
                                                                                               

 

 

 

 

TESTE SELETIVO – AGENTE DE ENDEMIAS 

 

Leia o texto para responder a primeira questão (FUNCERN - 2019 - Prefeitura de Jardim de Piranhas - RN  

 

Lei anticanudo: engodo que não salvará os oceanos 

(Alexander Turra) 

A cidade de São Paulo, seguindo um movimento recente, está propondo uma lei proibindo a 

fabricação, comercialização e oferta de canudos plásticos. Essa onda, literalmente, é motivada pelo fato de 

os canudos estarem associados a imagens marcantes de degradação dos oceanos, problema que o 

banimento “pretende” solucionar. 

De fato, canudos e outros itens de uso único têm sido questionados quanto ao antagonismo entre 

seu uso efêmero, muitas vezes virando resíduos após poucos minutos, e o longo tempo que permanecem 

no ambiente, dada sua baixa capacidade de degradação, porém grande capacidade de ser reciclado. Esses 

itens podem ser considerados uma conveniência inconveniente. Apesar da praticidade que proporcionam, 

aumentam a quantidade de resíduos destinados aos aterros e causam problemas ambientais quando 

descartados incorretamente. 

Mas será que o banimento dos canudos é a solução para esses problemas, em especial para o lixo 

no mar? Essa política pública pode soar assertiva, mas esconde peculiaridades que não podem ser 

desconsideradas. 

O banimento, diferentemente de campanhas de conscientização, não cria o nexo entre o não uso do 

canudo e seu eventual benefício ambiental. Um exemplo: após o banimento dos canudos na cidade do Rio 

de Janeiro, a água de coco passou a ser servida em copos plásticos igualmente de uso único. 

É necessário educar a população para tomar decisões autônomas e ambientalmente adequadas, pois 

a escolha de usar ou não um canudo não é a única que ela terá que fazer. As campanhas contra os canudos, 

ainda que esse item seja icônico, podem ser inócuas. O combate ao lixo no mar deve promover uma 

discussão mais abrangente sobre as variadas fontes e as diferentes estratégias para combatê-lo, não 

somente banimento. 

Ainda que qualquer redução da entrada de lixo no mar seja relevante, os canudos representam 

apenas 2,6% dos itens coletados em praias de São Paulo pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de 

São Paulo. Uma das principais causas do lixo no mar é a ocupação irregular, problema socioambiental 

associado à pobreza, ordenamento territorial e falta de saneamento básico. Esse cenário afeta todo o 

território nacional, em especial a cidade de São Paulo. 

O banimento baseia-se no pressuposto de que o canudo tem o ambiente como destino, não 

encontrando um sistema adequado de coleta e destinação de resíduos sólidos. Isso deveria ser garantido 

pelos municípios, com a coleta seletiva, a reciclagem e a economia circular, impedindo a contaminação 

ambiental. 

Não é lógico investir no banimento dos canudos sem atuar de forma mais abrangente e sistêmica 

em três frentes para combater as principais fontes de lixo para o mar: educação ambiental, gestão de 

resíduos e ordenamento territorial. Por outro lado, caso o banimento dos canudos seja colocado em prática, 



                                                                                               

 

 

 

deve-se cobrar coerência dos tomadores de decisão quanto a outros itens de uso único e efêmero que são 

mais abundantes nas ruas e no mar, como as bitucas de cigarro. Deve-se também proibir a produção, a 

venda e o uso de cigarros na cidade. Mas nesse caso a conveniência não parece ser conveniente, a 

coerência um tanto quanto incoerente e o banimento dos canudos uma cortina de fumaça aparente. 

 

Disponível em:<www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 16 mar. 2019. 

 

Questão 1 - Sobre a organização dos parágrafos, é correto afirmar: 

a) Os três primeiros parágrafos correspondem à introdução da temática a ser discutida ao longo do 

texto. 

b) O terceiro inicia um processo argumentativo em torno do posicionamento explicitado no 

segundo parágrafo. 

c) O último parágrafo constrói um processo de contra argumentação em relação à ideia 

desenvolvida no penúltimo. 

d) O quarto parágrafo é desenvolvido pelo processo de contraste entre diferentes visões acerca do 

que é exposto na ideia central.  

