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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:

Jéssica foi ao Armarinho de sua Cidade comprar
material para fazer um vestido, sua mãe pediu
que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser
questionada sobre quantos centímetros iria
querer, Jéssica respondeu que quer comprar:

a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

a) 28 centímetros
b) 100 centímetros
c) 520 centímetros
d) 140 centímetros
e) 280 centímetros

QUESTÃO 15
Em uma turma de Matemática, os estudantes
obtiveram as seguintes notas: Clara e Olívia
(7,00); Vitória (8,50) Suzana (9,00) e Júlia
(10,00). Com base em tais informações, qual é a
Média aritmética das notas da classe?

MATEMÁTICA

a) 8,00
b) 8,50
c) 8,30
d) 7,00
e) 8,62

QUESTÃO 13

QUESTÃO 16

João recebeu R$ 200,00, pela prestação de um
serviço, pagou R$ 30,00 a Carlos e R$ 50,00 a
Otávio, quando voltava para casa, recebeu R$
95,00 de Júlia e pagou R$ 100,00 a Thalles. Com
quanto João ficou?

Em uma prova de Matemática Básica, Cecília se
deparou com o seguinte cálculo: (8 + 13) x 5 - 2.
Considerando que a estudante acertou a
questão, qual foi a resposta de Cecília?

a) R$ 215,00
b) R$ 180,00
c) R$ 115,00
d) R$ 295,00
e) R$ 20,00
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a) 103
b) 71
c) 63
d) 98
e) 28
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comunicar o fato à autoridade de saúde
responsável pelo território.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 19
De acordo com a nova Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) são diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à
Saúde (RAS) a serem operacionalizadas na
Atenção Básica, exceto:
a) Participação da comunidade.
b) Territorialização.
c) Integralidade.
d) Regionalização e hierarquização.
e) Cuidado centrado na pessoa.
QUESTÃO 18
Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica
e Vigilância em Saúde devem se unir para a
adequada identificação de problemas de saúde
nos territórios e o planejamento de estratégias
de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e
eficazes, orienta-se que as atividades específicas
dos profissionais de saúde devem ser
integradas. Assinale a alternativa que
caracteriza atribuições comuns aos Agentes
Comunitários de Saúde e aos Agentes de
Combate às Endemias.
a) Não estimular a participação da comunidade
nas políticas públicas voltadas para a área da
saúde.
b) Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos
e agentes transmissores de doenças e medidas
de prevenção individual e coletiva.
c) Não é função informar e mobilizar a
comunidade para desenvolver medidas simples
de manejo ambiental e outras formas de
intervenção no ambiente para o controle de
vetores.
d)
Realizar
visitas
domiciliares,
sem
periodicidade, para o monitoramento da
situação das famílias e indivíduos do território.
e) Identificar casos suspeitos de doenças e
agravos, encaminhar os usuários para a unidade
de saúde de referência, sem registrar e
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Sobre a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990,
julgue os itens a seguir:
I- A iniciativa privada poderá participar do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.
II- O dever do Estado exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.
III- O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.
IV- A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
e) Apenas as alternativas I, III e IV estão
corretas.
QUESTÃO 20
De acordo com a Lei nº 11.350, de 05 de
outubro de 2006, é considerada atividade dos
Agentes de Combate às Endemias assistida por
profissional de nível superior e condicionada à
estrutura de vigilância epidemiológica e
ambiental e de atenção básica a participação do
profissional, exceto:
a) Na investigação diagnóstica laboratorial de
zoonoses de relevância para a saúde pública.
b) Na necropsia de animais com diagnóstico
suspeito de zoonoses de relevância para a saúde
pública, auxiliando na coleta e no
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encaminhamento de amostras laboratoriais, ou
por meio de outros procedimentos pertinentes.
c) No planejamento, execução e avaliação das
ações de vacinação animal contra zoonoses de
relevância para a saúde pública normatizada
pelo Ministério da Saúde.
d)
Rotineiramente,
na
realização
do
planejamento, desenvolvimento e execução de
ações de controle da população de animais, com
vistas ao combate à propagação de zoonoses de
relevância para a saúde pública.
e) Na coleta de animais e no recebimento, no
acondicionamento, na conservação e no
transporte de espécimes ou amostras biológicas
de animais, para seu encaminhamento aos
laboratórios responsáveis pela identificação ou
diagnóstico de zoonoses de relevância para a
saúde pública no Município.

AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS
I- É vedada a contratação temporária ou
terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde
e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na
hipótese de combate a surtos epidêmicos, na
forma da lei aplicável.
II- A jornada de trabalho de 30 horas exigida
para garantia do piso salarial previsto nesta Lei
deverá ser integralmente dedicada a ações e
serviços de promoção da saúde, vigilância
epidemiológica e combate a endemias em prol
das famílias e comunidades assistidas, dentro
dos respectivos territórios de atuação.
III- É o Poder Executivo Federal autorizado a
fixar em decreto os parâmetros referentes à
quantidade máxima de agentes passível de
contratação em função da população e das
peculiaridades locais, com o auxílio da
assistência financeira complementar da União.
Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 21
A Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006,
discorre sobre os requisitos necessários para o
exercício da atividade dos Agentes de Combate
às Endemias. Julgue os itens a seguir:
I- Ter concluído, com aproveitamento, curso de
formação inicial, com carga horária mínima de
quarenta horas.
II- Ter concluído o ensino médio.
III- Quando não houver candidato inscrito que
tenha concluído o ensino médio, poderá ser
admitida a contratação de candidato com
ensino fundamental, que deverá comprovar a
conclusão do ensino médio no prazo máximo de
três anos.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
QUESTÃO 22

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
QUESTÃO 23
De acordo com a Lei Nº 8080, de 19 de
setembro de 1990, fazem parte do campo de
atuação do Sistema Único de Saúde, exceto:
a) A participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.
b) A colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho.
c) A participação no controle e na fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.
d) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água
e bebidas para consumo humano.
e) A ordenação da formação de recursos
humanos na área da assistência social.

Com relação à Lei nº 12.994, de 17 de junho de
2014, julgue os itens a seguir:

ASCONPREV
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QUESTÃO 24
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é
uma doença infecciosa, não contagiosa, causada
por protozoários do gênero Leishmania, que
acomete pele e mucosas. O modo de
transmissão habitual é através da picada de
insetos que pode pertencer a várias espécies de
flebotomíneos. Popularmente, a Leishimaniose
tegumentar é conhecida como:
a) Barriga d’agua.
b) Ferida brava.
c) Doença dos caramujos.
d) Febre terçã benigna.
e) Paludismo.
QUESTÃO 25
De acordo com o Plano de Contingência
Nacional para a Febre de Chikungunya, analise e
julgue os itens.
I - Os vírus são transmitidos através da picada
do mosquito infectado das espécies Aedes
aegypti, Aedes albopictus e o Haemagogus.
II - A suscetibilidade ao vírus Chikungunya é
universal. No entanto, fatores de risco
individuais, tais como idade, etinicidade,
presença de comorbidades e infecção
secundária podem determinar a gravidade da
doença.
III - O quadro clínico clássico caracteriza-se pelo
surgimento súbito de febre alta, geralmente
contínua, cefaleia intensa e duradoura,
inapetência, náuseas, mialgia e hepatomegalia.
Assinale a proposição correta:
a) Apenas a alternativa I está correta.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Apenas a alternativa II está correta.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
QUESTÃO 26
De acordo com a Lei Nº 8080, de 19 de
setembro de 1990, são princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS), exceto:

ASCONPREV

a) Centralização administrativa.
b) Universalidade.
c) Participação da comunidade.
d) Igualdade.
e) Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
QUESTÃO 27
De acordo com a Lei nº 12.994, de 17 de junho
de 2014, os planos de carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias deverão obedecer a
diretrizes específicas. A respeito dessas
diretrizes, julgue os itens a seguir:
I - Definição de metas dos serviços e das
equipes.
II - Remuneração paritária dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias.
III - Estabelecimento de critérios de progressão
e promoção.
São diretrizes o que consta nos itens:
a) II
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) III
QUESTÃO 28
De acordo com a nova Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB), a Atenção Básica é o
conjunto de ações de saúde individuais,
familiares e coletivas que envolvem promoção,
prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação, redução de danos, cuidados
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida
por meio de práticas de cuidado integrado e
gestão qualificada, realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as equipes
assumem responsabilidade sanitária. Seguindo a
temática em questão, julgue os itens a seguir:
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I- A Atenção Básica será ofertada integralmente
e gratuitamente às populações mais carentes,
de acordo com suas necessidades e demandas
do território, considerando os determinantes e
condicionantes de saúde.
II- É proibida qualquer exclusão baseada em
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença,
nacionalidade, orientação sexual, identidade de
gênero,
estado
de
saúde,
condição
socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcional e outras.
III- A Atenção Básica será a principal porta de
entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das
ações e serviços disponibilizados na rede.
Assinale a proposição correta:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Apenas a alternativa III está correta
QUESTÃO 29
O mosquito Aedes aegypti está presente em
todas as regiões do país, provocando epidemias
nos principais centros urbanos. O Sistema Único
de Saúde (SUS) vem desenvolvendo uma série
de esforços para melhores condições de
enfrentamento ao problema. A respeito da
Dengue, julgue os itens a seguir:
I- A presença do vetor, associada à mobilidade
da população, levou à disseminação dos
sorotipos DENV1 e DENV2.
II- O estabelecimento de protocolos clínicos,
sistema de referência e contrarreferência, com
base na classificação de risco, torna possível o
atendimento oportuno e de qualidade ao
doente.
III- A classificação de risco do paciente com
suspeita de dengue, é feita seguindo os critérios
da Política Nacional de Humanização e o
estadiamento da doença. Com base nessas
informações, a classificação de risco poderá ser
realizada por Agente de Combate a Endemias,
Agente Comunitário de Saúde, Enfermeiro ou
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Médico, que, de posse do protocolo técnico, irá
identificar os pacientes que necessitam de
tratamento imediato, considerando o potencial
de risco, o grau de sofrimento e o agravo à
saúde.
IV- Na visita domiciliar, ao ser identificado a
suspeita de dengue, em hipótese alguma o
Agente Comunitário de Saúde ou o Agente de
Combate a Endemias, deverá orientar quanto à
hidratação oral sem antes encaminhar a
unidade de saúde.
V- Guarnecer as unidades de saúde de
medicamentos básicos para atendimento do
paciente com suspeita de dengue, tais como:
sais
para
reidratação
oral,
dipirona,
paracetamol, soro fisiológico a 0,9% e Ringer
Lactato, é condição que deve ser assegurada
para o atendimento do paciente com suspeita
de dengue na Atenção Primária em Saúde.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Todas as alternativas estão incorretas.
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
e) Apenas a alternativa II está correta.
QUESTÃO 30
Complete as lacunas: A dengue é uma doença
__________ aguda e de rápida disseminação. É
um agravo de notificação __________(Portaria
GM/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006) e,
portanto, todos os casos suspeitos (sendo ou
não confirmados) devem ser obrigatoriamente,
notificados à __________ do município. As
notificações preenchidas nas unidades de saúde
devem ser digitadas no ___________.
a) Viral; Compulsória; Vigilância Epidemiológica;
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação.
b) Bacteriana; Imediata; Vigilância Sanitária;
Sistema de Informação sobre Mortalidade.
c) Viral; Compulsória; Vigilância em Saúde;
Sistema de Informações Hospitalares.
d) Viral; Imediata; Vigilância em Saúde; Sistema
de Informação de Agravos de Notificação.
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e)
Bacteriana;
Compulsória;
Vigilância
Epidemiológica; Sistema de Informação
Ambulatorial.
QUESTÃO 31
O Agente de Combate às Endemias (ACE), é o
profissional responsável pela execução das
atividades de combate ao vetor da dengue
realizadas nos imóveis, tendo como as
atribuições a seguir, exceto:
a) Atualizar o cadastro de imóveis, por
intermédio do reconhecimento geográfico, e o
cadastro de pontos estratégicos.
b) Orientar moradores e responsáveis para a
eliminação e/ou proteção de possíveis
criadouros.
c) Promover reuniões com a comunidade com o
objetivo de mobilizá-la para as ações de
prevenção e controle da dengue.
d) Realizar a notificação e encaminhar os casos
suspeitos de dengue à unidade hospitalar, de
acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Saúde.
e) Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e
informados pelo Agente Comunitário de saúde
(ACS) que necessitem do uso de larvicida.
QUESTÃO 32
A integração das ações de vigilância, prevenção
e controle da malária na atenção básica,
particularmente na Estratégia de Saúde da
Família, é imprescindível para o controle da
malária no país. A Região Endêmica é
responsável pela quase totalidade dos casos de
malária. Das regiões abaixo, qual delas não é
endêmica para esta doença:
a) Acre.
b) Amazonas.
c) Goiás.
d) Rondônia.
e) Tocantins.
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