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- ESTADO DO PARANÁ –
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CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
PROVA OBJETIVA: Curso Introdutório de Agente de Combate às Endemias
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Escola Municipal Correia Defreitas
Candidato (a)
Inscrição
Documento de Identificação
Assinatura do (a) candidato (a)
OBSERVAÇÕES

INSTRUTORA:
Nome
Eloiza Laura Ribeiro Mesquita Lemgruber

Assinatura

INSTRUÇÕES:
1)
O caderno de prova deverá conter: 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com quatro alternativas
cada, das quais apenas uma é correta.
2)
A duração da prova será de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluindo o preenchimento da folha
de respostas.
3)
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos
fiscais.
4)

A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.

5)

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.

6)

A Prova e a folha de respostas devem ser entregues para o fiscal.

7)
O candidato só poderá entregar a prova e a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrido,
no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova.
8)

Ao receber sua prova e folha de respostas, aja da seguinte forma:

8.1) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
8.2) assine no local indicado;
8.3) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica o campo correspondente à única
alternativa que considera correta em cada questão.
ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
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1.
Identifique a opção INCORRETA com relação aos Princípios e ou Diretrizes
Organizacionais do SUS definidos pela Lei Orgânica de Saúde:
a)
b)
c)
d)

Saúde como Direito de todos e Dever do Estado;
Universalidade do acesso ao Sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda;
Descentralização dos serviços aos Municípios com Direção única em cada esfera de governo;
Liberdade para a iniciativa privada prestar assistência técnica à saúde.

2.
Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde SUS,
EXCETO:
a)
A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
b)
A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social;
c)
A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
d)
A assistência à saúde visando à atenção secundaria e terciária como prioritárias.
3.
O 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, consiste no
princípio da:
a) Universalidade;
b) Equidade;
c) Integralidade;
d) Regionalização.
4.
O ACE tem como atribuição o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção
de doenças. São atividades do ACE previstas na Lei 11.350/2006, EXCETO:
a)
Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e
ao controle de doenças e agravos à saúde; (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018;
b)
Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o
Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de
2018);
c)
Identificação de 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; (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018);
d)
O registro exclusivo dos nascimentos e óbitos ocorridos em sua área de atuação.
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5.
Com a criação do SUS a saúde teve um expressivo reconhecimento, destacando-se sua
inclusão como um componente da seguridade social a partir dos princípios de:
a)
b)
c)
d)

Igualdade, fraternidade e universalidade;
Universalidade, equidade, integralidade, descentralização e controle social;
Descentralização, igualdade, universalidade e equidade;
Controle social, universalização e descentralização.

6.
Controle social, conforme previsto no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma oportunidade
para:
a)
b)
c)
d)

A população se manifestar quando está insatisfeita com o que lhe é oferecido.
A população participar na formulação de políticas de saúde e definição de prioridades.
Os líderes comunitários fazerem pressão em relação ao que consideram certo.
Os usuários participarem diretamente da administração dos serviços.

7.

São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
II – Participação da comunidade.
III – Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
IV – Integralidade da assistência, entendida coco conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de
complexidade do sistema.
V – Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do governo.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV;
III, IV e V;
II e IV;
Todas estão corretas.

8.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, desenvolvido por meio de uma política
social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua:
a)
b)
c)
d)

Proteção e recuperação
Promoção e recuperação.
Regionalização, proteção e recuperação.
Promoção, proteção e recuperação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
- ESTADO DO PARANÁ –
RUA CEL. EMÍLIO GOMES, 731 – CENTRO – FONE (43) 3536-1300 – FAX (43) 3536-1222 – CEP 86.410-000

SITE: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br - e-mail recursoshumanos@ribeiraoclaro.pr.gov.br

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
PROVA OBJETIVA: Curso Introdutório de Agente de Combate às Endemias
9.

É princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS):

a)
b)
c)
d)

O sistema deve garantir atenção à saúde A todo e qualquer cidadão
Todos são iguais perante o SUS.
Cada pessoa seja percebida como um todo indivisível.
Todos devem participar do planejamento das ações.

10.
Dentre as ações operacionais realizadas pelo ACE com as Equipes de Saúde da Atenção
Primária como base o Território. Destacam-se
a)
b)
c)
d)

Vistoriar imóveis para identificar situações de risco ambiental e de saúde;
Realizar busca ativa das doenças transmitidas por vetores/zoonoses;
Identificar focos e criadouros de vetores e outros animais nocivos à saúde;
Todas acimas estão corretas.

11.

A Vigilância em Saúde como prática social:

I – Na Vigilância em Saúde as possibilidades de transformações não dependem da simples aplicação de
conhecimentos científicos ou normas técnicas, mas também das diferentes relações sociais entre os
membros da comunidade, entre a população e o espaço geográfico e entre as instituições;
II – A Vigilância em Saúde não é uma ação sobre a população, mas com a população e seu território;
III – NA Vigilância em Saúde onde há necessidade de aplicação de uma medida de infraestrutura, mudar
situações pode significar atuar sobre condicionantes e determinantes que mexem com questões
econômicas, culturais e emocionais.
ESTÃO CORRETAS AS AFIRMATIVAS:

a)
b)
c)
d)

Somente a I;
I e II;
II e III;
Todas estão corretas.