 

Questão 2 - (IDIB - 2016 - Prefeitura de Novo Gama - GO - Agente de Endemias) 

 - O reúso da água em um processo de produção ou de industrialização se dá, dentro do próprio ciclo 

produtivo, mais comumente, em: 

 a) Residências. 

 b) Prédios comerciais. 

 c) Indústrias ou fábricas. 

 d) Repartições públicas. 

 

 

Questão 3 - Leia o texto a seguir e responda a questão: 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados 

são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode leva-los para onde quiser. Pássaros 

engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo.  

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem 

para dar aos pássaros coragem para voar. Ou Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já 

nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

 

(ALVES, RUBEM, Gaiolas ou asas – A arte do voo ou a busca da alegria de aprender. São Paulo: ASA, 2004. 127 p.) 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 

 

 

-  O que o autor quer dizer com “Pássaros engaiolados sempre têm um dono? 

a) Que pássaros engaiolados ficam alienados ao seu dono, impedindo-os de voar. 

b) Que os alunos ficam presos à escola, porém, com o tempo os alunos conseguem voar 

independentemente. 

c) Que a escola se empenha em condicionar seus alunos a dependerem de seu ensino exclusivo. 

d) Que os alunos em geral encontram a sua disposição um ensino onde sua autonomia é valorizada, 

não encontrando barreiras para voar, ou seja, adquirirem conhecimento. 

 

Questão 4 -Assinale a alternativa em que o texto estiver incoerente, devido ao emprego de palavra 

incorreta: 

a) É preciso fazer o concerto da calha. 

b) Meus cumprimentos a todos. 

c) É preciso ter sempre bom senso. 

d) A sessão de cinema foi de 2 horas. 

e) Quem não deseja ascender socialmente? 

Questão 5 – O vocábulo abaixo que deveria ser grafado com “s” é: 

a. Certeza 

b. Azeite 

c. Deslize 

d. Análize 

 

Questão 6 – Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x: 

a. Me___erico, en___ame, bru___a 

b. Pran____a, en____er, _____drez 

c. Fei____e, pi____ar, bre____a 

d. ____utar, frou____o, mo____ila 

 

Questão 7 – Assinale a alternativa que apresenta o emprego INCORRETO da crase: 

a) Irei à casa do meu pai em dezembro. 

b) É descendente, mas nunca foi à Itália. 

c) Falei às pessoas da plateia. 

d) Ele referiu-se à antigos companheiros de guerra. 

 

Questão 8 – O tempo verbal está no presente na frase: 

a) Não terá a menor graça. 

b) A chuva aumentava. 

c) Já li tudo. 

d) N.d.a. 



                                                                                               

 

 

 

   

Questão 9 – Aponte a alternativa cuja concordância verbal está correta: 

a) A alta dos preços dos combustíveis irritam o povo. 

b) Os Estados Unidos fica na América do Norte. 

c) Minhas costas está doendo. 

d) Ela foi uma das que chegou a tempo. 

 

Questão 10 – A acentuação correta está na alternativa: 

a) Eu abençôo – eles crêem – ele argúi. 

b) Platéia – tuiuiu – instrui-los. 

c) Ponei – geléia – heroico. 

d) Eles têm – ele intervém – ele constrói. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Questão 11 – Dois funcionários de uma indústria de papel receberam o prêmio “funcionário menos 

faltante do ano”. A divisão do prêmio é feita de modo inversamente proporcional ao número de faltas dos 

dois funcionários que menos faltarem durante o ano. Os funcionários premiados tiveram 4 e 5 faltas, 

respectivamente. Se o prêmio para o ano em questão foi de R$ 900,00, o funcionário que menos faltou 

recebeu a importância de: 

a) R$ 200,00 

b) R$ 300,00 

c) R$ 400,00 

d) R$ 500,00 

 

