao tempo 
e modo verbal em que estes estão sendo conju-
gados, respectivamente:

a) Pretérito perfeito do indicativo – futuro 
do presente do indicativo;

b) Pretérito-mais-que-perfeito do indicati-
vo – futuro do pretérito do indicativo;

c) Futuro do subjuntivo – pretérito mais-
-que-perfeito do indicativo;

d) Presente do indicativo – futuro do pre-
sente do indicativo.

4. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) — Queria sa-
ber, depois que se é feliz o que acontece? 
O que vem depois? 
[...] 
— Pegue um pedaço de papel, escreva essa 
pergunta que você me fez hoje e guarde-a du-
rante muito tempo. Talvez um dia você mes-
ma possa respondê-la de algum modo.

Clarice Lispector

Considerando a palavra em negrito que negri-
tada no texto acima, esta pode ser classificada 
como:

a) Pronome indefinido;
b) Pronome relativo;
c) Pronome demonstrativo;
d) Pronome pessoal oblíquo átono.

5. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Quanto ao 
emprego do sinal indicativo da crase, assinale 
a alternativa incorreta:

a) As informações foram repassadas à 
diretoria.

b) Chegaremos à casa materna.
c) Irei àquela reunião.
d) Maria ficou frente à frente com o 

agressor.



AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                                                                                                                         3
CONCURSOS

 

Texto II

        O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 
Não tem o raquitismo exaustivo dos mesti-
ços neurastênicos do litoral. A sua aparência, 
entretanto, ao primeiro lance de vista, revela 
o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 
desempeno, a estrutura corretíssima das orga-
nizações atléticas.

[...]

        Este contraste impõe-se ao mais leve exame. 
Revela-se a todo o momento, em todos os 
pormenores da vida sertaneja -- caracterizado 
sempre pela intercadência impressionadora 
entre extremos impulsos e apatias longas.

 Fragmentos da obra Os Sertões de Eucli-
des da Cunha, São Paulo: Círculo do Livro, 

1975.

6. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Considerando 
as palavras em negrito raquitismo e exaustivo 
no texto acima, estas são respectivamente:

a) Adjetivo – adjetivo;
b) Substantivo – substantivo;
c) Adjetivo – substantivo;
d) Substantivo – adjetivo.

7. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Assinale a al-
ternativa que esteja em conformidade com a 
norma culta:

a) É necessário a atenção.
b) A atenção é necessário.
c) É proibida entrada.
d) É necessária a atenção.

Conto de mistério

            Stanislaw Ponte Preta

       Com a gola do paletó levantada e a aba 
do chapéu abaixada, caminhando  pelos cantos 

escuros, era quase impossível qualquer pessoa 
que cruzasse com  ele ver seu rosto. No local 
combinado, parou e fez o sinal que tinham já  
estipulado à maneira de senha. Parou debaixo 
do poste, acendeu o cigarro e  soltou a 
fumaça em três baforadas compassadas. 
Imediatamente um sujeito  mal-encarado, 
que se encontrava no café em frente, ajeitou 
a gravata e cuspiu de banda.

     Era aquele. Atravessou cautelosamente a 
rua, entrou no café e pediu um  guaraná. O ou-
tro sorriu e se aproximou: “Siga-me!” – foi 
a ordem dada  com voz cavernosa. Deu ape-
nas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou  
num beco úmido e mal iluminado e ele – a uma 
distância de uns dez a doze  passos – entrou 
também.

      Ali parecia não haver ninguém. O silêncio 
era sepulcral. Mas o homem  que ia na frente 
olhou em volta, certificou-se de que não havia 
ninguém de  tocaia e bateu numa janela. Logo 
uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se  dis-
cretamente.

       Entraram os dois e deram numa sala peque-
na e enfumaçada onde, no  centro, via-se uma 
mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela 
um sujeito  de barba crescida, roupas humildes 
e ar de pobre trabalhador parecia ter  medo do 
que ia fazer. Não hesitou – porém – quando o 
homem que entrara  na frente apontou para o 
que entrara em seguida e disse: “É este”.

     O que estava por trás da mesa pegou um dos 
pacotes e entregou ao que  falara. Este passou 
o pacote para o outro e perguntou se trouxera 
o dinheiro. 

 [...]