12.

Sobre MORAL E ÉTICA assinale a alternativa incorreta:

a)
A ÉTICA estuda o comportamento moral do homem na sociedade;
b)
A ÉTICA é um conjunto de normas que regula o comportamento individual e social dos homens;
c)
A MORAL responde as necessidades de uma determinada sociedade, em um determinado
momento histórico cumprindo uma função social;
d)
Só podemos atribuir valor Moral a um ato se ele tem consequências que afetam outros indivíduos,
um grupo social ou uma sociedade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
- ESTADO DO PARANÁ –
RUA CEL. EMÍLIO GOMES, 731 – CENTRO – FONE (43) 3536-1300 – FAX (43) 3536-1222 – CEP 86.410-000

SITE: www.ribeiraoclaro.pr.gov.br - e-mail recursoshumanos@ribeiraoclaro.pr.gov.br

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
PROVA OBJETIVA: Curso Introdutório de Agente de Combate às Endemias
13.

Em relação ao trabalho em equipe, é correto afirmar:

a)
As equipes de saúde são constituídas por pessoas com formações, saberes, práticas e histórias que
se encontram ou desencontram no trabalho de cuidar de pessoas e comunidade;
b)
Determinação, iniciativa, acomodação ou desânimo são atributos e não resultado das relações que
se estabelecem no trabalho em equipe;
c)
O trabalho em equipe não favorece a possibilidade de reconstrução permanente da equipe;
d)
Os conflitos na equipe não oferecem a possibilidade de mudança já que eles evidenciam
diferenças que devem ser explicitadas e trabalhadas.

14.

Para realizar uma entrevista o ACE precisa definir claramente o objetivo e seu conteúdo,
além de:
a)
b)
c)

d)

Elaborar um roteiro;
Orientar-se durante o processo da entrevista;
Definir o tempo necessário;
Todas estão corretas.

15.

Com base no território processo, marque a alternativa incorreta:

a)
TERRITÓRIO DISTRITO SANITÁRIO: tem um caráter político- administrativo, pode ser um
distrito de um município;
b)
TERRITÓRIO ÁREA DE ABRANGÊNCIA: corresponde à área de responsabilidade de uma
unidade de saúde;
c)
TERRITÓRIO ÀREA DE INFLUÊNCIA: não sofre influência da demanda espontânea
considerando os fatores de acessibilidade na assistência à saúde;
d)
TERRITÓRIO MICROÁREA DE RISCO: é a extensão territorial onde a população tem
condições de vida homogênea de risco.

16.
a)
b)
c)

O ACE como agente de promoção e prevenção à saúde é incorreto afirmar:

O trabalho do ACE faz parte do processo coletivo de trabalho da equipe de saúde local;
Para realizar um bom trabalho é necessário conhecer o território;
Agir com respeito e ética perante a comunidade e demais profissionais;
d)
As ações educativas não fazem parte do trabalho do ACE nos domicílios e sim nas escolas,
creches e outros estabelecimentos da cidade.
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17.

É por meio da Visita Domiciliar que se realizarão as seguintes tarefas, com exceção de:

a)
b)
c)
d)

Projetos de como vivem os vizinhos da família visitada.
Mapa da comunidade;
Reuniões comunitárias;
Cadastramento;

18.

Sobre a visita domiciliar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) Torna-se possível descobrir o que as pessoas devem fazer para cuidar melhor de sua saúde.
( ) Faz parte da rotina do trabalho do Agente de Combate a Endemias.
( ) É uma das atividades mais importantes do Agente de Combate a Endemias.
A sequência correta em:
a)
b)
c)
d)

F,V ,F
V,V, V
F, F, V
F,V, F

19.
O escutar ativamente permite as pessoas saberem que estão sendo escutadas e entendidas.
Para escutar ativamente é necessário:
a) Olhar diretamente para a pessoa que fala
b) Deverá supor que a pessoa está mentindo só porque ela fala com muito entusiasmo
c) Não faça comentários, a não ser para ajudar a pessoa a clarear suas ideias
d) Verbalize seu interesse no que está sendo falado

20.

Na luta contra o Aedes Aegypti, agente transmissor de várias doenças, quais são os
profissionais responsáveis pelo incentivo e mobilização da comunidade?
a) Os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias;
b) Os profissionais da enfermagem;
c) Todos os profissionais da equipe de saúde, integradas com equipes de suporte necessário
(vigilância sanitária);
d) Os agentes de endemia devem mobilizar as comunidades sempre que o assunto for controle
vetorial, como no caso do Aedes Aegypti, não necessitando do apoio dos profissionais da atenção
primaria de saúde.
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Candidato (a)
Inscrição
Documento de Identificação
Assinatura do (a) candidato (a)
OBSERVAÇÕES

INSTRUTORA:
Nome

Assinatura

Eloiza Laura Ribeiro Mesquita Lemgruber

FOLHA DE RESPOSTAS:
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