Questão 12 – Quando meu cachorro fez 6 anos, eu tinha a metade da idade dele. Hoje, ele tem 16 anos, 

portanto a soma das nossas idades é de:  

a) 17 

b) 25 

c) 29 

d) 34 

Questão 13 – A idade que Sônia terá daqui a 6 anos será igual ao quadrado da idade que ela tinha há 6 

anos. Então, a idade de Sônia é: 

a) 16 anos 

b) 13 anos 

c) 10 anos 

d) 7 anos 



                                                                                               

 

 

 

 

Questão 14 - De R$ 150.000,00 uma pessoa decide aplicar à taxa de juros simples de 4% ao mês a quantia 

de R$ 30.000,00. Com base nisso, é correto afirmar que o tempo necessário para que essa pessoa resgate o 

valor do imóvel é de: 

a) 90 meses 

b) 100 meses 

c) 110 meses 

d) 115 meses 

 

Questão 15 – Cada vez que Joãozinho tira uma nota 10 na escola, seu pai deposita R$ 0,25 no seu 

cofrinho. Para ganhar R$ 25,00, Pedrinho terá que tirar quantas notas 10? 

a) 10 

b) 100 

c) 1.000 

d) 10.000 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 16 – Nos últimos vinte anos, nenhuma grande nação teve um crescimento tão acelerado quanto a 

China. Essa escalada econômica tem provocado graves danos ao meio ambiente. Atualmente, o país é 

responsável por 20,2% do total das emissões mundiais de gás carbônico, causador do efeito estufa. Na 

China, a maior parte da energia consumida vem. 

a) Da energia nuclear. 

b) Do carvão. 

c) Do gás natural. 

d) Do petróleo. 

 

Questão 17 – 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. 

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

mosquitos são mais ativos. 

 



                                                                                               

 

 

 

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

a) I e II.  

b) II e IV.  

c) I, II e III.  

d) II, III e IV. 

 

Questão 18 – 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) Executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os Agentes Comunitários de Saúde 

 e Equipe de Atenção Básica.  

c) Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde 

 e 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 19 - (CONIAPE – 2017 – Prefeitura de João Alfredo) 

A raiva é um vírus mortal transmitido para as pessoas pela saliva de animais infectados. Sobre a doença 

raiva é verdadeiro afirmar que: 

a) O vírus rábico, contido na saliva do animal, penetra no organismo raramente por meio de 

mordedura e principalmente de lambedura de mucosas. 

b) As variantes do morcego estão relacionadas, normalmente, a raiva paralítica e, assim, apresentam 

menor potencial de disseminação. 

c) É uma zoonose viral que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letalidade de 

aproximadamente 1%. 

d) Uma das ações de vigilância e prevenção é o envio de amostras de cérebro de cães para o 

diagnóstico laboratorial. 

 

Questão 20 - Quanto ao modo de transmissão e período de transmissibilidade da Dengue, marque V 

(verdadeiro) ou F (falso) segundo corresponda:  

I) A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante a noite, para viabilizar a maturação 

dos ovos.  

II)  O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um extrínseco, que ocorre no 

ser humano, e outro intrínseco, que ocorre no vetor.  

III)  Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia, nem em 

fontes de água ou alimento.  



                                                                                               

 

 

 

IV)  O homem está apto a infectar o mosquito a partir de 1º dia antes do aparecimento dos sintomas até 

o 6º dia da doença.  

V) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue 

do ser humano, chamado período de viremia. 

 

 A opção que agrupa a sequência CORRETA é:  

a) F – F – F – V - V.  

b) F – V – V – V - F.  

c) F – V – F – V - F.  

d) F – F – V – V - V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO DESCRITIVA: 



                                                                                               

 

 

 

 

EM NO MÁXIMO 12 LINHAS DESENVOLVA UM PARÁGRAFO ARGUMENTATIVO SOBRE O 

CARGO QUE PRETENDE OCUPAR, A ROTINA DE TRABALHO E COMO VÊ A EMPRESA QUE 

ESTÁ PRESTES A INGRESSAR. 
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