   Saiu então sozinho, caminhando rente as 
paredes do beco. Quando alcançou uma rua 
mais clara, assoviou para um táxi que passava 
e mandou  tocar a toda pressa para determinado 
endereço. O motorista obedeceu e, meia hora 
depois, entrava em casa a berrar para a mulher:

       -- Julieta! Ó Julieta... consegui.

     A mulher veio lá de dentro enxugando as 
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mãos em um avental, a sorrir  de felicidade. 
O marido colocou o pacote sobre a mesa, num 
ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que 
o marido conseguira mesmo, depois de tanto  
esforço e economia, comprar aquilo que eles 
não viam há tanto tempo  naquele barraco. Ali 
estava: um quilo de feijão.

                                 Stanislaw Ponte Preta. 
“Conto de mistério”. In: Dois  amigos e um 
chato. 25. ed. São Paulo, Moderna, 1986. p. 

65-6.

8. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O período em 
negrito, no 1º parágrafo, “Parou debaixo do 
poste, acendeu o cigarro e soltou a fumaça em 
três baforadas compassadas. Imediatamente 
um sujeito mal-encarado, que se encontrava 
no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de 
banda.” A pontuação desse fragmento textual, 
se modificada, continuará correta em:

a) Parou debaixo do poste. Acendeu o ci-
garro e soltou a fumaça em três bafo-
radas. Imediatamente, um sujeito mal-
-encarado, que se encontrava no café 
em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de 
banda.

b) Parou debaixo do poste. Acendeu o ci-
garro, e soltou a fumaça em três bafo-
radas. Imediatamente, um sujeito mal-
-encarado, que se encontrava no café 
em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de 
banda.

c) Parou debaixo do poste. Acendeu o ci-
garro e soltou a fumaça em três bafo-
radas. Imediatamente, um sujeito mal-
-encarado que se encontrava  no café 
em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de 
banda.

d) Parou debaixo do poste. Acendeu o ci-
garro, e soltou a fumaça em três bafo-
radas. Imediatamente um sujeito mal-
-encarado, que se encontrava  no café 
em frente, ajeitou a gravata, e cuspiu de 

banda.

9. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Ainda com 
relação ao texto da questão 8,  O período em 
negrito, no 2  º parágrafo, “O outro sorriu 
e se aproximou” corresponde à fala do:

a) Narrador-observador
b) Narrador-personagem
c) Stanislaw Ponte Preta
d) Nenhuma das alternativas

10. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Ainda com 
relação ao texto da questão 8, O período em 
negrito, no 2  º parágrafo, o termo em desta-
que 

(...) entrou no café e pediu um guaraná, fun-
ciona como:

a) Preposição
b) Conjunção
c) Adjetivo
d) Advérbio

“Passou-se um mês de calma e sem qualquer 
acontecimento que pudesse causar a menor 
preocupação aos parentes e amigos de nossos 
aventureiros. Um dia o barbeiro e o cura qui-
seram verificar se, finalmente, Dom Quixote 
estava curado de suas manias cavaleirescas.

(...)

 - Ai, meu Deus!  - suspirou a sobrinha. – 
Esse não tem mais cura.”

(CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote. 
Adaptação de José Angeli. 21.ed. São Paulo: 
Scipione, 2005. P. 69.)

11. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) No texto 
acima, o período em destaque corresponde à:

a) Fala de Dom Quixote
b) Fala de Miguel de Cervantes
c) Fala do narrador-observador
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d) Fala do narrador-personagem

Congresso Internacional do medo

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio porque esse não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso com-
panheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos de-
sertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o 
medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos 
democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de de-
pois da morte,

depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amare-
las e medrosas.

(Andrade, Carlos Drummond de. Sentimento 
do mundo.)

12. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Assinale 
a alternativa que melhor classifica a palavra 
medo:

     a) Substantivo concreto
b) Substantivo abstrato
c) Adjetivo
d) Interjeição

13. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON

CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale 
a alternativa que não esteja em conformidade 
com a norma culta:

      a) Há menos pessoas na sala.
b) O remédio é bom.
c) A aspirina é boa.
d) Muita paciência é necessário.

14. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-

CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O trânsito 
estava caótico, todavia ninguém chegou atra-
sado à reunião. A conjunção em destaque é 
classificada como:

     a) Conjunção integrante
b) Conjunção adversativa
c) Conjunção explicativa
d) Conjunção aditiva

15. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Uma luz 
fraca ilumina os quadros em exposição. O ver-
bo em destaque está sendo empregado no:

a) Presente do indicativo
b) Presente do subjuntivo
c) Pretérito perfeito do indicativo
d) Imperativo afirmativo

16. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Um Comer-
ciante realizou 5 vendas, na primeira teve um 
saldo de R$ 3,00, na segunda não teve saldo, 
na terceira teve um prejuízo de R$ 4,00, na 
quarta teve o segundo prejuízo de R$ 9,00, E 
na quinta venda teve um lucro de R$ 11,00. 
Calcule se ele teve lucro ou prejuízo nessas 
vendas, e assinale a opção correta.

a) 3-(-4)+9-11=5

b) -3+4-9-11=-19

c) 3-4-9+11=1

d) -3-4-(-9)+11=13

17. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Uma heran-
ça R$ 100.000,00 foi deixada para três irmãos 
dividir entre eles, no testamento foi especifica-
do que o filho mais novo e o filho do meio iam 
ficar respectivamente com 1/3 e 4/5 do filho 
mais velho, então quanto ficara para cada fi-
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lho?

a)1º 15.625,00   2º 46.875,00   3º 37.500,00

b) 1º 37.500,00   2º 46.875,00   3º 15.625,00

c) 1º 46.875,00   2º 37.500,00   3º 15.625,00

d) 1º 15.625,00   2º 37.500,00   3º 46.875,00

18. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) Um losango 
com área 36cm2   diagonal menor igual a 4cm. 
Qual a medida da diagonal maior?

a)18

b)14

c)16

d)13

19. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Fábio e 
Kamila vão se casar e pretendem comprar um 
apartamento, Fábio tem 3/15 do imóvel e Ka-
mila 4/11 desse total, se eles juntarem mais 
80.000,00 poderão comprar o seu apartamen-
to. Qual o preço do imóvel?

a)195.000,00

b) 231.422,33

c) 183.333,34

d) 191.240,32

20. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Em uma 
campanha promocional de uma loja, um clien-
te gira uma roleta, conforme a apresentada no 
esquema, almejando obter um desconto so-
bre o valor total de sua compra. O resultado 
é o que está marcado na região apontada pela 
seta, sendo que todas as regiões são congruen-
tes. Além disso, um dispositivo impede que a 
seta venha a apontar exatamente para a linha 
de fronteira entre duas regiões adjacentes. Um 
cliente realiza uma compra e gira a roleta, tor-
cendo para obter o desconto máximo.

A probabilidade, em porcentagem, de esse 
cliente ganhar o desconto máximo com um 
único giro da roleta é melhor aproximada por:

a) 8,3.

b) 10,0.

c) 12,5.

d) 16,6.

21. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O Congres-
so Nacional aprovou em 21/12/2021 a propos-
ta de Orçamento da União para 2022. Entre as 
previsões de orçamento foi aprovado o valor 
de R$ 4,93 bilhões para o fundo eleitoral de 
2022. O valor é bem acima do patamar de 2018 
quando foi disponibilizado R$ 1,7 bilhões para 
as eleições de deputados, senadores, gover-
nadores e presidente; e também das eleições 
municipais de 2020, em que a verba do fundo 
eleitoral foi de R$ 2 bilhões. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/
noticia/2021/12/21/orcamento-2022-votacao-
-congresso.ghtml.

Mas afinal, o que é fundo eleitoral? Marque a 
alternativa correta:

a) São recursos públicos que podem ser 
direcionados pelos parlamentares para as suas 
bases políticas ou estados de origem;
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b) O fundo eleitoral, oficialmente denominado 
de Fundo Especial de Financiamento de Cam-
panha é um fundo público destinado ao finan-
ciamento das campanhas eleitorais dos candi-
datos;

c) É o recurso público utilizado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) para financiar as 
despesas financeiras primárias de um processo 
eleitoral;

d) É um fundo público destinado à manuten-
ção dos partidos políticos. 

22. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Marque a 
alternativa correta que apresenta Presidentes 
do Brasil em ordem de sucessão: 

a) Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Jair Bolsonaro.

b) Fernando Henrique, Dilma Rousseff, Mi-
chel Temer, Jair Bolsonaro.

c) Itamar Franco, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Michel Te-
mer. 

d)  Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, 
Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula 
da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair 
Bolsonaro.

23. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Sobre o 
Município de Conceição do Araguaia (PA), as-
sinale a alternativa incorreta: 

a) Segundo os dados fornecidos pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 
população estimada do município em 2021 é 
de 48.115 pessoas. 

b) A ocupação paraense nos territórios que 
constituem este município data dos tempos co-
loniais. Em 1897, Frei Gil de Vila Nova fun-
dou, no território de Baião, um arraial com o 
nome de Conceição do Araguaia, que passou à 
categoria de Freguesia, em 14 de abril de 1900.

c) Pelo Decreto Estadual nº 6, de 04-11-1930, 
o município de Conceição do Araguaia foi ex-
tinto, sendo seu território anexado ao municí-
pio de Belém. Elevado novamente à categoria 
de município com a denominação de Concei-
ção do Araguaia, pela Lei Estadual n.º 8, de 
31-10-1935, desmembrado de Belém.

d) São municípios limítrofes  a Conceição do 
Araguaia: Norte: Rio Maria; Sul: Santa Maria 
das Barreiras; Leste: Couto Magalhães, no es-
tado do Tocantins; Oeste: Pau-d’Arco e Came-
tá. 

24. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Avalie as 
questões a seguir que tratam sobre as fontes 
energéticas:

I. A energia eólica é gerada pela ação do vento. 
A força dos ventos movimenta turbinas chama-
das de aerogeradores, que convertem a energia 
mecânica em energia elétrica.

II. A energia geotérmica é obtida pelo apro-
veitamento do calor do interior da Terra, que é 
transformado em eletricidade, nas usinas geo-
térmicas ou geotermais.

III. A energia solar é produzida pela captação 
dos raios solares, através de painéis fotovoltai-
cos. Tem como desvantagens a dificuldade de 
armazenamento e a dependência de condições 
climáticas

Assinale a alternativa correta.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

25. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale a 
alternativa que apresenta vacinas contra a co-
vid-19 aprovadas para uso no Brasil:

a) Astrazeneca/Oxford, Pfizer–BioNTech, Co-
ronaVac, e  Pentavalente (DTPa).
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b) Pfizer–BioNTech, CoronaVac, Janssen e 
Rotavírus.

c) Astrazeneca/Oxford, Pfizer–BioNTech, Co-
ronaVac e Janssen.

d)  CoronaVac, Pfizer–BioNTech, Moderna e 
Janssen.

26. No início da pandemia que afetou o Bra-
sil e deixou a população em um estado crítico 
de saúde pública, o uso das tecnologias foram 
potencializados uma vez que parte das pessoas 
precisou de distanciamento. Durante o perío-
do de isolamento, foi necessário trazer o 
trabalho para casa ou, mais profundamen-
te, fazer de casa um trabalho. O chamado 
“Home Office” ou trabalho remoto, popu-
larizou-se ao mesmo tempo que os traba-
lhadores do home office apoderaram -se de 
várias tecnologias para que o serviço fosse 
cumprido a partir das atribuições de suas 
funções seguindo o curso a partir de um 
“novo normal”. Um dos principais aplica-
tivos utilizados nesse período, foi o Goo-
gle Meet - podendo ser utilizado via web ou 
mobile. Qual alternativa não representa um 
recurso do Google Meet. 

a) Compartilhamento de arquivos ou pastas 
podendo qualquer usuário ter acesso de lei-
tura e edição de um documento online.

b) Controles para os organizadores da reunião, 
qualquer pessoa pode desativar o som, fixar ou 
remover participantes.

c) Tem integração com o Jamboard, uma ferra-
menta de lousa interativa. 

d) É possível marcar uma reunião antecipa-
damente na plataforma pelo Google Agenda.  
Os convidados receberão com antecedência o 
link, que será enviado por e-mail.

27. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Qual alter-
nativa representa exemplos de navegadores 

web?

a) Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft 
Edge e Internet explorer.

b) Google Chrome, Windows Explorer, Mo-
zilla Firefox, Safari.

c) Mi Browser, Mozila Firefox, Windows 
Explorer, Google Chrome.

d) Google Chrome, JavaScript, Mozilla 
Firefox, Internet explorer.

28. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA) 
Observe a imagem a seguir: 

          Imagem de Adrian Malec

Assinale a alternativa correta: 

a) Mais conhecido como plug XLR, é 
utilizado para conectar um dispositivo 
à internet. 
b) É um cabo de rede RJ11 podendo ser 
de outras cores (cinza e amarelo) que 
representam as suas categorias. 
c) É um cabo para conexões de fibra 
óptica, trata-se de um filamento fle-
xível que permite conectar à internet. 
d) É um cabo Ethernet, RJ 45 - utilizado 
para fazer a conexão de rede.

29. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  
Observe a imagem com atenção e assi-
nale a alternativa que melhor define a 
imagem:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

a) É a área de Trabalho do Sistema 
Operacional Windows 11/Microsoft 

b) É a área de Trabalho do Sistema 
Operacional Ubuntu/Linux 

c) É a área de Trabalho do Google Works-
pace

d) É a área de Trabalho do Google Class-
room

30) (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A figura a 
seguir apresenta uma planilha construída no 
Microsoft Excel. Qual o resultado será impres-
so na célula D1 ao digitar a seguinte fórmula: 
 
 =A1*C1/B1

a) 4,5
b) 28
c) 50
d) Null

31. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A dengue 
tem como seu agente etiológico um vírus, divi-
dido em 4 sorotipos distintos, ambos são trans-
mitidos por um mecanismo vetorial, sobre o 
vetor da dengue é CORRETO afirmar que:

a) A doença é transmitida pela picada do 
Triatominae, conhecido popularmente 
como barbeiro;

b) A doença é transmitida pela picada de 
mosquitos do gênero Flebotomíneos, 
conhecido popularmente como mosqui-
to palha;

c) A doença é transmitida pela picada de 
mosquitos do gênero Anopheles, co-
nhecido popularmente como mosquito 
prego;

d) A doença é transmitida pela picada de 
mosquitos do gênero Aedes; conhecido 
popularmente como mosquito rajado.

32. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Lei Nº 
13.708, de 14 de agosto de 2018, altera a Lei nº 
11.350, de 5 de outubro de 2006, para modifi-
car normas que regulam o exercício profissio-
nal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias, esta mesma 
Lei estabelece o piso salarial da profissão e a 
jornada de trabalho semanal. Conforme a Lei a 
informação CORRETA sobre o piso e a jorna-
da semanal está contida na alternativa:

a) Jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais e piso salarial de R$ 
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
semanais e piso salarial de R$ 1.550,00 
(mil quinhentos e cinquenta reais);

c) Jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais e piso salarial de R$ 
1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta 
reais;

d) Jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais e piso salarial de R$ 
1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

33. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Complete 
as lacunas abaixo com a ordem CORRETA 
corresponde: “ A Malária e a Leishmaniose, 
esta última conhecida na linguagem popu-
lar como Calazar, são consideradas pela Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS/
OMS) como doenças tropicais negligenciadas 
(DTNs), tem como em comum que seus ve-
tores são_______________, que infectam o 
paciente através da ___________________, 
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ato exclusivo das _________________ de sua 
espécie. 

a) Mosquitos, Picada, Fêmeas;
b) Besouros, Fezes, Machos;
c) Mosquitos, Fezes, Fêmeas;
d) Besouros, Picada, Fêmeas.

34. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  No artigo 
de MARTINS e SPINK, publicado na revista 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, p. 919-928, 
no ano de 2020, com o título, “A leptospirose 
humana como doença duplamente negligen-
ciada no Brasil”, trazem em sua conclusão a 
seguinte afirmação: com uma população ca-
muflada pela invisibilidade de dados popu-
lacionais e cujo mimetismo e sazonalidade 
geram invisibilidades clínico-diagnósticas 
que impedem um reconhecimento maior 
da população acometida pela doença (Gri-
fo nosso). Evidencia-se aqui a necessidade do 
Agente de Combate às Endemias conhecer o 
seu mecanismo de contaminação, assinale a al-
ternativa INCORRETA sobre a doença.

a)  Sua transmissão para seres humanos 
ocorre de modo acidental por intermé-
dio da urina de animais contaminados 
por uma bactéria;

b) Nas áreas de favelas e bolsões de po-
breza são identificados os principais fo-
cos da doença;

c) É endêmica no Brasil, sendo 
caracterizada, em áreas urbanas, com 
aparecimento de surtos nas épocas 
de maior precipitação pluviométrica, 
pelas inundações devido à ausência 
de saneamento básico ou condições 
precárias

d) As alternativas A, B e C são incorretas.

35. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  No Brasil, 
a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) é responsável por criar normas e 
regulamentos e dar suporte para todas as ati-
vidades da área no País. A ANVISA também 
é quem executa as atividades de controle sa-
nitário e fiscalização em portos, aeroportos e 
fronteiras. Conforme legislação brasileira in-

dique abaixo a alternativa na qual a Vigilância 
sanitária NÃO está apta para atuar no processo 
de fiscalização.

a) Em locais de produção, distribuição, 
comercialização de medicamentos, pro-
dutos de interesse para a saúde;

b) Na certificação de Boas Práticas de 
Fabricação; de cosméticos e saneantes 
desde sua produção, distribuição, trans-
porte e comercialização;

c) Realizar a investigação in loco e en-
caminhar providências relativas às de-
núncias feitas pelo Ministério Público 
do Estado, Polícia Federal, Polícia Ci-
vil, Militar, ANVISA e por cidadãos no 
que concerne as infrações sanitárias nos 
estabelecimentos farmacêuticos de pro-
dução e comércio;

d) Atuar na educação permanente em saú-
de, contribuindo para o subsídio cientí-
fico para a produção de insumos e vaci-
nas para o abastecimento das unidades 
de saúde de média e alta complexidade.

36. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O Certifi-
cado Internacional de Vacinação é o documen-
to que comprova a vacinação contra doenças.  
Ele é necessário porque alguns países exigem 
o documento para a entrada em seu território, o 
certificado é emitido gratuitamente pela ANVI-
SA, as vacinas exigidas nos termos do Regula-
mento Sanitário Internacional são divulgadas 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Dentre estas vacinas destacamos com grande 
importância a vacina contra a Febre Amarela, 
entre suas recomendações de uso estão:

a) Para viagens internacionais em áreas 
endêmicas, recomenda-se tomar a vaci-
na dois dias antes do embarque;

b) A vacina da febre amarela é composta 
por 3 doses, com intervalos de 30 (trin-
ta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, 
garantindo assim a imunização pelo pe-
ríodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

c) A vacina não é recomendada para pa-
cientes com alergia intensa a ovo;

d) A vacina de febre amarela é produzida a 
partir de uma molécula de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) mensageiro.   



AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                                                                                                                       11
CONCURSOS

37. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A regu-
lamentação da saúde pública no Brasil, tem 
como principal marco referencial a constitui-
ção federal em vigor, promulgada em 1990 a 
Lei 8080 é denominada como Lei Orgânica 
da Saúde, aqui estabelecendo o mecanismo 
de funcionamento do Sistema Único de Saú-
de (SUS) cuja a participação social é contro-
lada pela Lei de número ________ do ano 
_________. Complete a lacuna anterior com a 
alternativa CORRETA.

a) Lei nº 8142 de 1990; 
b) Lei nº 10.507 de 2002;
c) Lei nº 11.350 de 2006;
d) Lei nº 13.708 de 2018.

38. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Marque a 
alternativa CORRETA sobre a Hepatite B, é 
uma doença de origem viral que ataca do fíga-
do do paciente podendo levar a sua perda de 
função biológica, a forma mais efetiva de pre-
venção é através da imunização ativa (vacina-
ção), a recomendação do Ministério da Saúde 
é que o paciente seja imunizado com:

a) 3 doses, com intervalos de 30 dias entre 
a 1ª e 2ª dose e 180 dias para 3ª dose;

b) 3 doses, com intervalos de 30 dias entre 
as 1ª, 2ª e 3ª dose;

c) 3 doses, com intervalos de 30 dias entre 
a 1ª e 2ª dose e 10 anos para 3º dose;

d) Dose única, a imunização dura para a 
vida toda.

39. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Assinale a 
alternativa INCORRETA no que tange a le-
gislação brasileira sobre o Saneamento Básico.

a) Deve incluir os processos de drenagem 
urbana e limpeza urbana;

b) Tem como finalidade a prevenção de 
doenças e a promoção da saúde;

c) Inclui o abastecimento de água para o 
consumo humano, aquisição e o manejo 
de medicamentos;

d) Atua sobre o processo de tratamento de 
esgoto doméstico e industrial, evitando 
a contaminação da água, solo e ar. 

40. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Dentre as 
doenças abaixo, assinale a alternativa correta 
no que se refere as patologias ligadas a vulne-
rabilidade social de populações.

a) Chagas, Dengue e Zika;
b) Chagas, Dengue e Malária;
c) Chagas, Leptospirose e Leishmaniose;
d) Chagas, Leptospirose e Dengue.

41. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  No ciclo 
silvestre o principal reservatório da Febre 
Amarela é:

a) Roedores de Grande Porte;
b) Macacos;
c) Porcos Selvagens;
d) Capivaras.

42. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  O agente 
Etiológico do Calazar (Leishmaniose) é:

a) Protozoário do Gênero Trypanossoma;
b) Protozoário do Gênero Plasmodium; 
c) Protozoário do Gênero Leishmania;
d) Protozoário do Gênero Entamoeba.

43. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Febre 
Amarela Urbana tem como principal vetor de 
interesse de saúde pública o:

a) Mosquito do Gênero Aedes;
b) Mosquito do Gênero Anopheles;
c) Ratos Urbanos;
d) Cachorros domésticos.

44. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A falta 
de saneamento urbano adequado é um nicho 
importante para transmissão de patologias de 
interesse de saúde pública, muitas vezes ne-
gligenciadas pela administração pública, neste 
aspecto indique qual patologia tem a transmis-
são associada por muitas vezes à falta de sa-
neamento básico.

a) Hanseníase;
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b) Papiloma Vírus Humano (HPV);
c) Hepatite A;
d) Mal de Parkinson.

45. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Identifique 
o ciclo de vida em sequência CORRETA do 
mosquito Aedes aegypti:

a) Ovos – Pupa - Larva e Mosquito;
b) Pupa – Larva - Mosquito e Ovos;
c) Ovos – Pupa - Mosquito e Larva;
d) Ovos – Larva - Pupa e Mosquito

46. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  A Hantavirose 
é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em 
humanos, no Brasil, se apresentam na forma 
da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. 
Na América do Sul, foi observado importan-
te comprometimento cardíaco, passando a ser 
denominada de Síndrome Cardiopulmonar por 
Hantavírus (SCPH).  Esta patologia tem como 
seu reservatório natural da doença o seguinte 
animal:

a) Roedores Silvestres;
b) Macacos Silvestres;
c) Raposas Silvestres;
d) Porcos Silvestres.

47. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Qual pa-
tologia abaixo descrita, é caracterizada como 
endêmica?

a) Candidíase;
b) Botulismo;
c) Chagas;
d) COVID-19.

48. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  De caráter 
endêmico a Tuberculose, é uma patologia que 
afeta de forma prioritária os pulmões do pa-
ciente, sobre sua fisiopatologia podemos afir-
mar de forma CORRETA a seguinte afirma-
ção descrita abaixo;

a) Doença incurável, dispõem de profi-
laxia sem tratamento efetivo;

b) Doença curável, dispõem de profilaxia 
sem tratamento efetivo;

c) Doença incurável, controlada pelo uso 
de antibióticos;

d) Doença curável; terapia efetiva feita a 
base de antibióticos.

49. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Anterior-
mente chamada de Lepra, a Hanseníase é en-
quadrada como doença endêmica e também 
negligenciada, classifique CORRETAMEN-
TE a sequência de sinais e sintomas caracte-
rísticos da doença.

a) Aumento do abdômen, dilatação de 
veias e cegueira temporária;

b) Manchas esbranquiçadas, avermelha-
das ou amarronzadas em qualquer par-
te do corpo, com perda ou alteração de 
sensibilidade térmica (frio e calor), tátil 
(ao tato) e à dor;

c) Febre cíclica, com intervalos de 24 
(vinte quatro) horas com temperaturas 
máximas de 39 (trinta e nove) graus 
célsius. 

d) Calafrios, aumento de sudorese em lo-
cais lesionados e ulcerados.

50. (IEDES–2022–MUNICIPÍO DE CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA  – PA)  Identifique 
CORRETAMENTE abaixo, qual animal é o 
principal reservatório urbano da doença cha-
mada popularmente de Calazar.

a) Gatos;
b) Cachorros;
c) Ratos;
d) Coelhos.


